
Srdečně zveme 
všechny bývalé zaměstnance, 

žáky a přátele školy

na oslavy 90. výročí 
otevření nové školní budovy

v Hlubokých Mašůvkách

dne 31. 5. 2014
Program oslav:  

v budově školy 
• od 9.30 hodin expozice Historie školy 

a její současnost
• pohoštění pro hosty

v budově OÚ
  - Galerie výtvarných děl rodáků  

Hlubokých Mašůvek
 - expozice Historie Hlubokých Mašůvek

v sále OÚ
• 14.00 hodin slavnostní program 

 - vystoupení dětí mateřské školy
 - vystoupení žáků základní školy
 - taneční skupina Single
• posezení s hudbou a volná zábava, pohoštění

ŠKOLA v Hlubokých Mašůvkách
Podle zápisu ve staré školní kronice byla zdejší ško-

la založena v r. 1744, kdy jevišovická vrchnost povolala 
z pavlického špitálu muže neznámého jména, aby za 
stravu učil dobrovolně přihlášené děti číst a psát a sou-
časně byl kostelníkem. Učilo se v chaloupce, která stá-
la vlevo od kostela. Byla to malá chaloupka s učebnou, 
v níž bylo několik chatrných lavic, stolek, židle, tabule  
a kamna.

V r. 1884 byla jako nevyhovující nahrazena novou bu-
dovou. Z chodby po levé straně byla učebna 8 m x 9 m  
s místy pro 80 žáků. Naproti byla světnice, kuchyň, komo-
ra, dřevník a chlév. 

Koncem 19. století bylo k docházce školy přihlášeno 
více než 100 žáků, takže pro tento vysoký počet byla již 
jediná učebna nedostačující. Proto byl v r. 1893 dosavadní 
učitelský byt přestavěn na druhou učebnu. Ze zbývající 
části učitelova bytu byl zřízen byt pro podučitele, protože 
škola byla rozšířena na dvojtřídní. Pro nadučitele  byl po-
staven nový dům u silnice na západní straně Úlehly.

Pro stále vysoký počet žáků byla v r. 1922 škola rozšíře-
na na trojtřídní. Stávající budova měla pouze dvě učebny  
a nové organizaci školy nemohla vyhovovat. Bylo rozhod-

nuto vystavět v obci novou školní budovu. Pozoruhodná 
je doba výstavby - 30. dubna 1923 bylo započato s kopá-
ním základů a již 13. listopadu téhož roku se po dostavění 
konalo kolaudační řízení.

V neděli 25. listopadu 1923 byla školní budova otevře-
na. Pro obec to byla veliká událost. Podle starého obyčeje 
byla  budova církevně vysvěcena. Mezi hosty byl majitel 
jevišovického panství baron W. Ofenheim s radou p. Fis-
chlem, okresní hejtman, poslanci, okresní školní inspek-
tor a další činitelé.

Celkové náklady na stavbu nové školní budovy činily 
266 874,43 Kč, z toho Velkostatek Jevišovice uhradil  
180 000 Kč a Zemský výbor 40 000 Kč. Vyučování  
v nové školní budově bylo zahájeno 12. května 1924.



Základní škola 
a mateřská škola Hluboké Mašůvky

nabízí klid a pohodu ve škole „rodinného typu“, kde je 
menší pohyb, hluk i méně prachu, méně konfliktních situ-
ací, méně stresu, více úsměvu a klidu pro práci ...

V současné době má 2 třídy mateřské školy se 46 dětmi, 
1 třídu ZŠ o 18 žácích a 8 zaměstnanců.

Samozřejmostí je:
•  nově zrekonstruované prostředí od roku 2012 
 a perfektně vybavené třídy i kabinety... 
• práce kvalifikovaných pedagogů, jejich nadšení 
 pro práci a tím i kvalitní výuku...
• využití 13 počítačů a interaktivní tabule...
• výuku angličtiny již od 1.ročníku, informatiky 
 od 3. ročníku, logopedické chvilky pro MŠ...
• kroužky (zdarma!) - např. dovedné ruce, 
 turistika, pohybové aktivity...
• nepovinný předmět náboženství...
• další aktivity dle zájmu dětí - např.hru 
 na klávesy, flétnu, keramický kroužek...
• kvalitní stravování z vlastní školní kuchyně 
 - obědy, svačiny i pro školáky...
• provoz školní družiny dle potřeb rodičů... 
• využívání vybavené a bezpečné školní zahrady...

• perfektní čistotu a pořádek v celé škole, dostatek
 prezentačních ploch pro ukázky práce školy, 
 desetiletou galerii školy ve fotografii...
Dbáme na:
• pitný režim dětí (odebíráme školní mléko, 
 máme nápojový koutek...)
• pohybový režim dětí (pohyb v tělocvičné třídě   
 nebo na školní zahradě, pohybové chvilky)

Postaráme se o takřka rodinné prostředí, neboť máme 
výhodu menšího počtu žáků, dětem se můžeme individu-
álně věnovat, podchytíme rychle nedostatky, můžeme je  
v podstatně kratší době odstranit...
Podchytíme v dětech to nejlepší a umíme to využít a pre-
zentovat...
Zajišťujeme focení dětí, návštěvy divadelních předsta-
vení ve Znojmě, plavecký výcvik, návštěvu kina k MDD... 
Spolupracujeme s obcí, s veřejností, s rodiči.
Umožňujeme rodičům i veřejnosti přístup do vyučování, 
pořádáme Dny otevřených dveří, inovujeme třídní schůz-
ky ukázkami prací žáků, prezentací hodin, občerstvením 
pro rodiče zhotoveným dětmi apod....
Pořádáme výlety pro děti, pro rodiče, exkurze do Zno-
jma, besedy...

Prezentujeme se na akcích školy i obce např. Vítání ob-
čánků, Vánoční koncert pro obec, vystoupení či výstavy  
v kostele, karnevalové vystoupení, Den Matek, Vítání jara...
Zúčastňujeme se okresních soutěží, celorepublikových 
projektů... 
Vyhlašujeme vlastní interní soutěže a turnaje v jednotli-
vých předmětech...
Pořádáme ankety pro žáky, Vysvědčení škole...
Chceme, aby se dětem ve škole líbilo, proto spojujeme 
výuku se zábavnými dny jako např. Den naruby, Barevný 
den, Podzimní radovánky, Dnes učím já, Den bez učitele, 
Spaní ve škole...
Máme opravdu kvalitní finanční zázemí fungujícího 
sdružení rodičů a podporu obce...

Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, 
příspěvková organizace

671 52  Hluboké Mašůvky 157, 

Tel.: +420 739 470 607
E-mail: zsms.masuvky@seznam.cz

www: zsmasuvky.ic.cz


