
Historie, vývoj, rozvoj a současnost školy v Mohelně 

Počátek školy a školství v  Mohelně  začíná již ve čtrnáctém století. Historii, vývoj a 
rozvoj školy a školství v Mohelně lze, alespoň zhruba, rozdělit do následujících 
časových etap a období: 

Období do roku 1720 – škola se v Mohelně nacházela, ale jakého druhu škola byla a 
jaký byl systém výuky a školství se nepodařilo jednoznačně prokázat a dopátrat. 
Z dostupných historických dokumentů lze zjistit jen některá osamocená fakta: 

Před r. 1583, za Jana st. ze Žerotína, zřizovány při zborech bratrské školy, pravděpodobně zřízena 
bratrská škola také při zboru v Mohelně a docházely do ní i děti z okolních vesnic 

1611 – dány 2 zl. rýn. na učení pro sirotka Havla – z tohoto zápisu v sirotčím registru lze vyvodit, že 
tehdy bratrská škola skutečně existovala, správcem školy (rektorem) Jakub Poláček 
(Polonides) 

1625 – zrušena bratrská škola v Mohelně 

1630 – Jakub Polonides, rektor školy v Mohelně, popraven v Bíteši za falšování listin 

1720-1730 – pravidelná výuka, vyučování probíhá bez školní budovy, vyučuje se po 
jednotlivých domech, rodiče rozhodují, do kterého domu budou děti, za učitelem, na výuku 
docházet:  

1720 – pravidelné vyučování po domech. Vyučuje vysloužilý voják Jan Zerza (do r. 1749) 

1721 – vyhořela škola i kostel – [Vlastivěda moravská - Dějiny Moravy I.] 

1730-1790 – vyučování probíhá v jednotřídní škole, která se, v daných podmínkách, 
postupně rozvíjí: 

1730 – zřízena školní budova na Valech v místě dnešního č. 72 

1732 – zemřel mohelský rektor a varhaník Jan Přibyl 

1750 – učitel Jan Breunn z Humpolce (do r. 1816) 

1790-1897 – dlouhé období postupného zlepšování podmínek školy, které vyvrcholilo 
vybudováním nové školní budovy, zkolaudované 27. 10. 1897.  

1790 – zřízena nová lepší školní budova na Valech v místě dnešního č. 81 

1816 – ke škole pomocník, který v zimě učil 3 dny v Kladerubech a 3 dny v Kramolíně, učitelem 
Karel Dusík z Bíteše (do r. 1866) 

1835 – vyhořela škola, fara, radnice, 73 domů atd. 

1836-7 – postavena nová škola u věže za 10 000 zlatých, jednopatrová, dvě třídy a byt pro učitele. 

1837 – vysvěcena nová škola, vyučuje se v jedné třídě 



1838 - školnímu učiteli 31 zl. ročně 

1840 – nadace pro chudé žáky 

1856 – vyučuje se v obou třídách 

1874 – škola rozšířena na trojtřídní za nadučitele Karla Dusíka ml. (1867-1876) 

1877 – založena učitelská knihovna, tělocvičiště opatřeno nářadím 

1883 – otevřena čtvrtá třída, brzo polodenní vyučování (přeplněné třídy). 

1893 – Lhánice a Kladeruby se odškolily – zřídily vlastní jednotřídní školy. 

1893 – postavily Lhánice vlastní školu, 1. 11. 1893 otevřena 

1894 – postavily Kladeruby vlastní školu 

1897 – zbořena stará škola a postavena nová, stavitel Vilém Račický z Náměště za 16 500 zl. 
(současná budova I. stupně). Průčelí budovy bylo ozdobeno citátem J.A.Komenského:  "Pojď 
sem, dítě, uč se moudrým býti!" (tento nápis je zachován i v současnosti). Pravidelná výuka 
v této nové škole byla zahájena 8.11.1897. 

Do r. 1914 – postupné rozšiřování výuky, které vede k návrhu postavit měšťanskou 
školu: 

1905 – pobočka při 2. třídě, pobočka na radnici 

1906 - pobočka při 3. třídě 

1. 6. 1909 – výnosem příslušných kompetentních institucí byla, od školního roku, 1909/1910, 
čtyřtřídní škola rozšířena na pětitřídní. 

29. 11. 1909 – školská rada poprvé projednává zřízení a výstavbu měšťanské školy (současná 
budova II. stupně školy). 

1914-1918 – v období 1. sv. války probíhá stavba měšťanské školy, zkolaudována 
v prosinci 1915: 

Březen 1914 – byly položeny základy ke stavbě nové školní budovy měšťanské školy. Budova měla 
být postavena do konce roku 1914 a předána k užívání. 

Červenec 1914 – vyhlášení všeobecné mobilizace má za následek přerušení stavby měšťanské školy. 

30. 12. 1915 – kolaudace nové školní budovy měšťanské školy s výsledkem, že po odstranění 
příslušných závad a úpravě okolí nové školní budovy bude stavba povolena k užívání. 

1918-1939 – období první republiky: 

 8. 10. 1919 – povolení k zahájení výuky na měšťanské škole v Mohelně. 

1929 – sjednocení obou typů škol (obecná a měšťanská) pod jedinou správu. 



Poválečné období – od r. 1945: 

1945-1952 – rozdělení jediné správy obou typů škol, každá škola je spravována 
samostatně, odděleně. 

Školní rok 1953/1954 – opětovné spojení obou typů škol pod jedinou správu 

9. 6. 1969 – zahájení přístavby na budově II. stupně školy (dříve měšťanská škola) 

1972 – dokončení přístavby na budově II. stupně školy  a provedení generální opravy 
budovy I. stupně školy (dříve obecná škola) 

1972/1973 škola byla vybrána, jako pilotní, k experimentálnímu ověřování vzdělávání a 
výchovy na  základních školách (množiny), učitelé školy se postupně stávají 
krajskými lektory pro výuku jednotlivých předmětů na základní škole. 

1974 – oprava fasády a okapových rour budovy I. stupně školy, vybetonování a oplocení 
školního hřiště v exteriéru budovy I. stupně školy 

1975 – adaptace a oprava starší části budovy II. stupně - fasáda, výměna oken a dlažeb, 
dveří, oprava, zábradlí, školního dvora, atd. 

 1976/1977 – zahájení přípravných prací na přístavbu tělocvičny na budově II. stupně 
školy a zahájení rekonstrukce bývalého zdravotního střediska na školní družinu - 
další oddělení a pro výuku LŠU 

1977/1978 – kolektiv učitelů školy byl vyznamenán titulem "vynikající kolektiv roku 1977", 
byla dokončena přestavba bývalého zdravotního střediska na ŠD a pro školní účely - 
výuka probíhá ve třech samostatných budovách, byly zahájeny práce na vybudování 
učebny na školním pozemku za MŠ 

1978/1979 – vybudování a zprovoznění pracovny na školním pozemku, ředitel školy Josef 
Ostrý byl vyznamenán titulem "Vzorný učitel" 

1979-1984 – přístavba nové tělocvičny školy a auly školy, ukončení a vyhodnocení 
experimentálního ověřování vzdělávání a výchovy na základních školách 

1985-2005 – výpočetní technika ve vzdělávacím procesu školy, počítačová pracovna, 
modernizace a inovace učebních pomůcek a žákovského nábytku, školní hřiště na 
košíkovou a odbíjenou, dřevěné obložení ve třídách, družba s rakouskou školou 
z Weitersfeldu, kompletní zateplení budovy II. stupně, plastová okna v budově I. a II. 
stupně, plynové kotelny v obou školních budovách-plynofikace školy - změna 
způsobu vytápění školy, získání titulu EKOŠKOLA 2005, předání budovy s druhým 
oddělením školní družiny do užívání zřizovatele - výuka probíhá ve dvou 
samostatných budovách, školní pozemek, včetně pracovny byl zrušen z důvodu 
stavebních úprav v areálu MŠ, rakouský partner odstoupil od započaté spolupráce, 
postupná transformace školství a vzdělávacího procesu, příprava vlastního školního 
vzdělávacího program, internet do škol, atd. 

  



Řídící učitelé v Mohelně 

Jméno Od do 

Jan Zerza 1720 1749 
Jan Breunn 1750 1816 
Karel Dusík 1816 1866 
Karel Dusík ml 1867 1876 
Karel Weigner 1877 1913 
Jan Kolínský 1914 1919 

 


