
OBECNÍ  ŠKOLA   JASENKA- dějiny školy zapsané v letech 

(použito úryvků z Pamětní knihy obce Jasenka, nové údaje-archív spolku Horní Jasenka) 

R.1886 zakoupena  louka od Pavla a Veroniky Bravencových č.p..25. Plán školy vyhotovil: 

zed. mistr Jakob Vrána ze Vsetína. 

V r.1888 započato se stavbou školy. 

V r.1890 ukončena stavba vlastní obecní školy. 

První vyučování začalo 23.ledna 1890, vyučoval Karel Sýkora ze Vsetína, počet žáků 116 

v jednotřídce. 

V září r.1890 byl ustanoven učitelem Karel Bedřich Číha. 

V r. 1895 – potřeba důkladné opravy školy, houba na stěnách. Oprava provedena stavitelem 

Michalem Urbánkem ze Vsetína, hrazeno z obecní pokladny. 

V r. 1893 byla upravena zahrada a dvůr u školy. 

V r.1893 je potřeba rozšíření školy na dvoutřídní. 

V r. 1901  škola rozšířena na trojtřídní, počet žáků 179.  

V r. 1903 provedena přestavba a nadstavba o poschodí, kolaudace provedena v prosinci 

1903.  

V r.1915 počet žáků vzrostl na 220. 

V r.1926 byla postavena nová opěrná zeď a vchod do budovy školy byl nově upraven. Škola 

rozšířena na čtyřtřídní, v témže roce plán na přístavbu. 

14.9.1927 začala stavba, při které byla škola opravena, vymalována a zvenčí 

natřena, kolaudace provedena 25.7.1928, 

29.7.1928 byla obecní škola slavnostně otevřena. 

V r.1930 byla správcem školy z původní kuchyně zřízena školní kuchyně. Ve škole byla 

umístěna obecní knihovna . 

Po r. 1932 byla ve škole zřízena obecní kancelář obce Jasenka. 

Škola na Jasence sloužila dětem a občanům Jasenky do r. 2000: 

 Základní škola 

 Mateřská škola 

 Zvláštní škola 

 veřejná knihovna  



 Na školním hřišti občané Jasenky společně pořádali kulturní a společenské akce: 

 dožaté  

 kácení májů  

 výlety hasičů 

 dětské dny 

 výlety myslivců 

 hasičské závody 

 sportovní akce a soutěže 

a při pořádání těchto akcí občané Jasenky využívali i zázemí školy. 

29.9.2000 : 

 Proti vůli většiny občanů Jasenky, projevenou v petici, město Vsetín, rozhodnutím 

politické křesťanské strany KDU-ČSL, toho času u moci, převádí formou prodeje 

školu na Jasence do vlastnictví křesťanské společnosti za kupní cenu 1,-Kč 

(jednakoruna) 

 budova školy nyní slouží jako ubytovna pro bezdomovce ze širokého okolí. 

Objekt školy a školní zahrady, který naši předci vybudovali pro své potomky a dlouhá léta 

využívaný  občany Jasenky a jejich dětmi, tímto zanikl. Občané Jasenky již nemohou 

využívat budovu školy a školní zahradu pro své děti, nemohou ji využívat ke společenským 

událostem na Jasence. Budova školy už slouží cizím lidem a k cizím účelům. 

 


