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HISTORIE ŠKOLY

▪ V roce 1788 byla v Suchodole založena škola, ke které byly přiškoleny 
obce Hlavňov a Slavný. Vyučovalo se v obecní chalupě čp.58 až do 
roku 1821.

▪ 2. května roku 1821 byl položen základní kámen k nové škole na 
vykoupeném pozemku Justově a 30. října téhož roku byla škola 
vysvěcena.  Samostatné školy byly zřízeny i v roce 1817 a na Slavným 
v roce 1876. 

▪ 5.května 1878 na pokyn c.k. školní rady bylo započato s bořením staré 
školy a 21. května byl položen základní kámen ke škole nové, která 
byla 12. října 1879 slavnostně  posvěcena.

http://www.malaskola.cz/


•1968 proběhla rozsáhlá modernizace budovy  

•1974 nahrazeno lokální topení uhlím elektřinou –
akumulačními kamny. 

•30.5. 1977 došlo k uzavření základní devítileté školy a 
výuka započala v Polici.

•V roce 1991-92 prošla budova školy generální opravou 
a znova k 1. září 1992 otevřena, nejprve do 4.roč., 
poté i do 5.roč.



Něco z historie 1935-1943





NEJDŮLEŽITĚJŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY SOUČASNOTI:

•2005 přestavba střechy

•2007 výměna nových oken

•2009 bourání stropů v 1 patře, celková oprava, 
modernizace školky

•2010 nadstavba tělocvičny, zateplení školy, nová 
fasáda, budování nového vstupního schodiště

•2011-do součanosti vnitřní modernizace prostor
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Využití Montessori pomůcek



Předmět Praktický život



Všechny hlavní větve, které má míti strom, vyhání 
STROM ze svého kmene hned  v prvních letech, takže 
později není třeba nic jiného , než  aby rostly. Tak tedy 
všechno, čím chceme člověka opatřit pro potřebu 
celého života, to všechno mu musí být vštěpováno  
hned, v této první škole.

J. A. Komenský



Poděkování všem, kteří v minulosti pomohly 
dotvořit naší školičku do této krásné podoby.
• Nechť žlutá škola reprezentuje Suchý Důl i v budoucnosti 

• Ať se stále vrací naší starší žáci do školy s vědomím, že zde byly 
položeny základy jejich dalšího života a profesního zrání


