Co prozradily staré kroniky ?
V roce 1898 založili olomoučtí dominikáni v Řepčíně klášter. Cílem dominikánského řádu
byla výchova a vzdělání. Proto zde byl zřízen klášterní
ústav pro výchovu učitelek a měšťanská dívčí škola.
Ke klášteru patřila také velká ovocná zahrada – dnešní
park.
V roce 1922 byla ke klášteru přistavěna další budova –
bývalá nemocnice,ve které bydlely schovanky. V
budově nynější školy bydlely sestřičky a hospodářky.
V roce 1941 Němci klášter zavřeli a udělali si z něj kasárna.
V roce 1945 byla měšťanská škola opět obnovena, ale o 4 roky později byly dominikánky z
kláštera vyhnány a klášter zabrali komunisté.
Od roku 1950 byla v bývalém klášteře dominikánek umístěna škola vojsk pohraniční stráže a
v přilehlé kapli Královny bylo zřízeno muniční skladiště.
V části klášterní budovy se nacházela nemocnice. V parku před vchodem do dnešní základní
školy stojí památník padlým řepčínským občanům v 1.a 2.světové válce. Na desce u pomníku
jsou vytesána jejich jména.
V zadní části parku najdeme klenutou stavbu, ve které
bývalo barokní sousoší Klanění sv.Tří králů z poloviny
18.století. Tvořila ho skupina čtyř postav – Panna
Maria s Ježíškem na klíně a tři králové přinášející
dary. Toto barokní sousoší je od roku 1975 zapsáno na
seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Od roku
2002 je v majetku Národního památkového ústavu. V
létě 2006 bylo sousoší restaurováno a umístěno na
dvoře Petrášova paláce v Olomouci, kde je možné si
ho zblízka prohlédnout.
2.září 1963 zahájil na stadiónu Moravských železáren ředitel školy Zdeněk Smejkal existenci
nové ZDŠ v Olomouci – Řepčíně.Ve slavnostním projevu připomněl,že se v nové škole
začaly vyučovat děti dne 1.prosince 1858.Uplynulo tedy 105 roků od chvíle,kdy řepčínské
děti měly svoji vlastní školní budovu a 300 roků od vydání první pečetě dědiny Řepčína
(1663).Nově zřízená škola vznikla adaptací části bývalého kláštera,ve kterém bylo církevní
školství.VŘepčíně byly dvě školy – světská a církevní.Dnem 2.září 1963 obě tyto budovy
začaly sloužit výchově mládeže.Ke vzniku nové školy vedla dlouhá a strastiplná cesta.Po
ukončení 2.světové války zahájili vyučování původní majitelé kláštera – sestry řádu
Dominikánek a s nimi zároveň od 1.září 1945 i dvě třídy měšťanské školy z Olomouce –

Hejčína,které zde byly pouze první školní rok – do konce června 1946.Další léta patřila
církevní škole,která ukončila svoji existenci koncem října 1950,když od 1.září 1950 učilo v
těchto budovách také pedagogické gymnázium z Olomouce a to do 15.ledna 1951.V příštích
dnech převzalo budovy kláštera ministerstvo vnitra pro učiliště SNB.Sbor národní bezpečnosti
vystřídala další složka ministerstva vnitra – Pohraniční stráž – a tak se stala z kláštera kasárna
pohraničníků.
Následně vystřídali hraničáře vysokoškolští studenti,cožznamenalo,že se z kláštera stala
vysokoškolská kolej UP v Olomouci. Po mnoha obtížných jednáních dochází v roce 1962 k
dohodě mezi univerzitou a školským odborem ONV v Olomouci.Kolej se přestěhovala do
Gottwaldovy ulice a klášter byl vrácen svému původnímu účelu – školství – ovšem s tou
radostnou skutečností,že zde bylo započato s budováním dvou nových škol – ZDŠ a zvláštní
internátní školy okresního významu. Ne zrovna šťastným rozhodnutím bylo propůjčení
severní části budovy, jejího suterénu a
prvního podlaží fakultní nemocnici, která
zde měla zpočátku gynekologickou kliniku a
posléze kliniku propedentické chirurgie II.
chirurgické kliniky FN v Olomouci. Je
nutno poznamenat, že již za 2.světové války
byly zřízeny v objektu kláštera operační
sály,které zdejší nemocnice zdokonalila a co
nejmoderněji vybavila.Zoufalý nedostatek
prostoru v hlavní nemocnici byl příčinou
toho,že se na dobu potřeby část chirurgie
nastěhovala do budov naší školy. Její pobyt zde měl být ukončen v roce 1965, ale nakonec
došlo k několikaletému zpoždění. Stejně tak vyvstala v tomto areálu budov paradoxní situace.
Symbiózou dvou škol, nemocnice, kina a v těsné blízkosti nemocnice chlévů JZD a vedle
zvláštní školy – vzniklo dílo, které lze označit jako neuvážené. Původní plán a projekt školy
zněl – vybudovat v Olomouci - Řepčíně školu s celodenním provozem pro děti zaměstnaných
rodičů.Pro malý počet zájemců byla škola určena pro normální devítiletku.Vybudováním
školy byl pověřen zástupce ředitele ZDŠ v Olomouci,třída Spojenců Zdeněk Smejkal. Co se
dalo změnit – změnil. Ovšem některé třídy projektované pro 24 až 30 žáků nešlo změnit –
staly se pro počty našich žáků těsné. Po velkých obtížích hlavně s úpravou staré tělocvičny, se
učitelé připravili k zahájení školního roku 1963/1964. Ke škole patřil i park o rozloze 1,5 ha a
školní zahrada o rozloze asi 2 ha. Oba tyto pozemky byly zpočátku ve velmi zanedbaném
stavu.
Základní devítiletá škola byla umístěna ve dvou budovách. 1. -5.třída byla ve staré budově v
Řepčínské ulici č. 54 a 6.- 9.třídy byly ve Svatoplukově ulici č.11.
Obě školy byly od sebe vzdáleny asi 200 m.
Dana Voltnerová

Pohled z ptačí perspektivy

Soutěž

31. 12. 2013 byla ukončena internetová soutěž „Hravě žij zdravě“, které se zúčastnili i žáci 5.
třídy naší ZŠ. Cílem je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu.
Internetový kurz umožňuje pomocí moderních vzdělávacích postupů předávat účastníkovi
teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu i duševní
hygieny. V Olomouckém kraji se zapojilo celkem 10 škol, mezi nimiž jsme se umístili na
pěkném 4. místě.
Mgr. Věra Bombíková

Zápis do 1. třídy

I na naší škole začal 15. ledna zápis dětí do první třídy. Již druhý rok probíhá netradiční
formou, letos s pracovním názvem „Putování s Večerníčkem.“ Na šesti zastaveních
(s Makovou panenkou, Bobem a Bobkem, Večerníčkem, Ferdou Mravencem a Beruškou )
prokazovaly děti své předškolní znalosti a dovednosti. Za splněné úkoly sbíraly razítka do
svého pohádkového domečku. Ten je provázel nejen celým zápisem, ale i s dalším
upomínkovým dárečkem a symbolickým klíčem od školy si jej odnesly domů.

K zápisu přišlo 29 dětí a v září v první třídě jich uvítáme 20. Už se na vás všichni těšíme!

Atletická soutěž
Tentokrát o
nejrychlejšího
běžce a nejlepšího skokana.
29. ledna jsme
zúčastnili
atletické soutěže na stadionu
Lokomotiva Olomouc. Naši
školu reprezentovali tito žáci :
Marková Barbora, Sedláčková
Klára a Facuna Marek ze 7.
třídy, Baliár Josef ( 8.tř. ), z 9.
třídy Pospíšilová Monika,
Hrabalová
Pavlína
a
Richterová Anna.
Největšího úspěchu dosáhl
Josef Baliár, který se ve skoku
vysokém umístil na krásném 3. místě. Uspěšný byl i M. Facuna, který postoupil v běhu na 60
m do semifinále mezi osm nejlepších žáků a získal nakonec 6. místo. Před branami semifiníle
zůstala B. Marková, která se v kategorii mladších dívek umístila na 9. místě.
.

V. Hanusová

První pololetí je za námi
Nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, kteří poprvé dostali
zhodnocení své práce. Doma je čeká velká pochvala od rodičů.

Proměna
Letos jsme měli spojeny pololetní a
jarní prázdniny, a tak bylo před
námi příjemných deset dní volna. Ve
škole se ale začalo znovu vylepšovat.
Tentokrát šlo o proměnu chlapeckého
a dívčího WC v druhém patře. Práce
pokračovaly i po našem návratu, ale
výsledek stojí určitě za to.
D. Vičarová

Beseda

Jaderná elektrárna Dukovany

Ve čtvrtek 13 .2. se uskutečnila v naší ZŠ pro žáky 7.
– 9. tř. beseda s pracovníky JE Dukovany. Provedli
nás průřezem od vzniku
až po současnost jaderné
elektrárny. Seznámili nás jak s jejím provozem, tak i
s významem jaderných elektráren pro zajištění
spotřeby elektrické energie a zajištěním jejich
bezpečnosti.
První reaktorový blok byl uveden do provozu v
květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987.
Elektrárna Dukovany pokrývá přibližně 20 %
spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí více než 14
mld. kWh, což by stačilo k pokrytí spotřeby všech
Věra Bombíková
domácností v ČR.

Olympijský den
Olympiáda je velký sportovní svátek. V pondělí 17. února jsem zorganizovala olympijský
den na naší škole. Žáci přišli oblečeni v našich národních barvách. Mnozí si donesli i
sportovní dresy.
Ve třídě jsme besedovali o symbolech ČR, o olympijské tradici a úspěších našich sportovců
v Soči. Velký ohlas měla pantomima, ve které jsme předváděli jednotlivé sporty zimních
OH a hádali jsme, o jaký se jedná. V hodině tělesné výchovy a v kroužku míčových her jsme
hráli florbalový turnaj.

Naši radost z příjemného dne dokládá pořízená fotografie.

Věra Hlaváčková

Fandili jsme našim olympionikům !

V.Hanusová

Soutěž
Dne 18.2. se uskuteční
DĚJEPISNÉ KLÁNÍ

o nejlepšího historika
Téma: „Město v proměnách
času.“

Otázek lehčích i velmi
těžkých bylo 23 na pěti
stránkách, bylo dosaženo
nejvíce 37 bodů. Vítězky
byly velmi překvapeny,
vůbec
tento
úspěch
nečekaly. Zapojili se hlavně
žáci ze sedmé a deváté
třídy. Příští rok uvítáme
rádi všechny, kteří mají
zájem o historii.
N. Běhalová

Vyhodnocení:
1.místo

Janíčková Daniela a
Běhalová Natálie
2. místo

Jemelková Anežka
3. místo

Součková Karolína

Karneval klauna Vikyho
Ve středu 19 . 2. 2014 se ve školní tělocvičně
konal karneval se vším všudy! Zúčastnilo se ho
hodně malých dětí
za doprovodu svých
maminek a babiček. Byla k vidění spousta
nádherných masek (princezny , piráti, čertíci,
čarodějové, policajti, a dokonce jsem tam
zahlédla i Pepka námořníka, u něhož jsem si
zavzpomínala na staré, dobré časy (:-D ) .Jako
DJ byl objednaný klaun , který 90 minut bavil
děti hrami, soutěžemi, tancem. Překvapil nás
různými převleky. Nezklamalo i občerstvení.
Jsem si jistá, že kdybych byla místo puberťačky
dítě, náramně bych si to užila..:)

M.Pospíšilová

„Tonda obal“
K nám ve čtvrtek 20. února
opět zavítal. Jednalo se o
besedu se zaměřením na
environmentální výchovu,
které
se
v průběhu
dopoledne zúčastnili žáci 1.
stupně. Dozvěděli se spoustu
důležitých
informací
o
třídění a recyklaci odpadu.
Beseda byla interaktivní,
názorná a velmi poučná.
V. Hanusová

Napsali o nás
Ani Radničním listům
neuniklo, že autobusová
zastávka v Řepčíně
dostala nový kabát. Pod
výtvarnou taktovkou p.
učitelky Jany Hlávkové ,
která si odskočila
z mateřské dovolené,
pomáhala i děvčata ze
sedmé třídy. Za 7 hodin
bylo hotovo, i když práci
znepříjemňovala vtíravá
zima. Třešničkou na
dortu bylo nové
osvětlení zastávky.

Lyžák
Poslední únorový týden vyjelo 18 žáků druhého stupně do Jeseníků, kde
na chatě Anežce probíhal tradiční lyžařský výcvik. I přes špatné sněhové podmínky jsme
každý den lyžovali. Spokojenost byla s ubytováním i stravou. Vedle zdatných lyžařů se i pět
nováčků naučilo lyžovat. Kromě dopoledního a odpoledního lyžování jsme se vydali i na
výlety do Petříkova a na Čerňavu. Po celodenní námaze jsme mohli relaxovat v bazénku
s vířivkou a protiproudem. Večer nechyběla zábava – hrály se různé hry. Všichni jsme se
těšili na závěrečný závod ve slalomu. Chata přežila, abychom mohli přijet zase příští rok.
M. Pospíšilová

Slalom
Nejlepší děvčata – M. Knapková, K. Součková, Z.
Vaníčková
Chlapci – I. Lakomý, M. Pajunčík, R. Vašík

VYDAL : KROUŽEK ŠKOLNÍHO ČASOPISU
Uzávěrka 3. čísla : 28. únor 2014

