Pohled do historie- střípky ze školních kronik
Dne 24. srpna 1952 se
konalo
slavnostní
otevření nové školní
budovy, která ponese
jméno ministra školství,
věd a umění dr. Zdeňka
Nejedlého. Škola měla
celkem 7 tříd, do kterých
v září nastoupilo 229
žáků. Škola si pro
vzpomínku na tuto významnou událost v dějinách školy
zakoupila zvukový projekční přístroj OP16, který byl později
užíván k promítání zvukových filmů žákům. Ředitelem školy
byl Rudolf Labuť.
Závěrečnou zkoušku v tomto roce konalo 30 žáků IV. třídy
(22 chlapců a 8 dívek) a vykonali ji všichni. Devět žáků
s vyznamenáním (7chlapců a 2 dívky) a nikdo nepropadl.
Od 1.září 1953 byla v Hrochově Týnci zřízena všeobecně
vzdělávací osmiletá střední škola. Měla 5 tříd pro 1.-5.
postupný ročník, tři třídy a tři pobočky pro 6. až 8. postupný
ročník a jednu třídu jednoročního učebního kurzu. Škola měla
celkem 12 tříd a 363 žáků. Následující rok zdejší školu
navštěvovali žáci dětského domova hlavního města Prahy a od
17.února 1955 bylo zahájeno vaření obědů pro žáky. Denní
průměr byl 110 obědů.
Družina mládeže při škole byla zřízena v roce 1955-56 a
v roce 1958-59 byly zavedeny nepovinné předměty hudební
výchova a práce v domácnosti. Škola nabízela zájmové
kroužky-dovedných
rukou,
pěstitelský,
zdravotnický,
technický, pěvecký a tělovýchovný.
Od 1.ledna 1957 byla zahájena činnost pedagogické
poradny.

Ve školním roce 1960-61 byla zavedena devítiletá školní
docházka a poprvé zřízena 9.třída. Přihlásilo se do ní 40 žáků,
15 chlapců a 25 dívek.
V roce 1962-63 odchází ředitel školy Rudolf Labuť a
ministerstvo školství a kultury udělilo titul " Vzorný učitel"
Jarmile Pilné, která se od roku 1963 stala ředitelkou školy.
Škola získala k pokusům vlastní pozemek o rozloze 680 m2 a
ten byl využíván na pěstování kukuřice, krmné kapusty, fazolí,
mrkve a brambor.
V roce 1964-65 mezi nepovinné předměty přibyly-kurz šití,
sportovní hry a německý jazyk.
V následujícím roce byla v 9. ročnících zavedena
diferenciace, vznikly dvě třídy-studijní a praktická, do kterých
byli žáci rozděleni dle schopností, zájmu a souhlasu rodičů.
V srpnu 1968 ukončuje své působení na škole ředitelka
Jarmila Pilná a nastupuje do důchodu. Po ní přebírá štafetu
ředitel Jiří Bouška. Je zaveden pětidenní pracovní týden
s volnými sobotami a proto dochází k úpravě osnov, redukci
hodin a pracovních úvazků. O jarních prázdninách proběhl
lyžařský zájezd pro žáky do Prostředního Lánova
v Krkonoších.
28.3.1669 navštívila školu choť prezidenta republiky Irena
Svobodová, která si prohlédla školu a zapsala do kroniky
věnování učitelům. V dubnu stejného roku navštívil školu
hokejový reprezentant, brankář Miroslav Lacký.
V červnu proběhla generální oprava střechy a žlabů, která
trvala tři týdny a v průběhu školního roku byly instalovány
radiátory v tělocvičně a opraveno prasklé teplovodní potrubí
v kotelně.
Ve středu 4.11.1970 bylo zahájeno jednání o finanční a
materiálové pomoci na vybudování školního hřiště. Pozemek
o rozloze 0,66 ha, který vlastnil cukrovar, byl předán MNV a
škole. Ředitelství školy dostalo za úkol vypracovat plán hřiště,
které bude sloužit k rozvíjení sportovních schopností školy.

Ve stejném roce se konal 1.společenský ples SRPŠ v sále
DK v Hrochově Týnci, další byl naplánován za rok.
První opravné zkoušky se konaly 28.8.1972.
V tomto období probíhaly pracovní soboty a žáci se učili
dle pondělního a středečního rozvrhu.
V roce 1974-1975 byla zahájena výstavba školního hřiště a
do probíhající výstavby se aktivně zapojili žáci, rodiče a
učitelé. O školních prázdninách 1975 odpracovali žáci 4.- 9.
tříd ZDŠ na školním hřišti 1021 hodin.
Rodiče žáků odpracovali mnoho brigádnických hodin i při
demontáži starých kotlů z kotelny. Montáž nových prováděly
Stavomontáže Pardubice a první topná zkouška proběhla
5.11.1976.
Dne 5.6.1977 se od 13.30 uskutečnilo slavnostní otevření
nového sportovního areálu. Největší zásluhu na vybudování
hřiště měl ředitel J. Bouška, který ve svém proslovu poděkoval
všem rodičům, žákům, učitelům a dalším, kteří odpracovali
brigádnicky při budování areálu 39 343 hodin.

Ve školním roce 1977-78 se žákům výrazně dařilo
v soutěžích. V obvodní soutěži zdravotnických hlídek získali
2. místo, v okresním kole včelařské soutěže Jana Jehličková 1.
místo a Marie Jehličková 2. místo, v krajských kolech pak 2. a
7. místo a v celonárodním kole 9. místo, vše pod vedením
p. Buriánka. V přírodovědné soutěži se škola umístila na
1.místě. V pěvecké soutěži Sólo-duo-trio v okresním kole
získali žáci tři první místa, tři druhá a dvě třetí místa. Žáci
zvítězili i v odbíjené a stali se přeborníky okresu.
V lednu 1979 proběhly mimořádné zimní prázdniny na
všech typech škol. Důvodem byl nedostatek paliv a elektrické
energie v důsledku silných mrazů. Prázdniny se nakonec
prodloužily až o tři týdny.
3.1.1985 byla provedena kolaudace opravené budovy
bývalé MŠ, pravidelné vyučování začalo 1.9.1985. V této
budově bylo umístěno 5 tříd prvního stupně a dvě oddělení
školní družiny.

Události spojené se 17.listopadem 1989 vedly ke změně ve
vedení školy a nově zvoleným ředitelem se stal František
Netušil. Za jeho působení v letech 1991-1995 proběhla
celková rekonstrukce hlavní školní budovy a v roce 1994-95
rekonstrukce střechy na malé budově. V 1995-96 byla
opravena tělocvična a uvedena do provozu plynová kotelna.
Zástupcem ředitele byl od r. 2000 František Kelka, který
nastoupil po Oldřichovi Netolickém.
V roce 2003 přešla škola do právní subjektivity, což bylo
přínosné v získání větší samostatnosti při rozhodování
o financích a rozpočtech, ale zároveň přechod přenesl velkou
část zodpovědnosti na samotné školy.
V roce 2002-03 se zlepšilo technické vybavení školy, byla
vybudována internetová učebna pro žáky a počítače se staly
běžnou součástí výuky.
V červnu 2006 František Netušil oznámil, že se rozhodl ve
funkci ředitele skončit. Byl vypsán konkurz a novou ředitelkou
školy se stala Jiřina Macháčková, zástupkyní Jana Slavíková.
Nástup nového vedení proběhl již po zahájení školního roku
v listopadu 2006.
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