
Každý, kdo projíždí obcí Řečany nad 

Labem ať po silnici nebo po železnici, ur-

čitě zaregistruje nově opravenou budovu 

v oranžové a žluté barvě obklopenou zele-

ní – budovu základní školy.

Základní škola Řečany nad Labem je od 

roku 1995 integrovaným právním subjek-

tem, který sdružuje základní školu, mateř-

skou školu, školní družinu a školní jídelnu. 

V areálu školy stojí samostatné budovy 

tělocvičny a školní jídelny, dostatečně pro-

storné školní hřiště, které je nově po rekon-

strukci a dětské hřiště s různými herními 

prvky. To využívá i školní družina při poby-

tu venku.

Trocha z historie školy 
V roce 1881 se dohodly obce Řečany 

a Labětín, že si postaví společnou školu. 

1. dubna 1883 byla stavba dokončena (nyní 

budova obecního úřadu). Jednalo se o ško-

lu obecnou, dvoutřídní. Protože dětí přibý-

valo, byla v roce 1921 zřízena i třetí třída. 

Kdo chtěl pokračovat ve studiu na měš-

ťanské škole II. stupně, musel docházet do 

Přelouče nebo Týnce nad Labem. Pro vznik 

vyšší školy chyběla budova. Mluvilo se sice 

o stavbě nové, hledalo se vhodné stavební 

místo, ale chyběly peníze.

Až po 2. světové válce byla zřízena škola 

II. stupně. Dětí bylo stále víc, proto se školní 

třídy nacházely v různých dobách na růz-

ných místech v obci – v budově kampeličky 

(dnes pošta), v hostinci Vzlet (nyní U Kobli-

hů), v tzv. Herranově vile (čp. 144).

Podle nového školského zákona z roku 

1953 vznikla v Řečanech jednotná osmile-

tá škola střední. Počet žáků se blížil třem 

stům. Učeben bylo málo a muselo se cho-

dit na směny. Bylo jasné, že situace se musí 

změnit.

20. února 1961 byl položen základní ká-

men nové školní budovy a nový školní rok, 

rok 1962/63 byl už zahájen v nové budově, 

v budově současné školy.

Školu vystavěli pracovníci Pozemních 

staveb Chrudim. Byla ale vybudována i za 

obětavé pomoci brigádníků z řad občanů. 

Na brigádách se podílely i jednotlivé přiš-

kolené obce: Trnávka, Labětín, Zdechovice, 

Morašice, Spytovice a Kladruby. Například 

veškerou elektroinstalaci v celém objektu 

školy provedl kolektiv rodičů. Rodiče vy-

kopali a vybudovali základy pro tělocvičnu 

a jídelnu. Jedině díky tomu byla stavba do-

končena v rekordním termínu.

V pondělí 3. září 1962 byl zahájen nový 

školní rok v nové školní budově. Otevřením 

nové budovy ale všechny starosti neskon-

čily. Velké úsilí bylo zaměřeno na úpravu 

okolí školy. Za pomoci vojáků a vojenské 

techniky bylo upraveno prostranství za 
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školou a připraveno pro vznik školního hři-

ště. Za přispění místního školkařského zá-

vodu byla dokončena parková úprava okolí 

školy. Otevřením nové moderní tělocvičny 

v roce 1963 se podstatně zlepšila výuka tě-

lesné výchovy.

Za dobu své existence prošla školní bu-

dova i celý školní areál mnoha změnami. 

Došlo k výměně oken, zateplení budovy, 

objevila se nová fasáda, změnilo se školní 

hřiště... Ve třídách je nové osvětlení, nový 

nábytek, interaktivní tabule.

Současnost

V letošním školním roce 2020/2021 na-

vštěvuje školu 223 žáků, kteří jsou rozděle-

ni do 11 tříd, sedmi na 1. stupni a čtyř na 

stupni druhém. Školní družina má tři od-

dělení, do kterých chodí 75 dětí. Tradicí na 

škole je vždy příjezd nových prvňáčků ko-

čárem taženým starokladrubskými koňmi 

z NH Kladruby n. L. na 1. září.

Žáci naší školy mohou využít v odpoled-

ních hodinách nabídku různých kroužků – 

tanečního, přírodovědného, chemického, 

kroužku zábavné logiky a deskových her, 

atd. Oblíbený je i pěvecký sbor Myšáci, kte-

rý se objevuje na různých akcích (vítání ob-

čánků, vánoční rozsvícení stromu). 

Žáci mohou do dění ve škole zasáhnout 

prostřednictvím školního parlamentu. Ten 

organizuje mnohé akce např. Vánoční de-

setiboj, Den naruby, adopci zvířat v pražské 

ZOO. Akce s ekologickou tématikou má na 

starosti školní ekotým.

Velkou tradici má na škole Turnaj ve 

vánočním šplhu.  Loni v prosinci proběhl 

už 20. ročník, účastní se ho nejen žáci naší 

školy, ale i žáci 1. stupně z okolních škol. 

Soutěž vždy navštíví i zajímavá sportovní 

osobnost. 

Život školy je bohatý a rozmanitý. Žáci 

vyjíždí pravidelně na školy v přírodě nebo 

na lyžařský výcvik. Pořádají se různé exkur-

ze i poznávací nebo sportovní výlety. Žáci 

se zapojují do různých soutěží, olympiád, 

projektů.

Zprávy ze školních akcí
Pravěk ve 4. třídě      

V hodinách vlastivědy jsme se ocitli 

v pravěku, konkrétně v době kamenné, 

bronzové a železné. Zahráli jsme si na pra-
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lidi a dozvěděli jsme se, jak lidé žili, čím se 

živili, co si oblékali, jaký význam měl ob-

jev ohně nebo kovu. Zjistili jsme, že lidé 

v pravěku byli také umělci a zážitky ze své-

ho života zaznamenali malbou na zdi jes-

kyní. Tyto malby se nám zachovaly až do 

současnosti.

V hodinách výtvarné výchovy a pracov-

ních činností jsme se pokusili napodobit 

jeskynní malby pravěkých lidí a jejich nářa-

dí a ozdoby vyrobené z kostí.             Čtvrťáci

                                                                 

Výstava ke dni laskavosti 
V letošním školním roce se do projektu 

s názvem Jsem laskavec registrovala celá 

naše škola včetně školní družiny. Novinkou 

byla i možnost zapojit se do výtvarné sou-

těže, která měla vyvrcholit koncem měsíce 

října 2020.

Protože už od září jsme s obavami sle-

dovali vývoj situace a diskuse o uzavření 

škol, začali jsme s dětmi při výtvarné vý-

chově i pracovních činnostech hned na 

začátku školního roku směřovat všechnu 

tvorbu právě k tématu laskavosti. A proto-

že jsme se do práce pustili s předstihem, 

mohli jsme vzniklé práce již začátkem října 

vystavit.

V prostorách našich chodeb tak vznikl 

krásný koutek laskavosti, i když v tuto dobu 

byly školy již zavřené.

Jeho součástí byly nejen kresby, ale také 

prostorové práce, fotografi e i malované 

putovní kameny. Laskavost se promítla do 

práce s přírodninami, žáci využili darů pod-

zimu a tvořilo se i mimo školní třídy.

Věříme, že v příštím školním roce bude-

me moci Den laskavosti naplnit v plné šíři. 

Buďme tedy laskaví k sobě i všem kolem 

nás a nezapomeňme na to, že laskavost 

plodí laskavost. 

Pár řádků z distanční výuky
Distanční výuka je náročná nejen pro 

pedagogy, ale i pro žáky. Jelikož jsme ne-

chtěli, aby žáci jen seděli u počítačů nebo 
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u sešitů, zařadili jsme do distanční výuky

 i výtvarné práce, u nichž žáci mohli rozvíjet 

svoji kreativitu. Při svém domácím tvoře-

ní se žáci měli inspirovat prací belgického 

fotografa J. F. de Witte, který oživoval věci 

z kuchyně. Vzniklo spoustu skvělých a zají-

mavých fotografi í. Z dalších témat byl např. 

podzim nebo tvorba Vincenta van Gogha.  

Německý divadelní festival 

online
Divadelní představení „Voll vernetzt“ 

v němčině pro žáky 9. třídy – online z divadla 

Galli München

Jako každý rok se účastníme Německé-

ho divadelního festivalu v Pardubicích, ale 

letos byla velká změna. Kvůli koronavirové 

pandemii jsme se dívali na divadlo online. 

Bylo to něco nového a zajímavého. Orga-

nizátoři z Goethe-Zentra vymysleli toto 

náhradní řešení. Byly uzavřené hranice, a 

proto se také naskytla tato možnost.  Ve 

středu 14. 10. 2020 ve 12 hodin  se naše 9. 

třída mohla online zúčastnit tohoto divadla 

na krásné a zajímavé téma „Voll vernetzt!“ 

neboli „Plně připojen k síti!“

Divadlo se mi velice líbilo. Mohli jsme 

reagovat pomocí chatu. Divadelní hra byla 

rozdělena na několik částí a vždy když skon-

čila jedna část, zeptali se herci nás, diváků 

na nějakou otázku. V chatu jsme odpovídali 

a zas se pokračovalo v představení. Divadlo 

bylo zábavné a herci nám i za rapovali.

Na jednu stranu mě velice mrzí, že se to 

neuskutečnilo v Pardubicích, protože osob-

ní kontakt a reakce z naší strany je mnohem 

lepší než online formou, kdy nám herci do 

tváří nevidí. Ale i tak jsem byla z představe-

ní nadšená. Tím, že jsem už v deváté třídě, 

tak umím mnohem více německých sloví-

ček než v osmé, takže jsem více rozuměla 

a také se zasmála.

                                     Eliška, žákyně 9. třídy                                

              Mgr. N. Doubravová
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