Stručná historie Masarykovy ZŠ a MŠ
v Klenčí pod Čerchovem

1925-1935
Dne 13. září 1925 byla v Klenčí pod Čerchovem slavnostně otevřena nová budova
o b e c n é a m ě š ť a n s k é školy.
K poctě prezidenta T. G. Masaryka byla nazvána jeho jménem. Prvním ředitelem byl
jmenován Bohuslav Liška.
Žáky obecné školy byly jen děti z Klenčí, měšťanskou školu navštěvovaly i děti
z Chodova, Trhanova, Pece, Postřekova, Dílů, Černé Řeky, Capartic a Haselbachu (Lískové).
Škola se během dalších let postupně zařizovala nábytkem, pomůckami a dalším vybavením,
které financovala místní školská rada. Některé pomůcky darovali lidé nejen z Klenčí a okolí,
ale i ze vzdálených míst republiky.
Ve školním roce 1929/1930 bylo například pořízeno na školní zahradu:
200 jabloňových pláňat (stromků)
100, - Kč
kolečko
82,50 Kč
sud jako nádrž na vodu
40, - Kč
ostnatý drát na oplocení školní zahrady
61,20 Kč
oplocení zahrady, vykopání jámy na nádrž
150, - Kč
CELKEM
433,70 Kč
25. května 1929 navštívila Klenčí a také školu Alice Masaryková, dcera prezidenta Masaryka.
Školní stravování má počátek v roce 1932. Vařilo se několik týdnů pro přihlášené děti z
potravin a financí získaných sbírkou.
Jídelníček:
úterý
bramborová polévka s masem a chlebem
středa
kakao s chlebem
pátek
hrachová polévka s chlebem
sobota
káva (bílá) s chlebem
Ve stejném roce byla zavedena pitná voda do budovy školy z nově zřízeného vodovodu.
Žáci se účastnili i významných slavností - odhalení pamětní desky na rodném domku
J.Š.Baara, odhalení pomníku J.Š.Baara na Výhledech.

1935-1945
V roce 1938 se měšťanská škola stala školou újezdní, to znamená, že měla školní obvod, do
kterého byly zařazeny tyto obce: Klenčí, Chodov, Pec, Trhanov, osada Nový Postřekov
(Díly), část obce Starý Postřekov později celá obec Postřekov), samoty Pila, Brusírna (nyní
součást Pece), Hrádek.
1. září 1938 se stává ředitelem školy Bohumír Hach. Po záboru Chodska v listopadu 1938
učitelský sbor ještě zůstává. Za 2 roky je německými úřady pověřen řízením školy Jan
Bozděch. Učitelé jsou postupně propouštěni, nahrazují je německé učitelky a vyučovacím
jazykem je němčina. Školu vede nejdřív Němec Anton Biebel, potom Němec Fritz Alferi.
Měšťanská škola je zrušena.
V listopadu 1944 se nastěhoval do školy německý vojenský lazaret (polní nemocnice).
Vyučování bylo jen polodenní. Naposledy se vyučovalo německy 23.4.1945.
Po bombardování Klenčí byla škola poškozena – rozbitá okna, dveře.
Bývalí čeští učitelé se už začátkem května začínají vracet. Bohumír Hach se opět stává
ředitelem obecné a měšťanské školy.
Od 6. června 1945 se začíná učit česky v budově továrny a na radnici. Školní rok končí 19.
července 1945.
Během prázdnin se vyklízí škola po lazaretu, provádí se vnitřní opravy a přiváží se zpět do
školy zbylý neponičený nábytek, který byl uskladněný ve stodolách v Klenčí.

1945-1955
Začínají léta oslav a besídek, pravidelného promítání filmů, sběru odpadových surovin, sběru
léčivých rostlin, plodů, vysazování lesních stromků, sběr mandelinky a brambor, chmelové
brigády, vyhlašování závazků a plánování.
Školní rok 1945/1946 byl zahájen později, protože nebyly dokončeny opravy a úklidové
práce. Celý podzim se vyučovalo i v některých třídách s nezasklenými okny. Skla byla
nahrazena lepenkou.
1. října 1945 bylo povoleno zřízení mateřské školy. Ta byla umístěna v přízemí budovy
školy.
Doposud chodili společně do tříd školy obecné i měšťanské chlapci i děvčata. Od dubna
1946 nastala změna v měšťanské škole. Každý ročník byl rozdělen na dvě třídy, jedna pro
chlapce, druhá pro děvčata.
Na vybavení školy pomůckami dochází peněžní, knižní i věcné dary.
Ministerstvo školství a osvěty poskytlo několik finančních podpor na opravu školní budovy
poškozené válečnými událostmi.
Byly organizovány lyžařské kurzy a pořádány lyžařské závody nejen pro žáky naší školy, ale
i pro školy v okrese.
Na konci několika školních roků se pořádal Týden dětské radosti. Konaly se výlety do okolí,
zábavná odpoledne se soutěžemi a závody.
Od 1. září 1948 začal platit nový školský zákon, název obecná škola se změnil na
n á r o d n í a název měšťanská škola se změnila na s t ř e d n í.
Vyučovalo se podle nových učebních plánů a osnov.
Žáci i žákyně školy se účastnili XI. Všesokolského sletu v Praze.
O prázdninách byla školní budova vždy využívána jako ozdravovna pro děti z Plzně.
12.října 1950 je založena na střední škole pionýrská skupina, vánoční besídka je nahrazena
Jolkou, pro děti jsou povinné ranní rozcvičky – linějky.
1. listopadu 1950 je jmenován ředitelem národní školy učitel Josef März, na škole střední
zůstává ředitelem Bohumír Hach.
V červnu 1951 se poprvé konaly písemné i ústní závěrečné zkoušky žáků posledního ročníku
střední školy. (Naposledy v roce 1958.)
1. září 1952 je jmenován ředitelem střední školy Václav Holub. Po roce je změněn název
školy na o s m i l e t o u s t ř e d n í školu.

1955-1965
I v této době se ve škole pořádá množství oslav, besed, soutěží a různých akcí.
Žáci navštěvují kroužky:
mičurinský - pěstují 4 druhy kukuřice, slunečnice, moruše, okurky, květiny
technický - pracují i v tovární dílně
národopisný - vystupují na místních akcích, Chodských slavnostech v Domažlicích,
účastní se soutěží
Školní soutěže:
soutěž v čistotě – několikrát do roka
soutěž v docházce – konala se při příležitosti významných výročí
soutěž mladých hospodářů – během roku žáci ve škole spořili
Ve všech ročnících se nacvičují vystoupení na spartakiádu. Žáci i učitelé se účastní
II. celostátní spartakiády v Praze.
Žáci si dopisují s dětmi z několika českých a slovenských škol, rusky s pionýry
ze SSSR a Bulharska.
1.srpna 1958 nastupuje ředitel Jindřich Hála.
V roce 1960 je přistavěna k tělocvičně nářaďovna a nad ní ve dvou patrech kabinety
(dnes 2. učebna výpočetní techniky a kabinet chemie).
Od 1. září 1961 má škola nový název Základní devítiletá škola a je rozdělená na nižší stupeň
a na vyšší stupeň.
Roste počet dětí, navyšuje se počet tříd, místností ve škole je nedostatek. Třídy mají střídavé
vyučování - 1. a 2. ročník dopoledne, 3. a 4. odpoledne.
Žáci vyšších tříd každý rok pomáhají při sběru brambor a výsadbě lesních stromků.
V roce 1963 byla za pomoci rodičů a brigádníků přistavěna jídelna.
Mateřská škola se přestěhovala ze staré školy Charity do nové budovy. Do Charity jsou
umístěny 3 ročníky nižšího stupně. (Budova Charity se využívá až do roku 1995.)

1965-1975
Nižší stupeň základní devítileté školy má 5 ročníků ve třech třídách. Takovou organizaci
mají i dnes školy málotřídní ( škola v Chodově, Postřekově). Většinou jsou rozděleni takto:
I. třída - spojený 1. a 2. ročník
II. třída - spojený 3. a 4. ročník
III. třída - 5. ročník
Vyšší stupeň - VI. - IX. ročník má 2 – 3 třídy v jednotlivých ročnících (VI.A, VI.B ..)
V letech 1965 – 1970 navštěvovalo školu hodně dětí. Například ve školním roce
1965 – 66 bylo na škole 382 žáků, v dalších letech se třídy naplňovaly na 35 i 38 žáků ve
třídě.
V roce 1967 byla zrušena škola na Černé Řece, proto žáci z Capartic, Černé Řeky a
Jindřichovy Hory dochází na nižší stupeň do školy v Klenčí. V dalším roce je rozhodnuto, že
do 5. ročníku budou chodit i děti z Nemanic a Dílů. (Obce Nemanice i Díly měly svoji školu
s nižším stupněm.)
Školní dílna je umístěna v prostorech soukromého domu MUDr. Bozděcha, které nejsou
příliš vyhovující.
Lidová škola umění pravidelně vyučuje ve třídách školy devět let. V roce 1970 se
přestěhovala na Starou poštu.
Pozornost se věnuje tělesné výchově. S učitelem tělesné výchovy Františkem Novákem se
žáci účastní množství sportovních soutěží a dosahují velmi dobrých výsledků. Své pohybové
dovednosti a schopnosti mohou žáci rozvíjet při školní tělesné výchově, ve sportovních
kroužcích a také v tělovýchovných jednotách
v Klenčí, Dílech, Postřekově, Chodově.
Velký úspěch sklízel pěvecký soubor pod vedením Jany Hojdové. Vystupoval při školních
i veřejných oslavách. Zvítězil v okresním a krajském kole, účastnil se i celonárodního kola
ve zpěvu.

1975-1985
1. září 1976 nastupuje nový ředitel Jiří Stoklasa.
Od roku 1975 se jedná o přístavbě a generální opravě školní budovy. Ta se začala realizovat
v roce 1978.
Zařízení školy se přestěhovalo do náhradních prostor – do Charity, na Starou poštu a do
Kampeličky (již zbouraný dům pod kostelem). V náhradních prostorách musely být
provedeny stavební úpravy. Zde se vyučovali žáci vyššího stupně. Učitelé přecházeli
z budovy do budovy za žáky na výuku.
Školní jídelna byla přestěhována do jídelny JZD, kam se chodili stravovat žáci i učitelé.
Žáci nižšího stupně a školní družina se z Charity přemístili do staré školy v Nemanicích.
I tato stará škola se musela nejdříve opravit. Učitelky se všemi dětmi denně dojížděly
autobusem. Stravování bylo zajištěno v málotřídní nemanické škole.
V těchto nevyhovujících podmínkách se učilo 3 roky.
1. září 1981 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova školy.
Nevyřešil se však problém s umístěním tříd. V Charitě musely zůstat 2 třídy nižšího stupně,
školní družina a dílna.
Hodně činností školy bylo zaměřeno na brannou tematiku – branné hry, soutěže, cvičení,
spolupráce s místní vojenskou posádkou a oslavy Dne armády.
Žáci se účastnili sportovních soutěží, ve kterých pravidelně postoupili do krajských kol.
V matematických, jazykových, dějepisných a dalších okresních soutěžích se umisťovali na
předních místech. Tradici měla i soutěž „Mladý zdravotník“.
Dětský soubor Haltravánek reprezentuje školu nejen v regionu, ale i po celé republice.
Činnost školy byla pevně spjata s pionýrskou organizací.
Od školního roku se mění organizace školy: 1. stupeň – 1. - 4. třída
2. stupeň – 5. - 9. třída
V roce 1982 se mění název školy na Z á k l a d n í š k o l a Klenčí pod Čerchovem
s 1. - 8. třídou.

1985-1995
Začátkem školního roku 1985/86 získala škola novou budovu - „malou školu“ nebo taky
„budovu II“ u bytovek. V budově byly umístěny 2 třídy, školní družina, dílna a kuchyňka.
1. července 1986 je jmenována do funkce ředitelka školy Jarmila Kahlerová.
Za budovou školy bylo vybudováno hřiště na odbíjenou, běžecká dráha, doskočiště,
prostor na vrh koulí, instalována hrazda a lavičky.
Činnost pionýrů se soustředila do zájmových kroužků, které vedli většinou učitelé školy.
V létě se aktivity pionýrů realizovaly na pionýrské základně v Caparticích nebo na putovních
táborech. Začátkem roku 1990 už není organizace Pionýr součástí základní školy.
V důsledku změn v naší zemi se změnilo celé pojetí školy, učivo se v mnoha předmětech
redukovalo, měnilo. V přechodném období v některých ročnících nebyly na vysvědčení
hodnoceny předměty dějepis a občanská nauka.
Žáci naší školy měli možnost navštívit školu v Německu ve Waldmünchenu.
Učitelé ruského jazyka prošli rekvalifikačním kurzem německého jazyka.
7. března 1990 je vrácen škole název M a s a r y k o v a základní škola.
Škola má každý rok víc než 300 žáků, je nedostatek místností pro třídy.
Od 1.9.1992 (do 30. 6.1999) se vyučuje 1. a 2. třída v budově bývalých jeslí.
Do učebního plánu jsou zařazeny povinně volitelné předměty a nepovinné předměty,
např. sportovní výchova, technická výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk.
Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky, účastní se soutěží a olympiád.
Výrazného úspěchu dosáhli v národním kole žáci filatelistického kroužku
pod vedením Jiřího Bejsty. 1 žák získal se svým exponátem stříbrnou medaili na
Mezinárodní mládežnické filatelistické výstavě v Amberku (SRN).
Bylo navázáno partnerství se školou v Brusselu (Belgie). Belgičtí žáci trávili týden u nás v
Klenčí. Účastnili se výuky, navštívili Plzeň, Prahu, Šumavu. Za měsíc jsme my navštívili
jejich školu, Brussel, Antverpy, Bruggy.

1995-2005
Ve školním roce 1995/96 nevycházejí ze školy žádní žáci, protože podle nařízení MŠMT je
povinná devítiletá školní docházka.
Žáci dosahují výborných výsledků ve sportovních, naukových, jazykových soutěžích
a olympiádách.
Filatelisté se několikrát účastní celostátního republikového kola.
Šachisté pod vedením Viktora Dočkálka 3x vítězí v krajském kole a postupují
do celostátního finále.
Tradičně úspěšní sportovci vyhrávají krajskou soutěž Pohár rozhlasu v lehké atletice a 2x se
družstvo chlapců účastní celostátního finále.
Okresní soutěž vyhrávají a postupují do krajských nebo regionálních kol žáci
v dopravní soutěži, recitaci, zeměpisné olympiádě.
Svoji činnost zahajuje národopisný kroužek Drndálek.
Od 1.1.2003 škola získala právní subjektivitu a došlo ke spojení základní školy a mateřské
školy.
Masarykova základní škola má tyto součásti:
základní školu
školní družinu
mateřskou školu
školní jídelnu při ZŠ
školní jídelnu při MŠ
V roce 2003 se zahajuje rekonstrukce školy s přístavbou, která bude propojena se
současnou budovou.
V celé škole jsou vyměněna okna za plastová, přistavěná budova je čtyřpodlažní v přízemí jsou šatny a sociální zařízení pro budoucí novou tělocvičnu, v 1. patře
jsou dílny, učebna šití a cvičná kuchyňka, ve 2. a 3. patře jsou 4 učebny.
Po slavnostním otevření v březnu 2004 se žáci ze školní budovy II vyučují v nových třídách
přístavby.
V roce 2004 pokračují stavební práce. Sportovní hala je dokončena a slavnostně předána k
užívání v únoru 2005.

2005-2015
Od 1. července 2005 je ředitelkou školy Jarmila Nováková.
Ve škole začíná pracovat žákovská rada složená ze zástupců jednotlivých tříd.
Z iniciativy žáků se např. upravuje interiér školy, vydává se školní časopis.
Je ustanovena školská rada složená ze zástupce rodičů, zástupce zřizovatele, zástupce
pedagogických pracovníků. Vyjadřuje se např. k hospodaření školy, ke školnímu řádu.
26.4.2006 se mění název školy na
Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace
Končí výuka podle celostátního vzdělávacího programu. Od školního roku 2006/2007 se
vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který pro
jednotlivé předměty a třídy vytvořili sami učitelé podle podmínek a možností naší školy.
Od 3. třídy se vyučuje anglický jazyk a od 7. třídy další cizí jazyk – němčina.
Škola spolupracuje se základní školou ve Waldmünchenu v Německu. Žáci 1. stupně se
vzájemně navštěvují, účastní se vyučování, překonávají bariéru při komunikaci.
Žáci 2. stupně mají možnost aktivně použít cizí jazyk při studijním pobytu v Anglii.
Nadaní žáci se pravidelně účastní okresních soutěží a olympiád. V jazykových,
matematických, zeměpisných i sportovních soutěžích se účastní i krajských kol.
V republikové soutěži v německém jazyce se umístila naše žákyně na 1. místě.
Žáci si mohou svoje dovednosti rozvíjet v zájmových kroužcích – florbalovém, výtvarném,
šachovém, sportovním, výpočetní techniky, německého jazyka.
V roce 2011 byla zrekonstruována školní kuchyně a zařízena novým vybavením.
Denně se vaří asi 320 obědů pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.
Škola je postupně vybavována výpočetní technikou – učebna s 20 novými počítači,
interaktivní tabule a dataprojektory ve třídách.
Zahrada za školní budovou je upravená na učebnu v přírodě. Je členěná na několik
ekosystémů. Slouží k pěstování a pozorování rostlin a také k výuce některých předmětů
mimo budovu školy.

