
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Základní informace 
 
Přesný název:    Základní škola Kounice, okres Nymburk 

Adresa školy:  Kounice 363,  289 15 Kounice 

Telefon:   321 695 873,       fax:  321 695 881 

zskounice@volny.cz,    www.zskounice.cz 

IZO: 102 374 996,  IČO:  750 30 942, organ.č.: 50 610 

Vzdělávací programy: 16 847/96-2, Základní škola (V. třída) 

a  2007-32 Základní škola Kounice 

   Termíny prázdnin 2010-2011 
 
Podzimní:  středa  27.10. a pátek 29.10.2010  

Vánoční:   od čtvrtka 23.12.2010 do neděle 2.1. 

Pololetní:   pátek 4.2.2011 

Jarní:   týden od 7.2.2011 

Velikonoční:  čtvrtek 21.4. a pátek 22.4.2011 

Hlavní:   od pátku  1.7. 2011 

do středy  31. 8. 2011 

 

   Školní kalendář  

1660 - První zmínka - v Kounicích se usadil kantor.  

1666 - Obnovení zpustošené školy Filipem Spignolou z Bruay, 

škola měla jednu třídu a nevíme, kde se nacházela.  

1762 - Zřízení nové školy nadační listinou Marie Terezie 

Savojské. Budova školy byla vystavěna z kamene na místě 

bývalé kořalny a měla doškovou střechu. Uvnitř byla jedna třída 

se 4 okny, kamna s pecí na chleba, jedna světnice pro učitele, 

kuchyňka a komora. Ve třídě bylo 7 dlouhých lavic, vlevo 

sedívala děvčata, vpravo chlapci, kterých bylo většinou více. V 

čele stála dřevěná tabule, dřevěný kříž, psací stůl, dále byla ve 

třídě slabikovací tabule a rozvrh hodin.  

1843 - Dostavěna nová dvoupatrová budova školy (později 

pošta). V 1. poschodí byl byt učitele, nahoře 2 třídy. V zahradě 

studna a školní záhony, stará škola nevyhovovala vysokému 

počtu dětí.  Demolice budovy v roce 2008. 

1862 - Vybírání školného, učitel také cvičil psy pro knížecí 

úředníky, chytal ptáky, zastával místo kapelníka.  

1865 - Školní knihovna - 535 svazků.  

1891 - Založen místní odbor Matice školské.  

1900 - Již 4 třídy pro děti z Kounic, Týnice, Cihelny, Vinice, 

Černík.  

1928 - Škola se stěhuje do zámecké budovy, 7 tříd pro 179 dětí z 

Kounic, Černík, Vykáně. V zámku byla také sborovna, školní 

kuchyně, šatna, dílna.  

1939 - Přibyla měšťanská škola v zámku.  

1941 - Škola zabrána německou armádou, výuka pouze v úterý, 

čtvrtek a sobotu.  

1990 - Požár zámku, škola se stěhuje postupně do hospody, 

sokolovny, myslivny, kabin na hřišti, obchodu. Nakonec 

využívala 3 objekty: nově postavenou MŠ, bývalý obchod a 2. 

stupeň bývalou školu ve Vykáni. Navíc ještě sokolovnu v 

Kounicích pro výdej obědů, vařilo se v Poříčanech.  

1999 - Slavnostní otevření nové školy na místě bývalého 

koupaliště. 141 dětí, 13 učitelů, 1 vychovatelka družiny. 9 tříd, 

kapacita 222 žáků, 4 odborné učebny, školní kuchyň s jídelnou, 

školní družina. Možnost využívání fotbalového a tenisového 

areálu v blízkosti školní budovy.  

2002 - Škola vstupuje v listopadu do právní subjektivity, spojuje 

se se školní jídelnou.  

2007 - Postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  

2008 - Nová přístupová cesta ke škole s běžeckou dráhou.  

2009 - Navýšena kapacita školní družiny na 50 dětí.  

2010 - 160 dětí, 22 zaměstnanců - 12 učitelů, 2 vychovatelky 

školní družiny, školník, 2 uklízečky, 4 pracovnice ve školní 

jídelně, ekonomka.     J.Domín               

 

    350 let školy v Kounicích 

 
Toto číslo našich novin je věnováno jednomu tématu: 

výročí 350 let první zmínky o škole v Kounicích.  Při 

pročítání kronik (1873 - Vácslav Trnka, 1928 -  Jar. 

Bašus) a obsáhlé diplomové práce Radky Prokšové 

z roku 2000 jsem  objevil jeden podstatný letopočet. 

Cituji: „po roce 1660 se v Kounicích usadil kantor, který 

obstarával hudbu kostelní a mimo to i mládež vyučoval. 

Kantor čili učitel dostával od zdejšího kostela korec 

pšenice a 6 korců žita a na služné v penězích připlácely 

všecky kostely: domácí, Břístevský, Mochovský, 

Vyšehořovický a Vikaňský podle množství služeb 

Božích každoročně tam konaných. Za vyučování mládeže 

neměl platu určitého a stálého, a musel se spokojiti, co 

mu dítky na potravinách a palivech přinesly.“  

Najde se jistě dost pochybovačů, kteří budou mít jiný 

názor na počátky kounického školství a možná  objeví  i 

důkazy. Letošní školní podzimní oslava se vztahuje 

k letopočtu 1660 a pokud se v budoucnosti dopátráme 

jiného data, jistě budeme všichni rádi slavit podruhé. 
                 J. Domín 

    Školní budovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Budova známá jako stará pošta, škola 1843 – 1928 

2. Zámek, škola v letech 1928 – 1990 

3. Vykáň, sídlo naší školy 1990 – 1999 

4. Současnost, 1999 – 2010 

Foto: J. Domín 
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   Pozvánka 
 

Oslavte s námi 350 let školství v Kounicích 

Významnou událost z naší historie si připomeneme 

v sobotu 9. října 2010 

 

Program: 

 

10,30 hod. v sále Úřadu městyse Kounice 

Slavnostní setkání současných i bývalých kounických 

učitelů a žáků. 

 

13,45 – 14,30 hod.  - Start v areálu před Základní 

školou 

Běh „Od školy ke škole“ s Jarmilou Kratochvílovou 

Běh na trati dlouhé 1000 m po místech, kde se 

v Kounicích učilo. Běh pro školáky, učitele a příchozí 

odstartuje i absolvuje atletická legenda J.Kratochvílová. 

 

15,00 – 16,00 hod. - Hřiště v areálu ZŠ 

Mužstvo školy versus  fotbaloví mistři Evropy 1976 

V malé kopané a nohejbale se utkají týmy složené ze 

žáků a pedagogů proti mužstvu legend (Antonín 

Panenka, Karol Dobiáš, Jan Berger, Zdeněk Hruška, 

posila herec Ivan Trojan). 

 

16,30 - 17,00 hod. - Areál před ZŠ 

Podpisy do památníku 

Autogramiáda J. Kratochvílové, K. Dobiáše, A. Panenky, 

J. Bergera, Z. Hrušky, I. Trojana. 

 

17,15 – 17,45 hod. – Buďte s námi po škole 

Ukázkové hodiny pro děti a rodiče vesele i vážně 

Ve školních třídách Základní školy 

 

18,00 – 19,15 hod.  - kostel sv. Jakuba 

Klenoty české hudby 

Koncert známých skladeb českých mistrů v podání 

špičkových umělců. Spojeno s ukázkami vítězných 

literárních prací žáků ZŠ. 

 

Doplňující program: 

 

Dny otevřených dveří 

 

9,00 – 10,00 hod. 

Mateřská a Základní škola 

 

9,30 – 11,00 hod. 

Prohlídka kounické sladovny spojená 

s výkladem a ochutnávkou piva 

Prohlídka plynofikované kotelny 

 

Fotbalový zápas 

 

10,00 hod. 

Fotbalové hřiště TJ Sokol Kounice 

žáci Kounice - Nymburk 

 

Slavíme až do rána 

Zábava v Kounické hospůdce 

K tanci i poslechu hraje skupina FOBOS  

 

Za organizační výbor srdečně zvou 

 
Miroslava Sochorová, starostka obce 

Jindřich Domín, ředitel školy 
Jiří Vaníček, spoluorganizátor a moderátor 

 

 

 

 
 

 

 

   Marie Terezie Anna Felicitas 
 

 Vévodkyně Savojská, hraběnka Soisonská a svaté říše 

římské kněžna z Lichtensteina, paní na Kostelci nad Č.L. koupila 

kounické panství 9.2.1760 a co všechno poddaným svým dobrého 

prokázala, vypsati prý se ani nedá. 1761 obnovila fary v Kounicích a 

Vyšehořovicích, zřídivši zároveň na obou místech školy, třetí 

v Mochově. 1763 nechala vystavět špitál. 1766 založila fond na 

výpomoc pro poddané neštěstím stižené, pro Kounické určila 4336 

zlatých. Ustanovila, aby do špitálu kosteleckého byli přijímáni starci 

z panství kounického. Lichtensteinům patřilo kounické panství až do 

roku 1924, kdy Kounice pozemky i zámek odkoupily. 
Jar. Bašus, Kronika městyse Kounice, 1928 

  Drobečky z nejstarších dějin školy v Kounicích 

 
 O nejstarších dějinách školy v Kounicích se dozvídáme z pera kněze 

Václava Trnky. Ve své knize Kounice a Přerov v Čechách vydané v Praze roku 

1873 zmiňuje toto: „Podotýkáme jen tolik, že kde kostel a fara bývala, býval i 

kantor tj. zpěvák, který při službách božích zpěv a hudbu řídil, a ten že mimo to 

i také mládež vyučoval.“  

 Z dalšího textu se dozvídáme, že škola v Kounicích po r. 1665 byla již 

zřízena a docházely do ní děti i z přilehlých obcí Bříství, Vykáně, Mochova a 

Vyšehořovic a to až do r. 1762, kdy Marie Terezie, vévodkyně Savojská a 

Piemontská majitelka zdejšího panství, nadační listinou pro osadu Vyšehořovice 

a městys Mochov nové školy zřídila a Kounicím znovu potvrdila. „Ve škole 

kounické má býti cvičena mládež ze vsí Kounice, Bříství, Černík – když sem 

budou chtít choditi, Vykáně, dvora Tejnického, Horeckého a mlýna Borského.“ 

Kantor měl děti vzdělávat v triviu, tj. čtení, psaní, počítání a náboženství a „dále 

těch, kdož by měli chuť a vlohy, i hudbě“. Listina kantorům ukládá, aby vedli 

děti ke ctnostnému a náboženskému životu a zvláště, aby sami svým chováním 

dobrý příklad žákům dávali. 

 Odměnou, ročním platem  kantorovým bylo 95 zlatých z důchodu 

Kounického, od lesního úřadu na vytápění školy, kde kantor obvykle míval i byt, 

se vydávalo 9 kop otýpek dřeva. Dále měl kantor nárok na tzv. sobotáles – 

školné: týdenní dávka chleba, vajec a dříví pro svou potřebu. Za provozování 

chrámové hudby a služby v kostele byl odměňován ze záduší. 

 Na práci kantora měl dohlížet zdejší farář, který měl povinnost 

referovat vrchnosti o prospívání školy a píli kantora. Vrchnost měla právo 

„darebného a nedbalého“ kantora sesadit a nahradit jiným.  

 Nejstaršími doloženými učiteli dle matrik byli: 1668 Tomáš Černý, 

1669 Tobiáš, 1672-1676 Václav Vitalis, 1677-1688 Jiří Novák. 

Radka Prokšová 

 

Před 100 lety (nejstarší známá kounická školní fotografie) 


