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Nejstarší období

Určit, kdy byla v Šanově zaloţena první škola je dnes nemoţné pro nedochované
archivní materiály. Lze usuzovat, ţe stálá šanovská škola vznikla v období , kdy byla
zavedena všeobecná vzdělávací povinnost pro děti poddaných – tj. druhá polovina
18. století. Tehdy se školských otázek ujímá stát. V r. 1774 vydala Marie Terezie
Všeobecný řád školní . Na vesnicích vznikaly většinou školy triviální, byly 1-2 třídní,
jejich obsahem byl katechismus (výuka náboţenství ) a trivium, tj. psaní, čtení a
počítání. Vyučovacím jazykem byla čeština, i kdyţ v některých sousedních obcí, např.
Řeřichy, Pšovlky, Klečetná, byly školy německé.
Dle šanovské kroniky, existovala zde škola církevní při faře v Šanově, tj. někdy počátkem 18. století. Písemné doklady o ní se však nedochovaly. První zmínka je z r. 1785,
kdy se připomíná šanovský učitel Václav Tittelbach, po něm pak Josef Polívka z
Vrbna.
V této době zde školní budova nebyla, učilo se v určených a vhodných chalupách –
podle šanovské kroniky to byly např. čp. 5, čp.18, čp.35 a další.

Ilustrační obrázek – budova vesnické školy z 2. pol. 18. století

19. století
První budova školy v Šanově byla postavena v r. 1842. Její polohu na šanovské

návsi zachycuje skica stabilního katastru :
škola ( označena modře ) byla v r. 1842 na pozici dnešní starší školní budovy

Budova byla přízemní, jednotřídní, v r.1872 byla rozšířena na dvoutřídní a v r.1882
byla v Šanově zřízena trojtřídní škola.
Nejstarší písemný doklad ze šanovské školy je Výpis dítek ( později školní matrika ),
který je dochován v archivu od r. 1856 do 1863. Učitelem tehdy byl Jan Tittelbach,
náboţenství vyučoval farář Josef Wotěra. Škola byla jednotřídní, navštěvovalo ji
19 ţáků - 12 chlapců a 9 dívek, 1 ţák byl z Nového Dvora. Všichni byli ročník narození 1849, bylo jim tedy 7 let. U ţáků je uveden datum narození, čp. rodného domu, stav
rodičů – např. ponocný, podruh, zedník, grunt ...... atd.

ukázka - Výpis dítek šanovské školy - r. 1869

Dalšími zachovanými dokumenty šanovské školy je školní matrika z r. 1881-1885,
kde jiţ byl zapisován také prospěch ţáků v jednotlivých čtvrtletích, docházka – počet
zameškaných hodin :
Ukázka ze školní matriky 1884 – IV. třída

Známkováno : Návštěva školní, Mravné chování, Pilnost, Náboţenství, Čtení, Mluvnice a pravopis,
Sloh, Počty, Zeměpis a dějepis, Znalost věcí přírodních, Znalost tvarů měřických a jejich kreslení,
Psaní, Zpěv, Tělocvik, Ţenské ruční práce, Zevnější podoba písemných úkolů. Počet zamešk. hodin.

Hodně ţáků nebylo ve 4. čtvrtletí hodnoceno, protoţe je rodiče do školy neposílali.
Děti musely pomáhat v těchto měsících rodičům při polních pracích.

Kdyţ byla v r.1898 zrušena povinná školní platba, byli jedinými peněţními dobrodinci místní divadelní ochotníci. Ti byli vedeni učitelským sborem a svůj čistý výtěţek dávali šanovské škole.

Obecní škola v Šanově
Šanovská škola byla místní obecní školou. školu vedl správce – řídící učitel a byla
pod dohledem místní školní rady. Tu jmenovali na určitou dobu zastupitelé Obecního
úřadu. V r. 1900 byl řídícím učitelem Antonín Uldrich, *5.6. 1853 v Řevničově.
Kromě školy byl také ředitelem choru a vedl chrámovou hudbu v šanovském kostele
a školu vedl do r. 1909.
Ve školním roce 1913 – 1914 se vyučovalo ve 3 třídách :
1. odd. 29 ţáků
2. odd 23 ţáků .............. řídící učitel František Navrátil, čp. 91
II. třída 1. odd. 18 ţáků
2. odd. 35 ţáků .............. def. učitel Karel Hauner, čp. 37
III. třída 1. odd. 25 ţáků
2. odd. 40 ţáků ............... def. učitel Bohumil Vachtl, čp. 76
celkem 170 ţáků
.............. výpomocná učitelka Růžena Králová
I.

třída

Nejstarší dochovaná fotografie žáků obecné školy v Šanově
vlevo řídící učitel a správce školy František Navrátil *7.5. 1860 Nasavrky, působil
v Šanově od r. 1909. Nahoře je učitel Karel Hauner , vpravo z části Bohumil Vachtl

Z tohoto období se také dochovala hlavní Matriční kniha
( obsahuje všechny ţáky z let 1910 – 1953, celkem 850 ţáků )
ukázka - 1. strana matriky r. 1910

V r. 1913 byla při škole tato místní školní rada : předseda Celestin Nachtigal čp. 15,
Josef Rybáček čp. 26, František Nachtigal čp.151, Antonín Nachtigal čp.121 a za školu
řídící učitel František Navrátil. Rada rozhodla o nevyhovujícím stavu budovy školy,
zadala vypracovat návrh na novou čtyřtřídní patrovou budovu školy, která měla stát na
místě současné školy. Obecní zastupitelé však tento návrh neschválili a prosazovali
svůj návrh na postavení nové školy v „Sádkách“. To se však ale neuskutečnilo.
Během let 1914 – 1921 nedošlo k ţádným změnám.
Ve školních letech 1921 – 1927 došlo k těmto změnám v učitelském sboru :
-

-

v r. 1922 odešel učitel Bohumil Vachtl do Týřovic, místo něj nastoupil
Antonín Matějovský
v r. 1923 odešel do penze řídící učitel František Navrátil, správcem školy
se stal Karel Hauner
jako učitelé zde postupně působili Josef Koštacký, Božena Frýbertová,
Arnošt Lorber, Ludmila Kohlíčková-Cihelková, Marie Kubištová,
od r. 1925 František Saifert, Ludmila Pečená, Jaroslav Štván,
v r. 1928 odešel Karel Hauner do Lišan a nastoupil nový řídící učitel
Václav Vyžďura z Krupé.

Stavba nové školní budovy 1922 - 1929
V červnu 1922 sešla se v Šanově školská komise – stavební rada Kočárek, okresní
hejtman Dr. Baťha, okr. školní inspektor Ant. Uhlík, vrchní okresní lékař MUDr.
Vytvar, za obec starosta Antonín Nachtigal. Komise uznala školní budovu za nezpůsobilou, která se dle posudku nedá ani nákladnou adaptací přizpůsobit k uţívání. Byl
podán návrh na stavbu nové školy, jinak hrozilo, dle sdělení vrchního škol.
inspektora, uzavření šanovské školy. Obci byla dána k rozhodnutí 14ti denní lhůta.
V srpnu 1922 došel na obec dopis místní škol. radě, kde bylo doporučeno, z rozhodnutí okresního škol. výboru, školu v Šanově zavřít. Vyučovat se mělo jen v první třídě,
ostatní měly být přeloţeny do Petrovic. Obec proti tomuto doporučení podala odvolání
s tím, ţe bude kaţdý rok skládat na novou školu 20.000,- Kč. V září došlo obci rozhodnutí okresního škol. výboru, ve kterém bylo dále povoleno v šanovské škole vyučovat s podmínkou, ţe do 6ti let postaví obec řádnou novou budovu uprostřed obce.
16. října 1927 se sešla školní rada v Šanově, Antonín Nachtigal předseda– zedník čp.
164, Alois Nachtigal – rolník čp. 24, Antonín Tittelbach – zedník čp. 87, Vojtěch
Pastor – dělník čp. 94 a Saifrt František – def. učitel a zastupující správce školy.
Byl podán návrh obecnímu zastupitelstvu na stavbu nové budovy školy. K jednání
s okresním školním výborem byli ustanoveni Radoslav Urban - starosta obce a
Nachtigal Václav. 19. února 1928 rozhodlo jednomyslně obecní zastupitelstvo o
stavbě nové školní budovy a započalo jednat se stavitelem Hynkem ze Zavidova, aby
vypracoval plánek a rozpočet. Po podání nabídky několika stavebním firmám, byl
vybrán pro stavbu školy stavitel Hynek, jehoţ cena byla nejniţší – 224.319 Kč.

Se stavbou nové budovy bylo započato jiţ 2. července 1928. Školní výuka probíhala
po čas stavby v soukromých bytech - Václava Bureše čp. 34 a Adolfa Urbana, hostinského v čp. 110. Stavba byla dokončena velmi rychle, vyučovat se v ní začalo 1. ledna
1929, kolaudace pak proběhla 19. března 1929. Na tuto dobu byla nová budova školy
velmi moderní školou a stala se dominantou šanovské návsi.
budova nové školy r. 1929

V roce 1929 byla zvolena nová školská rada - Václav Kochlefl – zedník, Antonín
Lavička – dělník, František Laubr – cestář, Václav Nachtigal – rolník, Václav Vyţďura
řídící učitel.
Na škole vyučovali : řídící učitel Václav Vyžďura, def. učitel František Saifert,
Ludmila Pečená, výpomocný učitel Jaroslav Štván.
V roce 1934 došlo z důvodu úbytku ţáků ke změně školy na dvoutřídní :
I.
II.

třída ( 1. 2. a 3. ročník ) ............... 40 ţádů Václav Vyţďura
třída ( 4. 5. 6. 7. a 8. ročník ) ....... 43 ţáků František Saifert
učitelka Ludmila Pečená byla přeloţena do Senomat
ţenské ruční práce vyučovala Marie Neumanová ze Senomat

r. 1931 – školní radio
Místní školní rada, dne 11. března 1931, pozvala na společnou schůzi zástupce všech
korporací v Šanově, na níţ byl předloţen návrh na zakoupení radiového přijímače pro
místní školu. Přítomni byli : Václav Vyžďura – řídící učitel, František Saifrt – učitel,
Václav Nachtigal č.15 za školskou radu, starosta obce Radoslav Urban č.25, za organizaci Sokol František Pazourek – mlynářský, za hasičský sbor Nachtigal Stanislav
č.15, Herold Václav rolník č. 31 a Cír Antonín č.128 za čtenářskou besedu. Bylo rozhodnuto dáti 1300 Kč správci školy na koupi radiopřijímače, který bude slouţit školním dětem i poslechu občanů ve školní budově. 17. března byl dodán třílampový
radiopřijímač „Telefunken“ obchodníkem Karlem Vyţďurou z Rakovníka . Šanovská
škola se tak stala jednou z prvních škol na okrese, která měla radiopřijímač.

r. 1933 – fotografie ţáků Obecné školy s učitelem Václavem Vyžďurou

Obecná škola r. 1938
Na škole vyučovali :
1. třída ( 1. a 2. ročník )
definitivní řídící učitel Václav Vyžďura
1. oddělení 10 hochů a 13 dívek
2. oddělení 10 hochů a 7 dívek
ve třídě celkem 40 ţáků
2. třída ( 3. a 4. ročník )
1. oddělení 9 hochů a 10 dívek
2. oddělení 4 hochši a 6 dívek

definitivní učitel Václav Zuzka

3. třída ( 5. – 8. ročník )
1. oddělení 9 hochů a 12 dívek
2. oddělení 0 hochů a 8 dívek

definitivní učitel František Saifert

ve třídě celkem 29 ţáků

ve třídě celkem 29 ţáků

- výpomocní učitelé : Vlasta Fricová, Vanda Hamplová, Zdenka Kodymová.

V dubnu 1939 odešel řídící učitel Václav Vyřďura do výsluţby, školu v Šanově
vedl od r. 1928. Od 1. května byl ustanoven řídícím učitelem František Saifert,
výpomocnými učiteli v Šanově byli Josef Saifert, Ludvík Turner, Jiří Svašek,
ruční ţenské práce vyučovala Růžena Odstrčilová.

Obecná škola r. 1939 - 1953
V těchto letech vyučovali na škole :
řídící učitel František Saifert
fotografie rodiny Františka Saiferta - dcera Otilie - manţelka Marie r. Nachtigalová

učitelé :
František Vydra z Branova, výpomocná učitelka Anna Černá z Bratronic, učitelská
praktikantka Marie Nešetřilová z Rakovníka, Antonín Folber z Petrovic, Josef Saifert
z Lubné, František Zelenka uč. čekatel, Jarmila Machulková, Růžena Frühauzová,
Josef Vyskočil, Libuše Zelenková, Josef Lank, výpomoc. učitel Jan Bechyně,
Libuše Fořtová-Husáková, Otilie Brendlová, Anna Mayerová, Alena Svobodová ....
Náboţenství římsko-kat. : František Hybner řím.kat. kaplan z Petrovic, Jan Ludín,
Miloslav Jelínek, Josef Hermach, František Nováček
Náboţenství českomoravské : František Štěrba, V. Černohorský, Jarmila Rýdlová,
Antonín Javorský, Serafina Zíková
Školská rada
Antonín Fiala - předseda, obchodník č.79, Václav Nachtigal rolník č. 92, František
Zuzka rolník č.12, Václav Saifrt kolář č.207, František Saifert – říd. učitel č.189.

Újezdní měšťanská škola
1.9. 1939 bylo rozhodnuto o zřízení újezdní Měšťanské školy v Šanově. Úřední
komise ve sloţení : škol. inspektor Koţíšek, vládní rada Vltavský, úřední lékař MUDr.
Pokorný, stavební rada ze Slaného Skřepinský a zástupci školních rad obcí Šanov,
Petrovice a Senomaty. Vzhledem k tomu, ţe Šanov měl novou školní budovu, bylo
v komisionálním řízení rozhodnuto zřídit újezdní měšťanskou školu v Šanově. Tomuto
rozhodnutí také napomohlo zabráním Sudet v r. 1938. Do Šanova byla přemístěna po
zabrání pohraničí Měšťanská škola z Jesenice.
Obvod školy - Šanov, Petrovice. Zavidov, částečně také Senomaty, Nouzov, Příčina a
Řeřichy. Do školy chodili všichni ţáci, kteří vychodili 5 ročníků obecné školy.

Měšťanská ( střední ) škola r. 1940 - 1953
ředitelé

Václav Gebhart, Stanislav Tichý, Jaroslav Kouba, Václav Sebránek
učitelský sbor r. 1945
stojící : Miroslav Tichý, Vlastimil Meduna
sedící : Josef Vrba, Stanislav Tichý – ředitel, Antonín Kopačka

Na škole dále vyučovali – Božena Záhorová-Frýdlová, dívčí ruční práce Marie
Ondráčková-Škardová.

Ve školním roce 1945 / 1946 měla měšťanská škola :
I. ročník ........ nebyl, protoţe ţáci nastupovali aţ od 6. třídy obecné školy
II. ročník
20 hochů
25 dívek
celkem 45 ţáků
III. ročník
19 hochů
16 dívek
celkem 35 ţáků
IV. ročník
23 hochů
19 dívek
celkem 42 ţáků
JUK
17 hochů
9 dívek
celkem 26 ţáků ( jednoroční učební kurz)
79
69
148 ţáků
Ţáci podle obcí - Šanov – 51, Senomaty – 46, Petrovice – 23, Nouzov – 11,
Zavidov – 6, Řeřichy – 4, Pšovlky – 3, Klečetná – 3, Nový Dvůr - 1
V letech 1947 – 1953 se učitelský sbor na Měšťanské škole v Šanově často obměňoval. Postupně zde vyučovali : Karel Novák, Václav Heilek, Václav Košťál, Marie
Bezručová, Josef Štěpán, Anna Majerová, Václav Černý, Marie Trešlová.
Učitel Josef Vrba v r. 1948 tragicky zahynul při výkonu vojenské sluţby v Berouně.
Dlouholetý učitel Antonín Kopačka odešel v r. 1949 do Ţatce, v r. 1950 odešel do
penze ředitel Stanislav Tichý a na jeho místo byl jmenován Jaroslav Kouba. V r.1950
přišli do Šanova Václav Sebránek, který byl jmenován ředitelem , Adolf Tomeš, Ivan
Ovčarov - učitel ruského jazyka , Olga Ludvíková, Vlasta Vodrážková.
učitelský sbor r. 1952
stojící zleva – Tomeš Adolf, Tichý Miroslav, Ivan Ovčarov, kuchařka – M. Volínová
sedící – Majerová Anna, Marie Trešlová, Václav Sebránek ředitel,
Vodrážková Vlasta , kuchařka F. Machotová

Osmiletá střední škola - r. 1953
V roce 1953 došlo, dle vládního nař. č. 33/1953 Sb., ke sloučení obecní - národní
školy se střední měšťanskou školou s názvem Osmiletá střední škola. 1.-5. ročník
se vyučoval v prvním patře budovy MNV, 6. - 8. ročník pak v hlavní budově školy.
V roce 1953 na škole vyučovali :
ředitel školy

.................................... Václav Sebránek

I. třída ( 1. 2. 3. roč. ) .................... František Saifert
II. třída ( 4. a 5. roč. ) .................... Anna Lišková
6. ročník
7. ročník
8. ročník

........................................... Adolf Tomeš
........................................... Vlasta Vodrážková
........................................... Miroslav Tichý

ruský jazyk ....................................... Ivan Ovčarov
další učitelé ....................................... Květa Laňková
Zdenka Vodičková
V roce 1954 byl jmenován ředitelem školy Václav Košťál. Do roku 1960 se učitelský sbor skoro kaţdoročně obměňoval. Vyučovali zde : Květa Laňková pr. Šmídová,
Helena Sýkorová, Věroslav Gregor, Irena Pochmanová, Helena Šimrová, Helena
Vaníčková, Františka Štrosová, Drahomíra Uráčková, Jaroslava Brožová, Jindra
Jonáková, Jarmila Faltejsková, Ladislava Šťastná, Růžena Ledvinková, Jaroslava
Petráčková, Růžena Ludínová .....
1. a 3. třída národní školy r. 1953 - učitel Saifert František

r. 1958 - budova MNV, v 1. patře se zde vyučovaly 1. - 5. ročníky
vpravo vzadu hlavní budova školy

učitelský sbor r. 1960 ( 6. – 8. ročník )
zleva – Ladislava Šťastná, Růžena Ludvíková, Jindra Jonáková

Václav Košťál – ředitel, Jaroslava Petráčková, Adolf Tomeš

Pod školu patřila také mateřská školka. Ta byla zřízena z bývalé hospody
čp. 110 – „Na Sále „ V této budově byly také zřízeny školní dílny pro výuku

praktického vyučování ţáků.
vlevo budova mateřské školky – vpravo bylo malé hřiště pro tělesnou výchovu

ţáci mateřské školy v Šanově – r. 1957

Základní devítiletá škola - r. 1961

V r. 1961 došlo ke změně v prodlouţení školní docházky na devět let, škola nesla
název Základní devítiletá škola v Šanově. Ředitelem školy byl Václav Košťál.

Přístavba nové školní budovy.
V r. 1961 byl schválen okresními orgány záměr MNV na přístavbu a rozšíření školy.
O to se zaslouţil občan Šanova B. Koutecký, člen stavební komise ONV v Rakovníku.
V té době sváděl Šanov „bitvu“ o výstavbu školy se sousední obcí Senomaty, která
chtěla celou školu přemístit do své vsi.
výstavba školy začala jiţ v červenci 1961

Celá přístavba měla hodnotu 1.500.000,- Kč. Stavbu prováděl Okresní stavební
podnik v Rakovníku, práce vedl zednický mistr Jiří Brabec občan Šanova čp. 206.
Velké mnoţství hodin na stavbě nové školy odpracovali sami občané Šanova, práce
byly dokončeny v září 1962 a slavnostní otevření proběhlo 9. října 1962.

nová přístavba školy z r. 1962

nová přístavba školy z r. 1962

Přehled vývoje školy po r. 1960
Období 1960 -1970
Ředitelem školy byl Václav Košťál, učitelský sbor tvořilo několik nových učitelů,
mezi ně patřili např. :

Období 1970 -1980
V tomto období byla škola rozšířena o novou tělocvičnu a školní dílny, započalo se
v roce 1975, slavnostní otevření bylo 1977 . Učitelský sbor : ředitel Václav Košťál,
Palkoska Jiří, Kvapil Miroslav, Urban Stanislav, Tomeš Miroslav, Kapounová Boţena,
Mašková Ema, Konopásková Marie, Urbanová Zdeňka, Cermanová Jaroslava, Podaný
Václav, Ransdorfová Iva ........

r. 1975 – výkopová práce pro nové dílny a tělocvičnu

r. 1976 – montáţní práce nové tělocvičny

slavnostní otevření nové přístavby 7. 11. 1977

budova nové tělocvičny ( po zateplení 2014 )

severní pohled na areál školy po zateplení a stavebních úpravách ( 2014 )

1- tělocvična, 2- školní dílny ( + byty OÚ ), 3- hlavní budova školy
Období 1980 -1990
Učitelský sbor : Václav Košťál, Mourková Jaroslava, Spěváčková Marie, Krausová
Jarmila, Wachtl Jiří, Pexová Olga, Kapounová Boţena, Lomničková Věra, Černík
Josef, Kvapil František, Urban Stanislav, Přibíková Lenka, Palkoska Jiří, Tomeš
Miroslav .........
V roce 1992 - byla škola rozšířena o přístavbu a rekonstrukci nové školní kuchyně
( foto z r. 2015 )

Období po roce 1990
Učitelský sbor : ředitelka Milena Titlbachová, Cafourková Iva, Urešová Jitka, Oulová
Jana, Mourková Jaroslava, Koutecká Libuše, Palkoska Jiří, Krůtová Zdeňka,
Štruncová Ivana, Daňková Iveta, Minaříková Hana, Šedivcová Miroslava, Krausová
Jarmila, Černíková Jarmila, Balá Marcela ........
Škola byla sloučena do společného celku s mateřskou školou, zřizovatelem a správcem
se stal Obecní úřad Šanov. Škola změnila název na :
Základní škola a mateřská škola Šanov
V roce 2014 byla škola rozšířena o nový multifunkční sportovní areál

1- starší část, 2- hlavní budova školy, 3- školní dílny (+byty), 4- tělocvična

