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Motto:
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši
uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a
veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“
Seneca římský filozof /4 - 65 př. n. l./

A

hoj léto, ahoj prázdniny.... se v 80. letech linulo každou chvíli z rádií.
Ale prázdniny a povinnou školní docházku máme v našich končinách již
řadu let, ba století...

Dle definice je Povinná školní docházka zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém
věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti příslušného věku
do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz potřebných
školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila v článku 26 jako jedno z lidských
práv v roce 1948 také Všeobecná deklarace lidských práv.
Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku pro chlapce a děvčata roku 1592
protestantské (kalvinistické) vévodství Pfalz-Zweibrücken v rámci Svaté říše římské (na území
dnešního Německa), v roce 1598 pak město Štrasburk. V 17.století je následovala další knížectví
a vévodství, počátkem 18. století pak s vyučovací
povinností přišlo i Pruské království, jehož školní systém
se stal vzorem pro řadu dalších států, včetně neevropských
- dále např. Norské království (tehdy součást Dánskonorské unie) roku 1739, knížectví Lichtenštejnské 1805,
v roce 1835 Saské království, v letech 1870-80 Velká
Británie (v jejímž rámci byla v Anglii regulace školní
docházky svěřena do pravomocí jednotlivých obcí, kdežto
ve Skotsku spadala pod církevní farní správu), od roku
1882 také Francie, atd. Na začátku 20. století již byla
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Informace z obecního úřadu
!
!
!

!
!

v týdnu 12.-16.8. bude na OÚ dovolená; myslete na to při řešení svých požadavků
bohužel jsme nebyli vybráni při rozdělování dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj
a rekonstrukce komunikace na Melkov se tudíž prozatím odsouvá
pravděpodobně od září obdržíte do domácností pytle na třídění plastů, které v určený den
necháte u domu a budou svezeny obecními zaměstnanci k recyklaci. K této otázce koncem roku
plánujeme setkání se zástupci svazku Malá Haná, který v okolních obcích začíná se svozem
odpadu namísto firmy SUEZ
právě probíhá rekonstrukce a zateplení stropu v KD a osazení nového osvětlení, další práce
budou pokračovat dle finančních možností.
Již druhým rokem dotujeme provoz obchodu Jednoty v naší obci, letos částkou 66.000,- Kč
(polovinu hradí JmK).

Starostův sloupek
Vážení spoluobčané,
jak jste si určitě všimli, došlo k vyčištění požární nádrže. Po jedenácti letech jsme se
za vydatné pomoci SDH pustili do práce a po zjištění stavu jsme byli nuceni sáhnout k čištění těžkou
technikou. V nádrži byl nános bahna a dalších nečistot v průměru asi 40cm, který byl těžkou
technikou odbagrován, a poté byla nádrž technikou SDH a ručně vystříkáná a dočištěna. Okolí
nádrže bylo prořezáno a uklizeno. Bylo by dobré, kdyby nikdo do požární nádrže nic neodhazoval
a udrželi jsme si čistotu v okolí.
Dále chci upozornit všechny občany naší obce na to, že byl opraven pamětní kříž
„ u Puklových“, naproti pohostinství Boby. Došlo k celkovému očištění pískovcového soklu,
rekonstrukci nápisu na pomníku a renovaci nátěru zábradlí. Věřím, že se práce na této památce budou
líbit.
Velkou pozornost jsme věnovali pořádku v obci, který je zabezpečován i prostřednictvím
veřejnoprospěšných prací, ať už se jedná o sečení trávy, úklid sněhu, obnovu obecního majetku či
práce v obecním lese. Tak jako každoročně jsme byli kontrolováni krajským úřadem JmKr
a kontrované účetnictví bylo v pořádku (finanční audit).
V měsíci červnu proběhl již tradiční zájezd seniorů, tentokrát do Archeoparku Pavlov
a města Mikulova. Také se obecní úřad spolupodílel na výstavě fotek - Okrouhlá v proudu času
a organizoval „Dětský den“ na Výletišti ve spolupráci s SDH. Dále proběhl závod horských kol, který
také spoluorganizoval obecní úřad. Této velice zdařilé akce se zúčastnilo více než 200 závodníků.
V měsíci června započaly práce na rekonstrukci stropu v Kulturním domě. Rozhodli jsme se
demontáž starého stropu provést svépomocí, abychom uspořili nemalé finanční prostředky.
S několika dobrovolníky se nám tyto práce podařilo uskutečnit a nachystat pracoviště pro odbornou
firmu, která provede zateplení a montáž nového stropu a osvětlení.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto akcích, za příkladnou
a nezištnou pomoc. A všem popřát příjemné letní dny a odpočinek o prázdninách a dovolených.
Gustav Grün, starosta obce
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Výjezdy našich hasičů
Za poslední období vyjela zásahová jednotka hasičů naší obce k 5 událostem.
9.6.2019 - technická pomoc - odstranění stromu přes silnici vedoucí do chatové osady Melkov,
jednotka provedla rozřezání stromu a odklizení z komunikace.
14.6.2019 - technická pomoc - spolupráce se složkami IZS při povodni v obci Ivanovice na Hané jednotka byla vyslána vzhledem ke své celokrajské předurčenosti na tento typ události. Na místě
zasahovala spolu se svou partnerskou jednotkou z Jabloňan. Na místě jednotky zajišťovali zázemí
pro zasahující jednotky a čerpali vodu ze zatopených sklepů rodinných domů.
24.6.2019 - záchrana osoby pomocí AED na Suchém (k.ú. Velenov) - poskytnutí první pomoci
staršímu muži, který byl v bezvědomí. Jednotka byla na místě jako první a podala muži oživující
výboj pomocí přístroje AED. Následně se na místo dostavila záchranná služba JmK a profesionální
hasiči z Boskovic. Jednotka asistovala při nepřímé srdeční masáži a pomáhala s transportem pacienta
do sanitního vozu.
1.7.2019 - požár rodinného domu po úderu blesku v obci Okrouhlá - na místě provedla jednotka
protipožární opatření, prohlédla půdy rodinného domu a následně asistovala při likvidaci škod. Velké
poděkování patří nejen hasičům, ale i spoluobčanům, kteří pomáhali při opravě poničené střechy.
1.7.2019 - technická pomoc - při bouřce došlo k převrácení a odlétnutí plechové garáže. Jednotka
na místě garáž pomohla majiteli vrátit na původní místo.
Prosím, neparkujte před hasičskou zbrojnicí. Také prosíme o ohleduplné parkování na
příjezdové cestě za kulturní dům. Ztěžujete tím výjezd hasičských vozidel. Zamyslete se nad tím, že
můžeme jet právě k Vám, a někdy můžou být minuty rozhodující.
Děkuji Vám.
Ing. Milan TLAMKA, velitel zásahové jednotky hasičů obce Okrouhlá.

Z dění v naší MŠ
Školní rok se naplnil a my se teď můžeme ohlédnout, zda se nám podařilo naplnit všechny
cíle a úkoly, které jsme si stanovili. Děti prožily během celého školního roku spoustu zábavy,
prožitků, radosti a překvapení. Několikrát vystupovaly na veřejnosti - Beseda se seniory, Mikuláš,
Karneval, zorganizovali jsme společně různá zajímavá odpoledne - za zmínku stojí Dýňová slavnost,
čarodějnice a svátek pro maminky, zapojili jsme děti i jejich rodiče do odpoledních dílniček - vánoční
tvoření či keramické dílničky.
V posledním měsíci tohoto školního roku jsme podnikli výlet dětí na Kořenec, kde jsme
navštívili mateřskou školu a kde děti shlédly divadlo Perníková chaloupka. Po té jsme se vypravili
do přírody pozorovat okolí a krásu Kořence - mlýn, hřiště, golf. Dále jsme pro děti od pěti let
připravili Noční spaní ve školce, na které se přihlásilo 10 dětí. Děti tak prožily neobvyklý zážitek,
pro všechny naše odvážlivce byly připraveny odměny. Rozloučili jsme se s našimi předškoláky
s divadélkem Úsměv s pohádkou Šípková Růženka, po té byly děti pasovány na školáky a jako
odměnu dostaly pohádkovou knížku, stužku, pamětní list školáka, fotografii, od obce děti dostaly
pastelky a obrázkový deníček. Do 1. třídy odchází letos 7 dětí. V posledním týdnu nás čekal ještě
Námořnický den, na který přišly děti oblečené v námořnickém oblečení a celý den jsme tak prožili
v tomto duchu. Poslední sobota v červnu pro nás byla dnem výletu dětí a rodičů, kde jsme společně
navštívili Hodonín, prožili Pirátskou plavbu Baťovým kanálem a navštívili místní ZOO.
Doufám, že se nám v tomto školním roce vše podařilo a že děti budou odcházet
z naší školky plny zážitků, pohody a dobré nálady. A nám je odměnou jejich usměvavá a rozzářená
tvář. Přeji dětem, aby tak prožily krásné prázdniny se svými blízkými a po prázdninách se zase
společně sejdeme v naší školičce.
/Jaroslava Kovářová/
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Letos jsme bohužel z organizačních důvodů museli úklid o týden odložit. A předpověď
počasí nám nepřála. 2°C a sněžení. No nakonec bylo přeci jen trošku víc teplo a sníh začal padat
až když jsme sváželi nasbíraný odpad. První překvapení bylo, že se nás sešlo i přes toto horší počasí
více než loni. Druhým překvapením, a to již nemilým, bylo velké množství lahví nalezených
v nedalekém lese. Ten jsme loni důkladně uklidili, takže lahve, které zabraly celý jutový pytel, tam
někdo naházel během roku. Ostuda. Celkově však akci musíme hodnotit jako velice úspěšnou.
Účastníků bylo dost, odpadu jsme sesbírali, co se dalo, a dokonce byla uklizena i jedna letitá skládka.
Tak zase za rok. A doufáme, že už nebude co sbírat. Ale to je asi nereálné přání...
/sh/
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Okrouhlá v proudu času
byl název výstavy, kterou na sváteční nedělní odpoledne 12.května 2019 připravil spolek
VOKO ve spolupráci s Obecním úřadem. Myšlenka k uspořádání výstavy uzrála ve chvíli, kdy se
mezi místními začala elektronickou cestou šířit fotografie návsi z doby, kterou již nikdo asi
nepamatoval. A takových fotek jsme všichni našli doma více. Během roku jsme od spoluobčanů,
hasičů i z OÚ shromáždili opravdu pěknou sbírku.
Na výstavních panelech se tak sešly kolekce z výstavby kulturního domu, místní hospody
i obchodu Jednoty, z oslav masopustu, tzv. ostatků, z odvodů branců, apod. Celý jeden panel byl
věnován místní mateřské škole, kde se na fotkách našly nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče.
Také místní hasiči donesli své poklady. Výroční fota uniformovaných dobrovolníků z různých
období, obrázky techniky i zásahů samozřejmě nesměla chybět. Velkou část ale samozřejmě tvořily
fotky z běžného života místních obyvatel i z postupné výstavby obce. Kolem fotografií se vedly
horlivé debaty při identifikaci jednotlivých postav i vzpomínalo na zapomenuté události. Mnohdy se
sešli i kamarádi, kteří se dlouho neviděli, a čas mnohým ani nestačil.
K dokreslení historické atmosféry patřily také obecní kroniky, psané od roku 1945, dobové
plánky k výstavbě školy i jiné dokumenty. V přísálí pak bylo improvizované kino, kde se promítal
film z tvorby ČT Brno "Veselá je dědina", zachycující ostatky z roku 1972 natočené brněnským
režisérem p. Gustavem Křivinkou, jehož rodina donedávna měla u nás chalupu. I zde bylo stále plno.
Všem pro vzpomínku zde nemohly chybět ani památky ze školky. Hračky, knížky, stavebnice,
aj. vyloudily úsměv i slzičku v koutku oka téměř každého. Stejně tak i kolíbka, ve které bylo do řad
spoluobčanů přivítáno už několik generací, dokumentovaných v albech.
A nedílnou součástí naší výstavy byla také část kolekce historických kočárků ze sbírky naší
spoluobčanky, paní Soni Jarošové. Nechyběla samozřejmě ani miminka, jako živá - panenky reborn,
oblečení a ostatní kojenecké pomůcky. I zde se všichni zdrželi déle, a nejen maminky, kterým byla
výstava připravena k svátku.
Kdo do kulturního domu zavítal, jistě nebyl zklamán, k vidění toho bylo opravdu mnoho.
Pro velký zájem byla výstava prodloužena na další den a i v ten zde bylo ještě mnoho návštěvníků.
Někteří se vrátili, aby si vše ještě jednou prošli nebo dočetli.
Do budoucna máme přislíbené ještě další materiály, tak určitě bude za pár let výstava znovu.
/mmt/
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povinná školní docházka uzákoněna ve většině zemí Evropa, většině států USA, Kanadě
i v Japonsku. Další vlna uzákoňování školní docházky přicházela zejména se vznikem nových, postkoloniálních států Afriky a Asie po 2.světové válce; ovšem ne všude byla či je s povinností základní
školní výuky zaručena také její bezplatnost, zejména ne v zemích třetího světa (např. Indie zákonně
umožnila bezplatnou povinnou školní docházku pro všechny děti až roku 2010).
V rámci Zemí Koruny české byla povinná školní docházka poprvé zavedena roku 1683
ve slezském protestantském Olešnickém knížetství, a to předpisem Fuerstlich Oelsnische deutsche
Stadt und Landschulordnung („Knížecí olešnický řád německých městských a venkovských škol“).
Povinná docházka se vztahovala na všechny děti od 6 do 9 let. Kromě tohoto malého slezského území
se ale školství v habsburské monarchii nacházelo ještě v polovině 18. století ve velmi neutěšeném
stavu. Císařovna Marie Terezie podle vzoru protestanského Pruska započala s reformami, které
odpovídaly i postupnému růstu manufakturní a strojové výroby a filozofii osvícenství. Marie Terezie
pověřila přípravou školské reformy pruského opata Johanna Ignaze Felbigera. Jeho reforma byla
na svou dobu velmi moderní. V platnost vstoupila vydáním Všeobecného školního řádu pro německé
normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-královských dědičných zemích 6. prosince 1774.
Zimní kurz na venkovských školách začínal 1. prosince a trval až do konce března. Letní kurz začínal
pondělkem po první neděli velikonoční a končil koncem září. Návštěva škol nebývala kvůli
využívání dětské práce velká a pracující žáci od devíti do dvanácti let byli proto osvobozeni od školní
docházky. Školy poskytovaly vzdělání nejen chlapcům, ale také dívkám, ale stanovena byla jen
všeobecná vzdělávací povinnost (nikoli povinná školní docházka, jak se obvykle uvádí). Školní
docházka byla šestiletá a probíhala v systému škol: triviální školy na venkově i ve městech,
při farách, pro výuku čtení, psaní a počtů, výuku náboženství a základů zemědělství, pro dívky též
domácích prací. Na obsah výuky dohlížel farář, na hospodaření školy školní dozorce, což byl
obvykle nejbohatší sedlák z vesnice. Hlavní školy ve městech, alespoň jedna v kraji. Kromě
základních znalostí se učila též německá gramatika a latina. V českých hlavních školách se v prvním
ročníku učilo česky, ve druhém částečně česky, ve vyšších německy. Normální školy, což byly
učitelské ústavy v zemských městech, s výukou pouze v němčině. Preparandy, přípravné kursy
pro učitele, trvaly při normálních školách 1-2 roky, při hlavních školách 3 měsíce. Dozor
nad hlavními a normálními školami měly zemské školní komise. Roku 1775 byla provedena též
reorganizace středních škol podle Gratiana Marxe - byla vytvořena pětitřídní (později šestitřídní)
gymnázia, kde se učilo německy a od 3. třídy latinsky.
Společně s novým tereziánským školským zákonem vyšel také nový slabikář Johanna
Ignaze Felbigera ABC- Namenbüchlein zum Gebrauche der Schulen in den kaiserlich-königlichen
Staaten („Slabikář pro potřebu škol v císařsko-královských státech“), který císařovna Marie Terezie
jako jediný pro výuku čtení v rakousko-českých školách povolila a vycházel ve velkých nákladech
až do roku 1851. Již v roce 1775 byl vydán i v českém jazyce. Slabikář neobsahoval z pedagogických,
metodických i finančních důvodů žádné ilustrace. V roce 1817 vyšel slabikář pro venkovské školy
Nahmenbüchlein zum Gebrauch der Landschulen in den kaiserl. königl. Staaten. Císařským
patentem 5. listopadu 1855 byl zaveden mezi státem a církví pro celou rakouskou monarchii
konkordát vyhlášený papežem v bule Deus humanis salutae auctor („Bůh je původcem lidské
spásy“). Povinná školní docházka začínala podle říšského školského zákona (tzv. Hasnerův zákon)
6

okrouhleckylist@seznam.cz

Okrouhlecký list 3/2019

z roku 1869 v 6 letech a trvala po dobu 8 let jak pro chlapce tak i pro dívky. Novela říšského zákona
z roku 1883 přinesla z povinné školní docházky možnost úlev. Základní školství se dělilo na 2 stupně:
školu obecnou a školu občanskou (měšťanskou). Obecné školy navštěvovaly děti v prvních pěti
letech školní docházky (6-11 let) a v dalších třech letech děti, které nepokračovaly ve studiu
na školách občanských nebo středních. Na obecných školách vyučoval třídu zpravidla jeden učitel.
Náboženství, ruční práce nebo nepovinný předmět (čeština) měl na starosti zvláštní učitel. Výuku
náboženství zastávali v obcích místní faráři.
První československá vláda nepřijala žádný zákon, který by změnil školský systém
rakousko-uherské monarchie. Snažila se ale po celou dobu upravit dějepisný obsah výuky. Pozornost
věnovala dějinám Slovanů a značně omezila dějiny rakouské a německé, zejména zkrátka přišel
dějinný výklad o habsburské dynastii. V roce 1920 vyšla Ústava, jejíž součástí byl i jazykový zákon;
několik zákonů vydaných národním shromážděním upravovalo školskou soustavu (Zákon
o učitelských zkouškách mimo jiné upravoval obsazování učitelských míst na základě konkurzu,
Zákon o správě školství, vládní nařízení o místních školních radách a městských školních výborech,
aj.). První větší změny přinesl v roce 1922 tzv. malý školský zákon. Zrušil úlevy z povinné školní
docházky, zavedl společné třídy chlapců a dívek na všech stupních škol, zrovnoprávnil učitele
a učitelky. Nadále všechny děti od 6 do 11 let navštěvovaly obecnou školu a pokračovaly na vyšší
obecné škole, na škole měšťanské (občanské) či na jedné ze středních škol. Obce mohly také
při měšťanských školách zřizovat jednoroční kurzy tzv. čtvrté třídy. Mládež ve věku od 14 do 16 let
(pokud nestudovala na pokračovacích školách živnostenských, kupeckých, lidových školách
hospodářských nebo na jiných školách vyšších a odborných) navštěvovala povinně pokračovací
školy nebo kurzy při školách obecných či občanských.
Povinná školní docházka na územích přiřazených po Mnichovu k Třetí říši se řídila
Říšským školským zákonem (Reichsschulpflichtgesetz) z 6. července 1938. Pro všechny děti, které
ke 30. červnu dosáhly 6. roku, začínala s počátkem školního roku také povinná školní docházka
na národních školách (Volksschule). Po malých úpravách z roku 1941 se stala školní docházka
povinná pro všechny děti, které dosáhly 6. roku během kalendářního roku a povinně navštěvovaly
národní školu, pokud nedocházely na hlavní školu (Hauptschule) nebo pokud nebylo dostatečně
postaráno o jejich vzdělávání a odbornou přípravu jinak. Protektorátní školství zpočátku přejímalo
školský systém Československé republiky, kde mohl být zřizovatelem školy stát, orgány místní
samosprávy, soukromý subjekt či církev. Vedle českých škol existovaly i školy německé, polské,
maďarské, židovské apod. Od léta 1942 (po uzavření židovských škol) se dělilo školství z hlediska
národnostního na české a německé. České školství mělo vychovávat českou mládež k loajálnímu
postoji vůči Velkoněmecké říši a národně socialistické ideologii. Od roku 1941 docházelo k výběru
žáků na měšťanskou školu. Kdo se na měšťanskou školu nedostal, dokončoval povinnou osmiletou
školní docházku na škole obecné. Děti českého původu mohly po přezkoušení rodinného prostředí
(rasovém, zdravotním, politickém i sociálním) navštěvovat i školy německé a to za předpokladu, že
jejich počet nepřekročil jednu čtvrtinu počtu žáků ve třídě.
Největšími změnami prošlo školství za vlády komunistů. Neustálá snaha připodobnit
školský systém sovětskému modelu a zajišťování přístupu na vysoké školy dělnické třídě
zjednodušeným procesem k dosažení maturitní zkoušky, vedly k mnoha školským reformám.
V poválečném vývoji československého školství se část politiků a pedagogických pracovníků
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zasazovala o obnovu prvorepublikové školní docházky, ale levice se snažila využít politické
atmosféry a usilovala o vytvoření jednotné školy. V čele školských reforem propagujících jednotnou
školu stál ministr školství Zdeněk Nejedlý. Diferencovaná školská úprava se neslučovala
s marxistickou ideologií, proto Václav Příhoda, poradce ministra školství, který ji zastával, musel
nakonec ministerstvo opustit. V dubnu 1947 tak prezident Eduard Beneš pod tlakem Svazu
zaměstnanců školství a osvěty ROH vyslovil souhlas s jednotnou školou. Dne 1. září 1948 vešel
v platnost Zákon o základní úpravě jednotného školství. KSČ prosadila základní devítileté obecné
vzdělání pro všechnu mládež od šesti do patnácti let. Povinná školní docházka tak byla prodloužena
o jeden rok, ale povinné základní vzdělání končilo de facto až po absolvování povinného základního
odborného vzdělání. Všechny typy dosavadních středních škol byly zrušeny. Škola se stala
politickou institucí, která vychovávala „politicky uvědomělé občany lidově demokratické republiky,
ochránce vlasti, zastánce pracujícího lidu a socialismu“. Krátce po přijetí zákona vešly v platnost
i nové učební plány, osnovy a učebnice. Politická výchova se stala novým vyučovacím předmětem
(později Občanská nauka). Na základě usnesení sekretariátu ÚV KSČ přijalo ministerstvo školství
po čtyřech letech novou reformu připodobněnou sovětskému školství.
Školský zákon z r. 1953 zaváděl osmiletou základní školní docházku (OSŠ) a jedenáctiletou
střední školu (JSŠ). Žáci ukončovali osmiletou docházku závěrečnými zkouškami ze dvou
povinných a jednoho výběrového předmětu. Poslední tři výběrové ročníky jedenáctiletky
nahrazovaly studium gymnázia. Ministerstvo školství zavedlo pro pracující při JSŠ a výběrových
odborných školách celou řadu mimořádných forem studia při zaměstnání. Kvůli zkrácení základní
školní docházky došlo na prvním stupni ke zrušení předmětů prvouky, psaní a vlastivědy a pátý
ročník převzal předměty obvyklé pro studium druhého stupně jako zeměpis, přírodopis a dějepis.
Straničtí představitelé obviňovali ze školních neúspěchů učitele, ačkoliv bylo zřejmé, že žákům činil
skok ze čtvrtého do pátého ročníku značné potíže a s učební látkou se nedokázali vyrovnat (až 20%
propadajících žáků). Na 11. sjezdu UV KSČ v roce 1958 rozhodlo vedení strany sice o prodloužení
školní docházky, ale usnesení sjezdu z roku 1959 propagovalo těsné spojení školy se životem. Škola
měla mimo vědy žákům zprostředkovat teoretické a praktické poznatky z výroby. Novodobý
středoškolák tak mohl zastávat i dělnické povolání. Zákon o soustavě vzdělávání a výchovy z roku
1960 prodloužil školní docházku znovu na devět let a mírně se odklonil od sovětského modelu.
Povinná školní docházka se odehrávala na tzv. Základních devítiletých školách (ZDŠ) s novým
polytechnickým předmětem pracovní vyučování. První stupeň znovu vyučoval předměty psaní
a vlastivědu, k tomu přibyly odborné výchovy: tělesná, hudební a výtvarná a cizí jazyk ruština.
Středoškolské vzdělávání sestávalo z odborných učilišť, učňovských škol a středních odborných
škol. Střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) nahradily poslední tři ročníky jedenáctiletky. Na
středních školách byly připuštěny ve větší míře nepovinné předměty. Střední škola pro pracující měla
internátní podobu a během jednoho roku na ní dělničtí kádři získali úplné středoškolské vzdělání
s maturitou.
Pražské jaro 1968 napomohlo k přijetí Zákona o gymnáziích. Normalizační obnova
socialistického školství započala přijetím usnesení ÚV na červencovém XIV. sjezdu KSČ v roce
1973. Další rozvoj československé výchovně-vzdělávací soustavy nastavil přijatý školský zákon
o školských zařízeních z roku 1978 s desetiletou školní docházkou, který umožnil žákům osmých
ročníků základní devítileté školy přecházet na všechny druhy středních škol a zřizovat střední
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odborná učiliště (SOU). Mládež na SOU mohla skládat maturitní zkoušky, které ji umožnily vstup
na vysoké školy. Dělnická mládež mohla maturity dosáhnout i po absolvování kratšího než
čtyřletého oboru večerním nebo dálkovým studiem a samotné maturity, jichž se dosahovalo
předchozím náročným studiem, tak ztratily na své pověsti. Posledním školským zákonem před
převratem byl Zákon o soustavě základních a středních škol v roce 1984. Soustavu základních
a středních škol tvořily: základní škola, střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola
a školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Základní škola měla nadále osm ročníků; ročníky první
až čtvrtý tvořily první stupeň základní školy, ročníky pátý až osmý druhý stupeň základní školy.
V podstatě došlo pouze ke zrušení základní devítileté školy a zůstala desetiletá povinná školní
docházka. Ke zrušení zákona došlo až v lednu 2005.
Po sametové revoluci byla v roce 1990 povinná školní docházka opět zkrácena na devět
roků a současně byla prodloužena základní škola na devět let. Novela umožňovala žákům odcházet
na střední školy již z 8. ročníku základní školy a v devátém ročníku, který nebyl povinný, postupně
klesal počet žáků. Nakonec vznikl jakýsi sběrný devátý ročník sestávající hlavně z žáků s nezájmem
o další studium. Problém nastal u posledního 9. ročníku také se zformováním koncepce výuky.
V letech 1990-1994 byl školský zákon několikrát novelizován. Od června 1995 je stanoven první
stupeň základní školy opět v délce 5 roků a zároveň 9. ročník základních škol povinným. Povinná
devítiletá školní docházka probíhala podle novely na základní škole, případně na víceleté střední
škole - gymnáziu a konzervatoři. V současné době upravuje povinnou devítiletou školní docházku
školský zákon z roku 2004. V rámci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možný
i desetiletý studijní program. Cílem novelizace školského zákona z roku 2015 je mimo jiných úprav
také zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.
Děti musí do školky chodit pětkrát týdně na čtyři hodiny denně a zákon je zaměřen především na děti
ze sociálně vyloučených lokalit, protože tyto děti podle zpráv pedagogicko-psychologických
poraden nenastupovaly do školy dostatečně připraveny. Nepřihlášení dítěte do povinného
předškolního vzdělávání je považováno za přestupek a podmínky pro uvolňování dětí ze školky
stanovuje školní řád mateřské školky. V případě dětí, které mají výrazné problémy s výslovností
nebo s formulováním vět, nezapamatují si běžnou větu pro nesoustředěnost, nedokáží se alespoň v
základech orientovat v čase, nejsou schopny prostorové orientace, neumí se obléci, neumí
samostatně jíst a pít, nedodržují základní hygienu, neznají ani základní data o sobě, neposedí ani
chvilku, nezvládnou odloučení od matky, nebo u kterých lze očekávat dlouhodobou nepřítomnost
ve škole spojenou s léčbou a rekonvalescencí je vhodný odklad povinné školní docházky. Podmínky
pro možnost odkladu povinné školní docházky vymezuje školský zákon. V době zavedení
množinové matematiky lze vysledovat nárůst počtu odkladů, od té doby počet odkladů nástupu
do první třídy roste.
Žáci mohou plnit povinnou školní docházku i mimo
území České republiky nebo „v evropské škole působící
na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou
individuální výuky v zahraničí”. Pokud plní žák povinnou
školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je
zároveň žákem tzv. kmenové české školy, kde je zapsán.
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Školní vysvědčení je potvrzení o výsledcích vzdělávání
ve škole, které se vydává žákům základních a středních škol
dvakrát do roka, zpravidla poslední lednový pracovní den (tzv.
pololetní vysvědčení) a poslední červnový pracovní den.
Historie vysvědčení na našem území sahá opět až
do roku 1774, kdy vyvstala spolu s povinnou docházkou
potřeba zavést i systém hodnocení prospěchu žáků. Vysvědčení
se nevydávalo ve formě, jakou známe dnes. Udělovalo se až
na konci školní docházky (ve 14 letech). Na přelomu 19. a 20.
století byly známy 3 druhy vysvědčení: vysvědčení propouštěcí
- dostávaly děti, které dovršily potřebného věku a měly
dostatečné znalosti z náboženství, vyučovacího jazyka a počtů,
vysvědčení na odchodnou - žáci, kteří dosáhli potřebného věku
pro opuštění školy (14 let), ale neměli potřebné dovednosti
a podle učitelské konference se to ani nedalo očekávat, toto
vysvědčení neobsahovalo známky, a vysvědčení frekventační předávalo se žákům, kteří opouštěli obecnou školu a přecházeli
na střední školu. Žáci byli v průběhu roku klasifikováni tzv. školní zprávou, v ní byly uvedeny
známky a rodiče stvrzovali podpisem, že zprávu četli.
Podle školského zákona se výsledky v jednotlivých předmětech hodnotí slovně nebo
klasifikačním stupněm (známkou). Pro číselné hodnocení (klasifikaci) výsledků školního
vzdělávání se v České a Slovenské republice užívá pěti stupňů:
1 = výborný / 2 = chvalitebný / 3 = dobrý /4 = dostatečný /5 = nedostatečný. Stejný způsob klasifikace
užívá také Rakousko. Pětistupňovou klasifikaci s obráceným pořadím známek (5 = výborný) užívá
Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko, Rusko,
Portugalsko a Estonsko, na odborných školách také Finsko. Šestistupňovou klasifikaci, kde nejlepší
známkou je 1, užívá Německo, obrácenou šestistupňovou klasifikaci (nejlepší známka je 6) užívá
Bulharsko, Švýcarsko a Polsko. Desetistupňovou klasifikaci, kde nejlepší známka je 10, užívá
Belgie, Brazílie, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Mexiko, Nizozemí, Rumunsko, Španělsko a Řecko,
v Belgii a ve Francii se někdy užívá i dvacetistupňová klasifikace (nejlepší známka je 20). Ve Velké
Británii, USA a Kanadě se nejčastěji klasifikuje písmeny, přičemž nejlepší známka je A (resp. A*,
A+), nejhorší D (případně i E, F, G, U).

Prázdniny jsou obdobím volna na všech stupních škol. Pro základní a střední školy jsou termíny
prázdnin určovány směrnicí Ministerstva školství se zhruba ročním předstihem. Období školních
prázdnin tvoří v současnosti podzimní prázdniny, které trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku
28.října, vánoční prázdniny od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně,
jednodenní pololetní prázdniny v nejbližší pátek po vydání vysvědčení, jarní prázdniny trvají 1 týden
a termíny se liší podle okresů, velikonoční prázdniny na Zelený čtvrtek a Velký pátek a letní
prázdniny. Ty jsou nejdelší a mohou být až 67 dnů dlouhé, nejkratší dobu mohou být 62 dnů.
Objevují se návrhy na přesunutí termínu hlavních prázdnin do jiného časového rozmezí, ale
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podle odborníků by přesunutí hlavních prázdnin na červen a červenec přineslo víc problémů než
pozitiv. Důvodem k přesunu začátku na červen bývá výhodnější počasí v červnu, než srpnu, což ale
meteorologické údaje nepotvrzují. Navíc jsou spolu provázány termíny konání přijímacích,
závěrečných, maturitních a státních zkoušek. Kromě řádných prázdnin mohou být vyhlášeny
i mimořádné prázdniny, zpravidla v důsledku nějaké události nebo okolnosti, která činí výuku
nevhodnou. Za komunistického Československa se několikrát vyskytly tzv. uhelné prázdniny (např.
1979) - šlo o mimořádné prázdniny za mrazivých zim, kdy školy neměly dost uhlí k vytopení tříd.
V současné době (např. v r.1995) jsou nejčastějším případem tzv. chřipkové prázdniny v čase
chřipkové epidemie, které vyhlašuje okresní hygienik v okamžiku, kdy počet nemocných mezi žáky
dosáhne určité meze. Účelem je omezit šíření epidemie.
V současnosti mají ostatní země prázdniny v různých termínech, např.: Finsko od počátku
června do poloviny srpna, v Lichtenštejnsku v červenci a do poloviny srpna, v Polsku cca
od poloviny června do konce srpna. Prázdniny v Německu jsou stanoveny rozdílně v jednotlivých
spolkových zemích, začátek je zhruba v rozmezí od 25.6. do 20.7., konec od začátku srpna
do poloviny září. Hlavní prázdniny trvají většinou jen přibližně pět až šest týdnů. Hlavní prázdniny
v Rakousku jsou dvouměsíční. Ve Vídni, Dolních Rakousích a Burgenlandu začínají začátkem
července a končí začátkem září, v ostatních spolkových zemích o týden později. Prázdniny
ve Švýcarsku jsou také stanoveny rozdílně v jednotlivých kantonech a časově podobně jako
v Německu. Trvají od tří týdnů do dvou a půl měsíce, většinou však pět nebo šest týdnů.
Na Slovensku mají prázdniny stejně jako u nás.
Již nařízením Josefa II. ze dne 24. května 1786 byly hlavní prázdniny přesunuty ze září
a října na červenec a srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly v červenci v roce 1787. Důvodem bylo,
aby děti mohly pomáhat rodičům celý srpen na polích.
/převzato z Wikipedie/
To již naše děti většinou neznají, možná bych řekla „bohužel“. Ale všem nám spolu
s římským filosofem o prázdninách či dovolených přejeme zasloužený oddech a pohodu.
/mmt/

Společenství Archa
Archa úspěšně doplula z Ostrova domů a po prázdninách chystá další akce:
7.9. od 16 hodin na výletišti na Okrouhlé - Letní kino Archy. Máte jedinečnou
možnost vidět to, co jste ještě neviděli! Změna promítacího programu vyhrazena!
5.10. Farní drakiáda, místo konání bude upřesněno
18.10. od 18 hodin v klubovně hasičů na Benešově - Akce Víno pro rodiče a přátele Archy
Další informace, fotky i texty písniček najdete na www.archa8.webnode.cz.
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Kultura a akce v Boskovicích a okolí
12. - 13.7. v kempu na Suchým - Vesuf - festival malých pivovarů
12.7. od 12 hodin: Pekař, Pružiny, Kamelot, Lake Malawi, Fleret
13.7. od 10 hodin: Poetika, Together, Adam Ďurica, Queen revival, Eddie Stoilow,
Support Lesbiens, Tomáš Klus; od 22,30 hodin afterparty s Tomášem Krausem a TV Prima
26. a 27.7. od 20 hodin na Výletišti Mazurie - boskovické pouťové zábavy, hrají Třetí zuby a Akcent
27.7. v areálu Červené zahrady v Boskovicích - Turnaj starších pánů ve fotbale
do 31.8.2019 v Restauraci Morava na Benešově - Výstava obrazů Jitky Korčákové, Soni PachlovéKoudelkové, Josefa Janíka a Romany Chromcové.
8.8. v areálu Červené zahrady v Boskovicích - Turnaj v beach volejbale smíšených párů
8.8. v 15 hodin v Boskovicích máte možnost si prohlédnout kostel svatého Jakuba staršího
s úžasným výkladem od PhDr. Heleny Janíkové, kdy se dozvíte o historii kostela od 14. století až
po současnost. Dále je výklad rozšířen o významné domy na Masarykově náměstí. Vstupné 30,- Kč
bude použito na opravy kostela.
9.-11.8. od 19 hodin (do 04 hodin) v Letním kině - 8. ročník filmově fanouškovského dejchánku Filmový víkend ČSFD (stanové městečko, jídlo a pití zajištěno)
10. - 11.8.2019 od 10 hodin v Kunštátě - Mistrovství ČR v Truck trialu 2019
15.8. v areálu Červené zahrady v Boskovicích - Sportovní sedmiboj - na uvedené sportovní akce
se můžete přihlásit na strya.sb@boskovice.cz.
17.8. v 15 hodin ulice Bělská, Boskovice - Odhalení památníku Tomáši kardinálovi Špidlíkovi
21.8. ve 21 hodin v Letním kině - cestovatelská beseda - Vandráci Vagamundos
Říkají si Vandráci - Vagamundos! Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři
měsíce vandrovali po Střední Americe. Cestopisný večer s Vandráky. Vstupné 290,- Kč. Více na
www.vandraci.com/cs.
29.8. v 19,30 hodin v Letním kině - Queenie pod širým nebem!
Queen tribute band vystoupí v největším letním kině ČR v Boskovicích. Po jejich velmi rychle
vyprodaném červnovém koncertu na brněnském hradu Špilberk doporučujeme včasný nákup
vstupenek! Precizní ztvárnění písní této legendy světového rocku v původních aranžích a tóninách,
absolutní technická dokonalost a perfekcionismus.
31. 8. 2019 od 11,30 hodin v areálu Červené zahrady Boskovice - Dětský triatlon (běh, plavání,
jízda na kole) - pro děti z 1.-5. tříd. Registrace nutná předem! na www.detskyduatlon.cz.
31.8. v 19 hodin v areálu Panské zahrady v Kunštátě - hudební recitál Lucie Bílé a Petra Maláska
7.9. - Pochod po dálničním tělese R43 - 11. ročník
12
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18.9. v 18 hodin v Sokolovně Boskovice - přednáška Jana Mühlfeita: Odemykání lidského
potenciálu. Přednáška pomůže všem, kteří chtějí využít lidský potenciál svůj i ostatních lidí. Zaměřit
se na silné stránky místo slabých, ptát se a odpovídat si na otázky osobní jedinečnosti před tím, než
začneme plánovat, zaměřit se na práci s energií místo práci s časem a poslouchat hlas srdce.
Vystupující čerpá ze svoji 22 leté globální zkušenosti, přičemž věří, že pokud lidé mohou dělat, to co
je baví, jsou nejen úspěšnější, ale i šťastnější. V přednášce zmiňuje také to, jak odstranit 4 zásadní
chyby, na které většina lidí zapomíná a není tak schopna svůj potenciál naplno využívat.
Vstupné: 250 Kč na místě / 200 Kč v předprodeji
22.9. v 15 hodin v Boskovicích máte možnost si v rámci Farního dne prohlédnout kostel svatého
Jakuba staršího s úžasným výkladem od PhDr. Heleny Janíkové.
14.9. - 15.9. na náměstí v Kunštátě - XXVII. Hrnčířský jarmark. Návštěvníky čeká rozmanitá
přehlídka hrnčířského řemesla, možnost zakoupení originálních výrobků a navázání přímých
kontaktů s mistry svého řemesla. Akci doprovází i bohatý celodenní víkendový kulturní program,
výstavy a také soutěže keramiků.
20.9. v 19 hodin v KD Letovice - Návšteva z...hvězdy ze seriálu Ordinace v růžové zahradě - talk
show známých herců z televizní obrazovky - představitelů doktora Bohdana "Boba" Švarce a jeho
manželky Helgy "Heluš" Švarcové. Martin Zounar a Martina Randová vzpomínají živě na všechny
historky z natáčení a další veselé zážitky, které jim účast v nekonečném seriálu přinesla. Předprodej v
Kulturním domě v Letovicích nebo na www.vstupenky.mks-letovice.cz.
28.9 - 29.9. Husí slavnosti
Sobota - 14:00 - LENNY, 15:00 - -123MIN.; Neděle - 11:00 - KAMELOT, 15:00 - TH!S
Farmářské trhy - 25.7., 22.8., 19.9., 17.10. Vždy v 9 - 16 hodin na náměstí v Boskovicích
Westernové městečko Boskovice (www.westernove-mestecko.cz)
• každou sobotu od 6.7. do 21.9. od 20 hodin Country bál s jinou kapelou
O prázdninách je otevřeno každý den. Vstupné do areálu městečka je: 300,- /150,- Kč a všechny
představení a program na Main Street jsou v ceně vstupného. Představení hrajeme denně kromě
pondělí - v pondělky je městečko zpřístupněno pro návštěvníky bez vstupného a bez programu.
Zámek Boskovice (www.zamekboskovice.cz)
• Pohádkový hřebínek
12.7. Komedianti na káře
16.8. Trojlístek pohádek
19.7. Kolotoč pohádek
23.8. Jak si Kuba Marjánku zasloužil
26.7. Vodnická pohádka
30.8. O Nebojsovi
2.8. Sněhurka a 7 trpaslíků
• Promenádní koncerty v areálu parku u Zámeckého skleníku vždy v 15 - 17 hodin:
14.7. Boskovická kapela, 24.7. Multižánrový dechový orchestr Kunštát, 28.7. M.Šuranská a
M.Krajíček, 4.8. Boskověnka, 11.8. Lipovanka, 18.8. Od ucha k uchu, 25.8. ZUŠ Letovice.
Vstup zdarma. Koncert se za velmi nepříznivého počasí nekoná.
• Noční kostýmované prohlídky zámku - 18.7., 25.7., 8.8., 15.8., 22.8.
• do 28.7. v 9 - 16 hodin (mimo pondělí) - výstava Šlechtická podpora české státnosti
• 24.8. v 12 - 24 hodin - Boskofest, vystoupí: Xindl X, Olga Lounová, Čechomor, Vašo Patejdl,
Horkýže Slíže, Voxel.
/mmt/
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Fórky
Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchnuté tváře. To je od zubů?
- Ne, od modlitby.
- Ale nekecej...
- Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili Otčenáš
a když jsme přišli na "zbav nás od zlého", otec se podíval
na matku a ona si toho všimla...

Volali z charity, jestli prý nechci věnovat část svého
oblečení pro hladovějící.
Poslala jsem je do háje, protože někdo, komu by padlo
moje oblečení, rozhodně nemůže bejt hladovej.

Žena je jako otevřená kniha.
...
O kvantové fyzice.
...
V čínštině.
...
Napsaná braillovým písmem.

/sh/

Naše společenská kronika
Nové přírůstky do řad našich dětí:
Jonáš Martinek
Tomáš Polívka

Přemysl Melichar

Benedikt Pukl

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky!

Do svazku manželského vstoupili:
Kateřina Štarmanová & Jaroslav Geršl
Petr Ošlejšek & Šarlota Koudelková
Gratulujeme!
Významné životní jubileum v 1. pololetí slaví tito naši spoluobčané:
Šindelková Božena
Ševčíková Anna
Komár Josef

Dyčková Marie
Tichá Marie
Janišová Hana

Tichý Alois
Horáková Marie
Horák Jaroslav
Blahopřejeme!

Navždy nás opustili:
Liznová Františka

Ridlová Bohumila
Havlíčková Marie

Milí spoluobčané, byli bychom rádi, kdyby se náš zpravodaj dostal opravdu ke všem zájemcům. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo se o dění v naší obci také zajímá, ale zpravodaj v tištěné podobě se k němu nedostane, využijte, prosím, naší
nabídky zasílat zpravodaj elektronickou poštou - mailové adresy nahlaste paní Mileně Tiché v č. 58 nebo na email
okrouhleckylist@seznam.cz.
Editorial
Vydává Obecní úřad Okrouhlá, Okrouhlá 123, 680 01, tel./fax: 516 467 244, okrouhla@okrouhla.cz
pod evidenčním číslem MK ČR E 18973
Redakční rada: Mgr. Milena Tichá, Ing. Luboš Horák, Ing. Milan Tlamka.
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