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Současnost 
a budoucnost 
školy v Čisté
Základní škola prošla řadou změn. V současné době má čtyři 
součásti: základní školu, mateřskou školu od roku 2001, dvě 
oddělení školní družiny a školní jídelnu.
Základní škola je plně organizovaná. Má 9 ročníků. Na prvním 
stupni se vyučuje ve spojených třídách se zvláštní organizací 
výuky. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání RVP ZV „Škola pro všechny“. 
Škola poskytuje i vzdělávání žákům se speciálními vzdělávací-
mi potřebami a s lehkým mentálním postižením. V této oblas-
ti integrace a společného vzdělávaní mají pedagogové velké 
zkušenosti a dobré výsledky.
Škola se rovněž zaměřuje na vzdělávání a výchovné aktivity 
mimo vyučování. Každým rokem nabízíme 10 bezplatných 
zájmových kroužků pod vedením pedagogů a rodičů. Podpo-
rujeme všechny aktivity dětí pořádané spolky a organizacemi 
v obci.
V posledních letech usilujeme o větší modernizaci a zlepšo-
vání interiéru školy a tříd. Moderní interaktivní výuka probíhá 
v osmi učebnách. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem. 
Učebna informatiky čítá 15 počítačů a notebooků. Máme zre-
konstruovanou tělocvičnu, školní kuchyni, jídelnu, třídu pro  
II. oddělení školní družiny, kotelnu na tuhá paliva, sociální za-
řízení ve všech patrech. Celá budova školy prošla rekonstruk-
cí. Byla provedena výměna oken, zateplení a fasáda budovy. 
Podařilo se vybudovat nové školní hřiště a zahradu pro děti 
mateřské školy s novými herními prvky. To vše za velké pod-
pory obce Čistá.
Škola patří mezi nejvýznamnější budovy obce. Jsme na ni 
právem pyšní. V tomto duchu ji budeme zkrášlovat a zdoko-
nalovat. Během dalšího roku využijeme nabídku projektové 
podpory školám – Šablony OPVVV a získáme další prostředky 
na modernizaci výuky. V horizontu dvou měsíců proběhne vý-
měna střešní krytiny a oprava věžičky školy. Budeme se nadále 
snažit budovat příjemné, přátelské klima školy ve vztahu uči-
tel–žák, učitel–rodič a mezi dětmi navzájem.

Mgr. Božena Vopatová
ředitelka Základní a Mateřské školy Čistá

Grafická úprava, text (pokud není uvedeno jinak)  
a titulní fotografie školy: www.romanhartl.cz

Stará škola (ulice J. A. Komenského čp. 89)

Učebna ve staré škole

Kopání základů nové školy

Nová školní budova výrazně změnila panorama Čisté

Reklama stavitele 
Františka Vachty

Ze staré školy



Bohumil Chvojka (1886‒1962)
Rodák z Bezděkova poblíž Pardubic absolvoval studium architektury na 
pražské technice (1912) a po práci na Balkáně a válce nastoupil v roce 1919 
jako profesor na Čsl. průmyslové škole v Plzni, kde později zastával funkci 
přednosty odboru, v letech 1943–1948 byl ředitelem školy. Paralelně s pe-
dagogickou činností pracoval jako soukromý architekt, po roce 1948 působil 
v plzeňském Stavoprojektu. V meziválečném období realizoval celou řadu 
významných budov v Plzni. Podstatné jsou zejména jeho projekty pro nové 
Denisovo nábřeží Radbuzy, českobratrský kostel M. J. Husa, Jubilejní okresní 
dětský domov na Lochotíně a tzv. Kroftovy domy Měšťanského pivovaru. 
V první polovině 20. let tvořil v kubistickém a tzv. národním stylu, později 
přešel k funkcionalismu.  
 

František Vachta (1886‒1930) 
Pocházel ze Strakonic, v Plzni absolvoval tzv. Mistrovskou školu stavební a 
stal se zde stavitelem a mistrem tesařským. Úzce spolupracoval s Bohumi-
lem Chvojkou, a to například na stavbě českobratrského kostela v Plzni a I. 
etapě rekonstrukce zámku Střelské Hoštice. Podle projektu architekta Ha-
nuše Zápala Vachta realizoval budovu plzeňského krematoria (1926).  

Návrh školní budovy v Čisté je s největší pravděpodobností rovněž výsled-
kem spolupráce Bohumila Chvojky a Františka Vachty. Svědčí o tom jak ar-
chitektonická podobnost celkového prostorového rozvržení, řešení fasád, 
tak i pojetí některých interiérových detailů školní budovy a dokonce zpraco-
vání výkresů s dalšími Chvojkovými pracemi. Školní budovu jako Chvojkovu 
realizaci zmiňuje v polovině 20. let I. díl Malého slovníku naučného. Pozděj-
ší absence této stavby v seznamech architektova díla může souviset s tím, 
že Chvojka teprve po roce 1925 uskutečnil své zásadní projekty. 

Medailonky připravil: Petr Domanický, Západočeská galerie v Plzni, p. o. 

Kámen, který 1. září 1926 při otevření nové 
školní budovy v Čisté spadl ze srdce řediteli 
zdejší měšťanské a obecné školy Vilémovi 
Ješkemu, musel být velký jako školní budova 
sama. Šest let vyčerpávajících bojů a tahanic  
o novou školu konečně skončilo.

Když v roce 1920 Vilém Ješke nastoupil do Čisté, obývala škola 
starý patrový dům čp. 89 v ulici J. A. Komenského. Do bývalého 
hostince U Hraběte Kolovrata se škola nastěhovala v roce 1868 
a zdálo se, že tady zůstane už navždycky, třebaže už v roce 1900 
okresní školní rada v Kralovicích upozornila, že budova nevyho-
vuje kapacitně ani hygienicky a je čas ke stěhování do nového. 
Na postavení nové školní budovy ale obec neměla peníze. Vše 
proto zůstalo při starém.

V roce 1910 si místní škol-
ní rada vyhlédla pro novou 
školní budovu místo v dnešní 
Tyršově ulici, nejprve na po-
zemcích domů číslo popisné 
175 až 177, posléze na po-
zemcích domů číslo popisné 
126 až 128. Projekt nové školní 
budovy vypracoval stavitel Fer-
dinand Slabý, který navrhl i no-
vorenesanční budovu školy ve 
své blízké rodné obci Hedčany. 
Slibně se vyvíjející úsilí ale zha-
tila první světová válka. 

V roce 1920 se Čistá domo-
hla otevření měšťanské školy 
a jejím ředitelem byl jmeno-
ván dosavadní odborný učitel 
kralovické měšťanky Vilém Ješke. Úsilí o postavení nové školní 
budovy, které se bezúspěšně táhlo už dvacet let, dostalo s jeho 
příchodem nový, rázný impulz. Jedenačtyřicetiletý Ješke neměl 
ve zvyku chodit dlouho kolem horké kaše. Stávající školní budo-
vu prohlásil za paskvil školy, za hospodářské stavení a kulturní 
nepřístojnost, za starou bolest městečka Čisté, kterou je nutné 
urychleně odstranit, protože obecná a měšťanská škola namač-
kané společně s živnostenskou pokračovací školou v jedné sta-
ré, nehygienické ratejně je do nebe volající ostuda. 

Nová místní školní rada, v jejímž čele stanul v prosinci 1920 
právě Vilém Ješke, rychle uvedla stagnující záležitost do pohy-
bu. Už v červnu 1921 se usneslo obecní zastupitelstvo, že prodá 
městský pivovar a peníze použije na stavbu školy. Místní rodák 
a stavitel v pražských Nuslích Augustin Korb zdarma zhotovil 
několik architektonických návrhů nové školní budovy, ze kte-

rých pak místní školní rada vybrala v červenci 1921 jeden, 
který posléze stavitel Korb dopracoval. 

Mezitím okresní školní rada pohrozila obci, že pokud co 
nejdříve nezačne stavět, uzavře postupně všechny třídy měš-
ťanské školy. Kopání základů mělo začít na jaře 1922. Ale 
nezačalo. Ohromné pořizovací náklady nové školní budovy, 
které bezmála celé měla nést na svých bedrech obec, potaž-
mo místní poplatníci prostřednictvím zvýšených lokálních 
přirážek a poplatků, se staly trnem v oku některým zastupite-
lům i vlivným občanům. V Čisté vypukla zákopová válka mezi 
zastánci a odpůrci školy a Vilém Ješke si do školní kroniky trp-
ce postěžoval na své nezáviděníhodné postavení, ve kterém 
musí být neustále připraven na úskoky, posměch, zákeřné 
výpady a mnohdy i na hrubosti.  

Obecní zastupitelstvo stále oddalovalo zahájení stavby  
v naději, že vysoké ceny stavebních prací a materiálu brzy 
klesnou, těžkou hlavu mělo i z nevydařeného prodeje pivova-
ru, který měl stavbu nové školní budovy zaplatit.  

Teprve když okresní školní radě došla trpělivost a rezo-
lutně oznámila, že ve školním roce 1923/4 uzavře měšťan-
skou školu v Čisté, ledy se pohnuly. Na podzim 1923 vyrostl  
v sousedství budoucí školní budovy domek s byty pro ředitele  
a školníka, načež v dubnu 1924 místní školní rada vypsala 
soutěž na dodavatele stavby nové školy. Volba padla na nej-
nižší nabídku, podanou stavitelem Černým z Nového Strašecí.

Definitivní stavební projekt vypracoval plzeňský stavitel 
František Vachta, se kterým se zpočátku počítalo do funkce 
stavebního dozoru. Některé okolnosti ovšem nasvědčují, že 
skutečným autorem projektu byl významný plzeňský archi-
tekt Bohumil Chvojka, s nímž Vachta spolupracoval (viz připo-
jené medailonky obou tvůrců). Původní návrh stavitele Korba 
byl na poslední chvíli zamítnut jako nevyhovující. 

K položení základního kamene došlo 18. června 1924. 
Kvůli neserióznosti stavitele Černého, který postrádal ne-

zbytné finanční zázemí i zkušenosti s realizací projektů srov-
natelného rozsahu, provázely stavbu neustálá zdržení a kom-
plikace, takže se otevření nové školní budovy oddálilo o celý 
rok. Došlo k němu 1. září 1926. Ředitel Ješke si konečně mohl 
zhluboka oddechnout a s netajeným zadostiučiněním zapsat 
do školní kroniky: „Hlavní podmínka úspěšné práce školní 
jest vyplněna – moderní budova školní. Na dané poměry jest 
nejkrásnější a nejvhodnější budovou školní na celém okresu, 
ba snad i v celém venkovském kraji.“

Vilém Ješke opustil Čistou v roce 1927, neboť byl jmeno-
ván okresním školním inspektorem v Lounech. Škola, kterou 
svým úsilím pomohl vybudovat, je i dnes, devadesát let od 
svého otevření, chloubou Čisté. Nejen svým působivým ze-
vnějškem, ale hlavně svými úspěchy.

Vilém Ješke

Návrh průčelí nové školní budovy
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