STRUČNÁ HISTORIE TOVAČOVSKÝCH ŠKOL
Leon Bouchal

Na tovačovské základní škole jsem trávil od roku 2000 do roku 2006 příjemné a radostné chvíle
jako zástupce ředitele. S historií školství v Tovačově a také s historií krásných budov, ve
kterých škola dodnes sídlí, jsem se seznámil ještě o něco dříve, když jsem v polovině
devadesátých let minulého století pracoval na seminární práci zaměřené na osobnost Arnošta
Förchtgotta Tovačovského. Má práce se dotýkala také tovačovských škol. Již tenkrát mě zaujaly
svojí architektonickou jedinečností školní budovy v ulici Förchtgottova, které byly postaveny
na místě původní staré školy v letech 1891 a 1896. Důstojný vzhled budov školy vítal
návštěvníky Tovačova, kteří přicházeli do centra města ulicí Förchtgottova, mnoho desetiletí.
Poslední oprava školních budov však byla realizována v letech 1974 – 1976. Provedena byla
velmi neodborně. Když jsem na školu v roce 2000 nastupoval, byly již obě budovy ve velmi
špatném stavu a opadávající omítka krásné historické fasády ohrožovala kolemjdoucí. Část
nejvíce zasažených omítek byla odstraněna, ale jinak byly budovy ponechány svému osudu a
jejich stav se i nadále zhoršoval. Je tedy celkem zřejmé, že oprava školních budov se stala
jednou z mých priorit po nástupu na tovačovskou radnici v roce 2006. Dva roky jsme se na
rekonstrukci školních budov pečlivě připravovali a po vydání stavebního povolení jsme
konečně mohli 1. dubna 2009 zahájit jejich rozsáhlou opravu. Investováno bylo přibližně 8 mil.
Kč a veškeré práce byly dokončeny v listopadu téhož roku. Po mnoha letech se tak krásným
školním budovám vrátil jejich původní vzhled.
Historie školství v Tovačově je velmi bohatá a netýká se jen výše uvedených školních budov,
ale o tom více v následujících řádcích.

Grafika od Ing. arch. Ladislava Palka zhotovená k památkové obnově průčelní fasády základní školy
v ulici Förchtgottova v roce 2008

1.

Nejstarší obecná škola v Tovačově
Leon Bouchal

Několikrát jsem měl možnost prohlédnout si překrásné školní kroniky, z nichž nejstarší
dochovaná vázaná kniha má zápisy z počátku 19. století. Při listování v nich na vás dýchá
atmosféra školního prostředí z minulých staletí, ožívají nejrůznější události a dávno
zapomenuté osudy tovačovských učitelů, rektorů a ředitelů škol. Knihy jsou psané ručně,
většinou krasopisným úhledným písmem. Některé jsou doplněny grafikami a malovanými
obrázky. Jsou to nádherné a vzácné dokumenty, které nám pomáhají nezapomenout a občas si
připomínat události, které jsou s tovačovskými školami spojené.
Školství v Tovačově má pestrou minulost, která sahá až do 16. století.V Tovačově bývalo dříve
více škol. Byla tu škola bratrská, která údajně stála na začátku ulice Široká a připomíná se
v písemných dokumentech z roku 1579, škola židovská, která byla pro odlišný jazyk zřízena
v židovském ghettu a zanikla v roce 1918, a také škola německá. Nejstarší a také nejvíce
navštěvovanou školou však byla škola vedle tovačovské fary, která byla až do roku 1824
přízemní a jednotřídní. Působil v ní rektor s jedním pomocníkem. Bývaly však časy, kdy rektor
míval i dva pomocníky. O údržbu školní budovy již tenkrát pečovala obec a vrchnost ze zámku
posílala na školu naturálie, tzv. „prebendy“. Prozatím nejstarším dochovaným písemným a
velmi vzácným dokladem o škole v Tovačově je fundační listina pana Jana z Pernštejna,
zvaného Bohatý, vydaná na den sv. Bartoloměje 24. srpna v roce 1544. V ní se upravují
naturální požitky, práva i povinnosti dvou osob na tovačovské škole takto: „…nyní i na časy
budoucí do školy prebenda na dvě osoby každého dne byla dána: chléb, pivo a jiné krmě, která
se na zámku chystá pro čeleď…“.

Listina Jana z Pernštejna ze dne 24. srpna 1544

To byly pro školu ty lepší časy. Na počátku 17. století získali tovačovský zámek a celé panství
Salmové a podpora školního stravování ze zámecké kuchyně byla ukončena. Rektor dostával
každý rok na přilepšenou 12 měřic rži, ale pivo žádné. Ke změně došlo až koncem 17. století,
kdy hrabě Ferdinand Julius ze Salmu na den sv. Jiří 24. dubna 1680 výrazně rozmnožil
prebendu pro tovačovskou školu. V písemném dokumentu bylo uvedeno: „…rži 7 měřic,
pšenice 1 měřici, hrachu 1 měřici, jahel 1 měřici, pohanské kaše aneb místo ní jahel 1 měřici,
másla propouštěného 7 másů, spíšky soli 2, na maso ročně 2 zlaté rýnské a 28 krejcarů a
z pivovaru Našeho ročně pro každého z obou 7 věder a 14 másů, to aby se dávalo, na časy
věčné chceme…“. Protože byl pan hrabě milovník hudby, zavázal školu za svůj příspěvek
povinností „… aby v zámku Našem i v kapli Naší, kdykoliv by se jim poručilo, muzikou
nápomocni byli.“

Stará obecná škola v Tovačově - rodný dům A. F. Tovačovského

Ne vše však trvá věčně. Se změnami zámeckých pánů se měnily také podmínky podpory pro
školu. Často však byli rektoři tovačovské školy povinni šlechtu na zámku bavit i bez nároku na
jakoukoliv odměnu pro sebe a školu. Zbyla jim často jen povinnost učit v pomalu chátrající
vlhké školní budově. Takové podmínky zažíval i Josef Förchtgott, otec hudebního skladatele
Arnošta Förchtgotta Tovačovského, který byl na začátku 19. století, v letech 1810 – 1860,
rektorem na tovačovské škole. Celkem neuvěřitelných 50 let. V té době bylo rozhodnuto o
přestavbě nevyhovující přízemní jednotřídní školní budovy. Tehdejší majitel zámku a panství
Tovačov, hrabě Arnošt z Kuenburgu, v roce 1824 věnoval materiál na stavbu prvního poschodí
školy a částkou 6 000 zlatých vyplácel řemeslníky. Obec zajistila dopravu materiálu a nádeníky
na stavbu.
Další přestavba školy byla realizována v roce 1875. Zednický mistr Jan Bizoň z Tovačova
vypracoval plán, podle kterého byly v 1. patře školy umístěny v řadě tři učebny, každá se třemi
6 stop vysokými okny a rákosovým stropem. Na straně od budovy fary byly v 1. patře ještě
umístěny toalety pro žáky. V přízemí školy byly naplánovány byty a toalety pro učitele. Stavba
byla zahájena 6. června 1875 a ukončena 30. září téhož roku. Pan hrabě Jan z Kuenburgu
daroval na stavbu 16 000 pálených cihel a 3 000 tašek na střechu. Tovačovská záložna poskytla
3 000 zlatých a zbytek musela zajistit obec. Stejný pan hrabě ještě před přestavbou školy
věnoval v roce 1873 škole krásnou upravenou zahradu pod kostelem. V červnu v roce 1877
byla v prostorách této zahrady zřízena také letní tělocvična. Pan hrabě v ní nechal nainstalovat
8 šplhadel, 2 hrazdy, žebřík, kruhy a bradla.
Dne 2. září 1880 začínalo pravidelné školní vyučování již ve třech třídách tovačovské školy a
dle zápisu v nejstarší školní kronice do ní nastoupilo 328 žáků.

V roce 1882 povolila c.k. zemská školská rada v Brně, výnosem ze dne 17. dubna č. 2939,
rozšíření trojtřídní školy v Tovačově na čtyřtřídní a ta byla rozšířena na pětitřídní v roce 1890.
Dne 1. března bylo v 5. třídě zahájeno vyučování. Tovačovskou školu navštěvovalo tehdy
celkem 411 žáků.

2.

Nová obecná škola
Leon Bouchal

V 80. letech 19. století začala městská rada v Tovačově na nátlak některých měšťanů vážně
uvažovat o stavbě nové školní budovy. Zpráva o špatném stavu školy, která byla doručena
tovačovským radním, je datována 29. června 1888. Uvedený stav vedl radní města k tomu, že
dne 1. listopadu 1889 rozhodli o odkoupení domu č.13 na náměstí, vedle městské radnice, od
měšťana Raimunda Šillera za 21 000 zlatých na stavbu nové školy. Škola se měla postavit na
místě radnice a domu č. 13. Z těchto plánů však nakonec sešlo a dne 22. prosince 1889
odkoupilo město pro stavbu nové školy za 6 000 zlatých dům č. 3 se zahradou v Kostelní ulici,
vedle staré budovy školy, od předměšťana Františka Koldy. Plány k realizaci stavby vypracoval
vídeňský architekt a rodák z Prostějova Max Fleischer. Je na nich uvedeno datum 14. 3. 1890.
Dne 7. července 1890 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě nové školní budovy o
6 třídách ve dvou patrech. Ráno od půl osmé se ve farním kostele konala slavnostní mše svatá
a tehdejší farář Theodor Mayer posvětil základní kámen. David Gutmann, majitel tovačovského
velkostatku a zámku, věnoval na stavbu nové školy 300 000 pálených cihel. Paní Sofie
Gutmann darovala škole dne 7. října 1890 64 obleků pro chudé žáky. Z toho 32 obleků pro
chlapce a 32 pro dívky. Dětem je předal 23. prosince pan nadsprávce Antonín Klement.
Stavba nové školní budovy byla stavitelem Josefem Ryšavým z Kojetína dokončena v měsíci
červenci 1891 a dne 30. srpna 1891 byla slavnostně vysvěcena. Závěrečný účet stavby z roku
1891 činil celkem 32 145,58 zlatých. Dne 9. září 1892 podala tovačovská školní rada žádost o
rozšíření školy z pětitřídní na šestitřídní.

Návrh stavby nové obecné školy od Maxe Fleischera z roku 1890

3.

Měšťanská škola chlapecká
Leon Bouchal

Sotva byla dokončena stavba nové budovy pro obecnou školu, podařilo se tovačovským radním
zajistit povolení k výuce v měšťanské škole chlapecké. Nebylo to však jednoduché. Dne 3.
srpna 1894 zaslala místní školní rada žádost o zřízení měšťanské školy chlapecké v Tovačově
c. k. školní radě v Brně. Tovačovský obecní výbor svoji žádost zaslal stejnému adresátovi dne
5. srpna 1894. Vyjednávání mezi školskými úřady trvalo celý rok 1895. Toužebně očekávané
povolení č. 30 c. k. zemské školní rady ze dne 17. února 1896 konečně dorazilo do Tovačova.
Výuku v měšťanské škole chlapecké však nebylo možné realizovat ve stávajících školních
prostorách. Dne 4. května 1895 se v Tovačově uskutečnilo komisionální jednání, na kterém
bylo rozhodnuto, že se nová školní budova postaví na místě staré jednopatrové budovy obecné
školy vedle fary. Pro stavbu nové školní budovy byla dne 9. května 1896 vybrána firma stavitelů
J. Nedělníka a R. Konečného z Prostějova. Stavba byla dle jejich rozpočtu ze dne 29. 4. 1896
rozpočtována na 40 912,36 zlatých a dle plánů předložených stavební komisi dne 4. května
1896 navržena tak, aby svými rozměry i vzhledem navazovala na sousední dvoupatrovou školní
budovu navrženou Maxem Flaischerem. Stavbu samotnou prováděl stavbyvedoucí Josef Černý.

Nová obecná škola a měšťanská škola chlapecká

Dne 10. května 1896 bylo zahájeno bourání staré školy - rodného domu již zmíněného
hudebního skladatele Arnošta Förchtgotta Tovačovského. Stavitelům bylo zakázáno použít
jakýkoliv materiál ze zbourané staré školy na stavbu nové budovy, „…. poněvadž ve staré
budově řádila houba dřevová již po více roků s bezvýsledným hubením.“ Starou školní budovu
zbourali za jeden měsíc a již 10. června 1896 byl položen základní kámen pro stavbu nové
měšťanské školy chlapecké. Do základního kamene byla v zinkovém pouzdře umístěna listina
sepsaná na pergamen panem učitelem Masaříkem. Text na ní byl následující:
„Základní listina vložená do základů české měšťanské školy chlapecké v Tovačově léta Páně 1896.
Tato budova školní zřízena byla v roku 1896 nákladem města Tovačova za panování Jeho Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa I.
Obecní zastupitelstvo města Tovačova a místní školní rada pojaly myšlénku zříditi školu měšťanskou
v roku 1895, majíce na zřeteli rozkvět města a duševní pokrok jeho a chtíce tím zajistiti pro budoucí
časy český ráz města Tovačova.
Dejž to Bůh, aby snaha naše neminula se svého účelu, aby škola tato stala se mocnou podporou české
naší vlasti a potomci naši s vděčnou myslí na nás vzpomínali.
Škola tato, po které jsme toužili, na jejíž stavbu nešetřili jsme nákladu ani namahavé práce, tento chrám
osvěty ať učí se v ní mládež naše znáti Boha, vlasť a národ svůj, ať budova tato mateřsky vede dítky naše
k řádnému životu a k zdárné vlastenecké činnosti, ku povznesení národa, ku povznesení drahé nám vlasti
české!“

Náklady na stavbu nové školy neslo v plné výši město Tovačov. Závěrečný stavební účet ze
dne 30. listopadu 1896 činil 33 511,02 zlatých. Proti rozpočtu tedy celkem slušná úspora.
Nově postavená dvoupatrová budova byla slavnostně vysvěcena 11. října 1896. U jejího vchodu
byla umístěna pamětní deska Arnošta Förchtgotta Tovačovského a do výklenku pod střechou
byla postavena socha Jana Amose Komenského. V přízemních prostorách školy se nacházel
byt ředitele a jedna učebna, do 1. patra byly umístěny dvě učebny, ředitelna a kabinet fyziky a
ve druhém patře byla jedna učebna a kreslírna. Součástí školy byla také školní knihovna, do
které daroval řadu knih David Gutmann, a krytá tělocvična. Výuka byla v nově postavené školní
budově zahájena 3. listopadu 1896 a do I. třídy nastoupilo 54 žáků z Tovačova a okolních obcí.
Prvním ředitelem této školy byl 20. října 1896 jmenován Vladimír Novotný.
Součástí měšťanské školy se v roce 1897 stala také pokračovací škola průmyslová. Její zřízení
schválil dne 10. 1. 1897 obecní výbor města Tovačov a ustanovil zřizovací výbor, který o
zřízení školy požádal c. k. moravské místodržitelství v Brně. Žádosti bylo vyhověno 28. 9.
1897. V této škole se vyučovalo vždy v neděli odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin. Na její
provoz přispíval částkou 50 zlatých ročně výbor živnostenského společenstva v Tovačově.
Výuka v I. třídě této školy byla zahájena 1. 10. 1897 a zapsáno bylo 50 žáků z Tovačova a okolí.
Správcem této školy byl jmenován ředitel školy měšťanské Vladimír Novotný. Školní rok byl
ukončen 30. dubna 1898 a ve školním roce 1898/99 byla otevřena ještě II. třída, čímž se škola
stala kompletní.

Návrh na stavbu měšťanské školy chlapecké od stavitelů J. Nedělníka a R. Konečného z roku 1896

Co se při stavbě nové chlapecké školy měšťanské zcela nepovedlo, byla tělocvična. Brzy se
ukázalo, že je příliš nízká, špatně osvětlená a díky zapuštění pod úroveň terénu také stále vlhká.
Místní školní rada ve svém dopise ze dne 1. 7. 1907 navrhuje městské radě dvě varianty řešení:
a) navrhnout rozpočet na stavební úpravu - adaptaci tělocvičny, její zvýšení o 1 metr nad úroveň
terénu, opravu vlhkého zdiva, rozšíření prostor a novou střechu,
b) nebo rozpočtovaný obnos postoupit místní tělovýchovné jednotě Sokol s podmínkou, aby co
nejdříve zahájila stavbu nové řádné tělocvičny, kde bude možné bezplatné cvičení žáků všech

tovačovských škol. TJ Sokol o stavbě tělocvičny skutečně uvažovala, ale nakonec se této
možnosti vzdala.
Dne 20. 9. 1907 se konala prohlídka tělocvičny a ve hře byly stále dvě varianty – realizovat
adaptaci stávající tělocvičny nebo postavit novou na jiném místě. C. k. okresní školní rada
v Přerově svým dopisem, ze dne 1. 2. 1908, doporučuje místní školní radě v Tovačově postavit
novou tělocvičnu na jiném místě. To se ale tovačovským nelíbilo a dne 25. 2. 1908 odeslali do
Přerova žádost o povolení adaptace stávající tělocvičny. Na základě komisionálního jednání,
které svolala c. k. okresní školní rada do Tovačova na 18. 4. 1908, došlo konečně k dohodě a
Tovačov získal povolení realizovat adaptaci stávající tělocvičny – její rozšíření a zvýšení.

Nákres na rozšíření a úpravu tělocvičny od stavitele Františka Hýžďaly z roku 1908

Plány zhotovila tovačovská stavební kancelář Františka Hýžďaly a stavbu realizoval zednický
mistr Antonín Běhálek z Tovačova. Závěrečný účet činil 8 577,04 korun a kolaudace opravené
tělocvičny proběhla 23. 4. 1909.
Ve stejných prostorách se tělocvična nachází i dnes, ale od roku 1909 byla upravována ještě
několikrát. Naposledy v roce 2008.

4.

Měšťanská škola dívčí
Leon Bouchal

S příchodem nového století se v Tovačově začaly zvyšovat nároky na výuku dívek v měšťanské
škole. První snaha o zřízení měšťanské školy dívčí v Tovačově v roce 1903 však skončila
neúspěchem. Dle výnosu c. k. zemské školní rady v Brně, ze dne 1. 7. 1904 č. 10553, zemský
výbor markrabství Moravského nesouhlasil se zřízením této školy s ohledem na již zřízenou
měšťanskou školu dívčí v okrese. Místní školní rada spolu s obecním výborem v Tovačově a
se všemi obecními představenstvy a místními školními radami obcí Ivaň, Klopotovice,
Oplocany, Věrovany, Troubky, Dub, Nenakonice, Polkovice a Lobodice podala další žádost o
zřízení dívčí měšťanské školy. Žádosti bylo nakonec vyhověno výnosem c. k. zemské školní
rady ze dne 14. července 1905. Dne 28. července 1905 požádala místní školní rada v Tovačově
o povolení otevřít I. třídu počátkem školního roku 1905/1906. Této žádosti bylo 4. srpna 1905
vyhověno a správou nové školy byl pověřen Antonín Postupa, dosavadní ředitel měšťanské
školy chlapecké v Tovačově. Do prvního ročníku bylo zapsáno 55 dívek a výuka probíhala
v učebnách ve 2. poschodí budovy obecné školy.
Výnosem c. k. okresní školské rady v Přerově ze dne 14. listopadu 1905 bylo městu Tovačov
nařízeno předložit plány a rozpočet na stavbu nové samostatné dívčí školy měšťanské. Na
základě tohoto rozhodnutí požádala místní školní rada v Tovačově obecní výbor o vypsání
„ofertního“(nabídkového) řízení na stavbu této školy. Dne 16. ledna 1906 se konalo
komisionální jednání k výběru místa pro stavbu nové školy a bylo rozhodnuto postavit budovu
pro měšťanskou školu dívčí na zahradě u dosavadních školních budov v ulici Podvalí.
Z dostupných archivních materiálů je zřejmé, že v rámci „ofertního“ řízení předložili plány a
rozpočty na stavbu nové budovy pro měšťanskou školu dívčí stavitelé Konečný a Nedělník
z Prostějova, František Hýžďala z Tovačova, Josef Ryšavý z Kojetína, Čeněk Venclík
z Prostějova, František Valenta z Brna a František Pivný z Přerova.

Návrh na stavbu měšťanské školy dívčí předložené stavitelem Františkem Hýžďalou v červnu 1096

Z dostupných materiálů se dá předpokládat, že stavbu realizoval stavitel Čeněk Venclík
z Prostějova podle plánů, které zhotovil stavitel Josef Ryšavý z Kojetína v červenci 1906.
Stavba byla zahájena na podzim roku 1906 a dokončena přibližně za rok, na podzim roku 1907.
Závěrečný rozpočet stavby činil ke dni 23. 12. 1907 celkem 59 291,66 korun. S novým školním

rokem 1907/1908 bylo měšťanské škole dívčí povoleno otevření III. třídy, čímž se škola stala
úplnou a celá se také přestěhovala do nových prostor vlastní budovy. Její správa byla oddělena
od měšťanské školy chlapecké a od 1. března 1908 se na základě výnosu c. k. okresní školní
rady v Přerově stal jejím ředitelem Ondřej Pisch.

5.

Židovská škola
Karel Žurek

Obecná úroveň života ve středověkém městě vyžadovala určité schopnosti a znalosti. Přesto si
však většina obyvatel vystačila bez zvláštní průpravy. Potřebné základní znalosti tak byly
získávány v rodině, zkušenostmi z okolí, následně vyučením se u mistra vybranému řemeslu,
někdy byly realizovány i „cesty na zkušenou“. Instituce škol ale v obcích postupně vznikala, a
to především s příchodem nových obyvatel z vyspělejších měst. V mnoha případech městské
školy navazovaly na školy farní, židovské na synagogy. V období husitství vznikaly křesťanské
školy ve městech víceméně náhodně a židovské školství bylo praktikováno v synagogách nebo
samotných domácnostech. Do konce 15. století nenajdeme na mapě Moravy příliš mnoho škol,
několik jich měla pouze Olomouc. Ve dvaceti královských městech lze odhadnout do
husitských válek okolo osmdesáti škol.
Z pramenů lze obecně dovodit, že školy začínaly většinou s jedinou místností, zpravidla u fary
nebo synagogy. Školní budovu spravovala městská správa anebo židovská obec. Vnitřní
uspořádání školy vycházelo z dispozic měšťanského domu a to včetně mázhausu a komor.
V menších školách byla jen učební místnost (auditorium, muzeum, „lektoř, kde se čte“) a
učitelův byt. V učebně bývala vyvýšená katedra pro učitele. Žáci sedávali na židličkách nebo
na lavici u stolu. Psávalo se na tabuli a žáci se učili vedle písma i notám. K nezbytnému zařízení
třídy patřila kamna. U stěny stávala skříň na knihy, především učitelovy. Okna chráněná
okenicemi někdy i mříží vyplňovaly do 16. století většinou mázdry, následně byly tyto
nahrazovány sklem. Učitelův byt byl mnohdy spojen i s býváním pro žáky. U bohatších domů
byly zřizovány žákovské pokoje, což byly prazáklady budoucích internátů. Zajímavý byl také
inventář škol. V žákovských pokojích patřily škole většinou jen dřevěné postele. Peřiny a deky
si museli studenti či žáci přivážet. U školy bylo uskladněno dříví na otop a úklid včetně topení
obstarávali chudí žáci anebo učitel. Úklid školy byl mnohdy zanedbáván, a proto se ve městech
vyskytovaly i školy „smrduté“. Za záchody sloužila vykopaná jímka s prkny.
První zmínky o založení židovské školy v Tovačově v období vrcholného středověku nemáme.
Lze se však domnívat, že vzdělanost na dvoře Ctibora Tovačovského z Cimburka byla výrazně
podporována a dětem se jí dostávalo především v synagoze. Obecně má ale židovské vzdělávání
velmi dlouhou tradici již od biblických dob. Zajištění výchovy dětí patří k základním
povinnostem otce. Ten má vést první kroky dítěte v náboženském životě, později umožňuje
synům studium na různých druzích židovských škol.
V nedávných letech pedagogové došli k závěru, že metody vzdělávání ve starém Izraeli
předjímaly nepřímo mnohé principy moderní výchovy. Důležitost vzdělávacího procesu je
opakovaně zdůrazňována v Talmudu: „…děti mají začít školní docházku v šesti letech, tedy v
době, kdy dnes začínají chodit do školy skoro na celém světě, nemají se bít metlou ani holí,
nýbrž trestat jen lehce, starší žáci mají pomáhat vyučovat mladší a děti nemají být od učení
zdržovány jinými povinnostmi. Počet žáků ve třídě nemá přesahovat 25 osob, k většímu počtu
dětí musí být přibrán výpomocný učitel, při počtu nad 40 musí být učitelé dva..“. Podle této
tradice vyučovali Židé své děti výhradně ve vlastních školách a s pomocí soukromých učitelů
až do konce 18. století a tato tradice je částečně udržována dodnes.

Podporovat náboženské vzdělávání se tak stalo důležitou povinností každé židovské obce a
školy byly také obvykle zřizovány dříve, než si obec postavila synagogu. Ve starších dobách se
výuka odehrávala většinou přímo v synagoze, jindy bývaly školy umístěny v přístavcích nebo
samostatných budovách v těsném sousedství synagogy. Obecní školy Talmud Tóra byly
původně zřizovány pro nejmenší děti, jejichž rodiče si nemohli dovolit platit soukromého
učitele. Tyto základní židovské školy neměly v menších obcích obvykle mnoho dětí a žáci
různého věku byli sdruženi v jednotřídce nebo dvoutřídce, kde se starší učili společně s
mladšími a pomáhali tak s výukou. Účelem výuky bylo zajistit starším dětem základní znalosti
hebrejštiny, náboženství, židovských zákonů a zvyků. Místnost pro výuku se nazývala
„Cheder“. Získala svůj název podle toho, že třídu zpravidla učil soukromý učitel, nazývaný
„melamed“, v jedné místnosti svého příbytku. Ti, kteří absolvovali cheder, postoupili obvykle
kolem 15. roku do „ješivy“, která byla školou vyššího vzdělávání a byla určená především ke
studiu Talmudu. Předobrazem ješivy byl „bet ha-midraš“ neboli „dům učení“, jak se označovaly
již starověké akademie v Izraeli a Babylonii. Tento systém vyššího židovského školství se
později rozvinul zejména v oblasti židovských obcí ve východní Evropě. V českých zemích
bývaly známé ješivy v Praze, Kolíně a Tachově, na Moravě v Kroměříži, Prostějově, Holešově,
Boskovicích, Mikulově, Uherském Brodě a Lipníku nad Bečvou. Většina ješiv v Čechách
zanikla během 19. století. Jako poslední byla zrušena roku 1881 ješiva rabína Arona Kornfelda
v Golčově Jeníkově.
Do druhé třetiny 18. století bylo židovským studentům zapovězeno studium na jiných než
židovských školách. Teprve dekretem Josefa II. z roku 1781 byla povolena návštěva všech
druhů domácích veřejných škol, včetně univerzit. Současně bylo podporováno zakládání
židovských škol při větších židovských obcích se státním dohledem a výukou němčiny,
matematiky, zeměpisu a etiky. Vzorem pro všechny židovské školy v českých zemích se měla
stát První normální židovská škola v Praze – Josefově, která byla otevřena 2. května 1782. Přes
počáteční odpor byla nakonec školská reforma v Čechách a na Moravě úspěšná a ovlivnila
rovněž významně hlavní směr židovské vzdělanosti.
Víme, že institucí nezbytnou pro chod ghetta byla vždy synagoga. Židovská škola spolu
s bytem rabína se v Tovačově nacházela v Židovské ulici (dnes Denisově) čísle 330. Je
pravděpodobné, že tady existovala od konce 18. století (tereziánské školní reformy). Jako
obecní jednotřídní škola byla zrušena k roku 1919. Avšak nejstarší záznam o existenci židovské
školy v Tovačově máme k roku 1679, kdy se s naprostou jistotou jednalo o školu, jež byla
součástí synagogy! Škola byla součástí celého areálu se synagogou, jatkami č.p. 341, ale i
rituální koupelí-mikve v domě č. p. 347. Polovinu domu původně tvořila čtyřokná fasáda, kdy
z původní dispozice zůstala zachována pouze osa okna rizalitu. Další dvě trojkřídlá okna jsou
součástí mladší přestavby, související s odstraněním původní historizující omítky a jejím
nahrazením břízolitovou omítkou. Z původní fasády zůstala zachována pouze profilovaná
štuková korunní římsa.

6.

Školy v Tovačově v letech 1910– 1999
Leon Bouchal

Listovat v krásných starých školních kronikách se dá mnoho hodin a stále budete narážet na
řadu zajímavých událostí. Jejich popis by zabral prostor pro celou jednu knihu. To ale není cíl
tohoto sborníku. V následujících řádcích se pokusím o stručný výběr toho nejdůležitějšího, co
se v tovačovské škole odehrálo.
 Všeobecná mobilizace vyhlášená 1. srpna 1914 se dotkla také všech tovačovských škol.
Někteří z jejich učitelů byli nuceni nastoupit vojenskou službu.
 Počínaje školním rokem 1915/16 byly obě měšťanské školy v Tovačově opět sloučeny
pod jednu správu. Ředitelské místo na dívčí škole bylo zrušeno.
 V květnu roku 1916 bylo v budově dívčí školy ubytováno vojsko. Výuka obou škol
měšťanských probíhala v budově měšťanské školy chlapecké a rozdělena byla na
dopolední a odpolední vyučování.
 Po dobu trvání I. sv. války vykonávali žáci tovačovských škol různé podpůrné práce.
Sbíralo se listí jahodníku a ostružiníku jako náhražka za čaj, sbíralo se teplé oblečení a
také barevné kovy. Žáci pomáhali často také při práci na poli a žákyně šily části oděvů
pro potřeby armády.
 Dne 28. října 1918 bylo předčasně ukončeno vyučování, protože do Tovačova byl
doručen telegram o prohlášení samostatného Československého státu. Žáci byli
propuštěni k oslavám.
 V roce 1926 oslavovala měšťanská škola chlapecká 30. výročí založení. Připomínala si
také 100. výročí narození hudebního skladatele Arnošta Förchtgotta Tovačovského.
 V roce 1927 dojednala obec úmluvu s velkostatkem, podle které měl velkostatek
zapůjčit obci bezplatně na 10 let školní hřiště „pod břízami“, ale pouze jako záměnu za
jiný pozemek stejné výměry.
 Počátkem školního roku 1928/29 byla na základě povolení okresní školské rady
zahájena výuka ve IV. třídě měšťanské školy v Tovačově. Zapsáno do ní bylo 20 žáků.
Náklady na její zřízení a provoz plně nesla obec. V tomto roce činil rozpočet na provoz
všech tří tovačovských škol 73 500 Kč. Z toho 43 000 Kč bylo určeno pro obě školy
měšťanské a 30 500 Kč pro školu obecnou.
 Krutá zima v lednu a únoru roku 1929 donutila školské úřady k úplnému přerušení
výuky ve všech školách od 18. 2. do 1. 3. Děti z okolních obcí se díky množství sněhu
do tovačovských škol vůbec nedostaly. Zima to byla opravdu velmi tuhá, např. 6. února
bylo v Tovačově naměřeno -36oC.
 Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo dne 18. května 1930 výnos, dle kterého
se při každé škole zřídilo „Rodičovské sdružení“, které si za sebe volilo „Rodičovský
výbor“, který řešil všechny důležité otázky týkající se školy. Na základě stejného
výnosu bylo rodičům povoleno vstupovat do „učíren“ v době vyučování na základě
předchozího ohlášení.
 V prosinci roku 1931 byl zakoupen a uveden do provozu rozhlas pro měšťanské školy.
Školní vysílání probíhalo každý pátek.
 Dne 17. dubna 1932 se uskutečnila „Stromková slavnost“ – slavnostní sázení lip na
upraveném náměstí v Tovačově.
 Dne 14. září 1937 bylo přerušeno školní vyučování z důvodu úmrtí prezidenta
osvoboditele T. G. Masaryka.
 V době okupace Československa se změnil název měšťanské školy na školu „hlavní“ a
stala se z ní výběrová škola pro 40 nejlepších žáků obecné školy. Školní újezd v tomto
roce tvořily obce Tovačov, Klopotovice, Ivaň, Oplocany, Lobodice a Troubky.










V lednu 1945 bylo zastaveno školní vyučování. Některé místnosti školy obsadila
v únoru německá armáda a zákopníci. Nějakou dobu probíhalo vyučování v sokolovně,
ale i to bylo v dubnu zastaveno pro nebezpečí náletů.
V prvním poválečném školním roce 1945/1946 byly ve škole zavedeny přesnídávky.
Stravovalo se 138 dětí. Ve škole byl nainstalován telefon a ze zámku byl do školy
zapůjčen klavír.
V roce 1949 byla provedena oprava školní tělocvičny a ve škole byl nainstalován nový
školní rozhlas.
Od 1. 12. 1950 byl zahájen provoz školní jídelny. Postupně se stravovalo až 120 žáků a
jeden oběd stál 8 korun.
V roce 1954 byla při škole zřízena družina mládeže pro děti se zaměstnanými matkami.
Družina byla umístěna v jedné z přízemních tříd chlapecké školy a zapsáno do ní bylo
28 dětí.
Ve školním roce 1959/1960 byla dokončena přístavba dívčí školy a do přízemí školy
chlapecké byly přemístěny školní dílny s novým vybavením.
V roce 1960 dostali žáci školy poprvé zdarma učebnice a školní pomůcky.
Ve školním roce 1969/1970 byl vybudován krytý přechod přes školní dvůr mezi
budovou školy v ulici Förtgottova a budovou školy na Podvalí. Byla také dokončena
přestavba školní tělocvičny.

Stavba krytého přechodu přes školní dvůr








Opravená školní tělocvična

V roce 1972 bylo ve škole nainstalováno ústřední topení.
V červnu roku 1973 byla dokončena přístavba cvičné kuchyně a ředitelny.
Ve školním roce 1975/1976 byla zahájena generální oprava školy, která byla dokončena
v roce 1977.
Dne 2. 9. 1977 byla ukončena výstavba nové mateřské školy se čtyřmi samostatnými
odděleními v ulici Kpt. Jaroše.
Ke dni 6. 10 1993 byla ve škole dokončena plynofikace.
V roce 1994 získala škola právní subjektivitu. Zřizovatelem školy se stalo město
Tovačov.






V roce 1995 byly ve spojovací chodbě mezi školními budovami v ulici Förchtgottova a
budovou školy v ulici Podvalí vybudovány nové šatny pro žáky. Nahradily tak šatny,
které byly umístěny v jednotlivých třídách školy.
V roce 1996 byla školní družina přestěhována z budovy školy do domu č. 310 v ulici
Cimburkova vedle tovačovské fary.
V roce 1997 byla dokončena plynofikace mateřské školy.
V roce 1998 byla dokončena stavba nové školní jídelny v areálu základní školy v ulici
Podvalí. Otevřena byla 21. 8. 1998.
Základní škola a Mateřská škola Tovačov v letech 2000 – 2015

7.

Leon Bouchal

S příchodem nového milénia se zmodernizovala a změnila také tovačovská škola. Jako
nezbytné se jevilo vybudování odborných učeben a zejména zavedení informačních technologií
do výuky. Žáci mají ve třídách k dispozici moderní učební pomůcky – interaktivní tabuli,
dataprojektor, výpočetní techniku a běžně při výuce využívají interaktivní výukové programy,
přenosné počítače a tablety. Rozsáhlou modernizací procházejí také školní budovy.
Stručný přehled nejvýraznějších změn v tovačovské škole za uplynulých patnáct let uvádím v
následujících řádcích.
 V roce 2000 byla ve škole vybudována odborná učebna chemie.
 V roce 2002 byly ve škole vybudovány odborné učebny dějepisu a výpočetní techniky.
 K 1. 1. 2003 se tovačovská mateřská škola stala součástí základní školy a vznikla tak
nová příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Tovačov. Jejím
zřizovatelem je i nadále město Tovačov.
 V roce 2004 bylo v areálu ZŠ a MŠ Tovačov v ulici Podvalí vybudováno nové školní
hřiště s umělým povrchem.
 V roce 2007 byla zrušena školní jídelna v mateřské škole. Zajištění stravování dětí
převzala školní jídelna v základní škole. Do mateřské školy se jídlo převáží.
 V roce 2009 prošly budovy základní školy v ulici Förchtgottova rozsáhlou rekonstrukcí.
Vyměněna byla všechny okna, okapy a okapové svody, rekonstruována byla čelní
fasáda. Také tělocvična základní školy prošla rozsáhlou modernizací, včetně položení
nové umělé palubovky.

Budovy ZŠ a MŠ Tovačov v ulici Förchtgottova před rekonstrukcí v roce 2009 a po ní v roce 2015





V roce 2012 byla vyměněna okna do dvora na budovách školy v ulici Förchtgottova.
V roce 2013 byla vyměněna okna na budově školy v ulici Podvalí.
V roce 2014 byl vyměněn povrch na školním hřišti v ulici Podvalí.



V roce 2015 bylo v zahradě mateřské školy vybudováno nové dětské hřiště, na střeše
mateřské školy byla vyměněna krytina a ve dvou odděleních proběhla rekonstrukce
sociálních zařízení pro děti.

Zrestaurovaná pamětní deska hudebního skladatele Arnošta Förchtgotta Tovačovského umístěná na
budově základní školy v Tovačově

8.

Základní škola a Mateřská škola Tovačov v roce 2016
Leon Bouchal, Pavel Odehnal

Základní škola a Mateřská škola Tovačov se za uplynulých 125 let výrazně změnila. Udržet
krok s rychle se měnícími podmínkami výuky není vždy lehké. S nástupem moderních
informačních technologií se zcela změnil způsob výuky na školách. Děti a rodiče mají daleko
více informací a také daleko větší možnost výběru, do jaké školy své dítě přihlásí. Tovačovská
škola je školou spádovou pro děti z Tovačova, Lobodic a Oplocan. Navštěvují ji však také děti
z Ivaně, Klopotovic, Věrovan a některých dalších obcí.
Základní škola a Mateřská škola Tovačov je samostatný právní subjekt. Zřizovatelem školy je
město Tovačov.
Počet žáků a zaměstnanců školy byl v roce 2015/2016 následující:
Základní škola
Počet tříd
Počet žáků
Počet pedagogických zaměstnanců
Počet provozních zaměstnanců

11
247
21
6

z toho 127 chlapců a 120 dívek

Mateřská škola
Počet tříd
Počet dětí
Počet pedagogických zaměstnanců
Počet provozních zaměstnanců

4
95
8
4

Školní družina
Počet tříd
2
Počet vychovatelek
2
Počet dětí
58
Školní stravování pro žáky základní školy, děti mateřské školy a zaměstnance školy je
zajišťováno smluvně společností Scolarest s.r.o., zařízení školního stravování, ve školní jídelně
základní školy v ulici Podvalí.

Budova ZŠ a MŠ Tovačov a školní jídelna v ulici Podvalí v roce 2016

