
Historie Základní školy Rataje 

 

O první škole v Ratajích není mnoho písemných záznamů. Proto není zcela jasné její umístění ani 

přesné datum založení. Z písemných zpráv, které pocházejí asi z poloviny 12. století, je zřejmé, že 

zde již škola byla a učiteli bylo vypláceno služné. 

Před výstavbou nové školy, kterou známe dnes, byla do roku 1778 stará škola, která se nacházela na 

okraji obce za kostelem u silnice směrem na Kroměříž. Do školy docházely děti z Rataj, Popovic, 

Šobělic a Šelešovic. Nejstarší nalezená matrika pochází z roku 1807. Do školy tehdy velmi 

nepravidelně docházeli žáci ve věku 6 až 12 let a v tomto roce bylo zapsáno 81 chlapců a 87 dívek. 

V polovině 19. století byla populace školní mládže natolik velká, že v roce 1858 byla v Šelešovicích 

vystavěna nová škola a do školy v Ratajích nadále docházelo na 170 děti z Rataj, Popovic a Sobělic. 

Vzhledem k velkému počtu dětí bylo nutné prostory školy rozšířit, což nebylo možné ve stávajících 

prostorách a bylo nutné nalézt nové řešení vzdělávání dětí z našeho regionu. 

V roce 1870 vzešel návrh tehdejšího pana faráře na odkup pozemku vedle fary a ten se i zdařil za 8 

000 zlatých. Posléze byl položen základní kámen, který byl církevně posvěcen, následně byla 

sepsána základní listina, která byla uložena do plechové skříňky spolu s časopisy a penězi z té doby 

a zazděna do základního kamene v rohu k farní budově do ulice. V srpnu 1880 byla škola 

vysvěcena a od záží v ní začalo pravidelné vyučování. 

Na začátku 20. století se škola stále více přibližovala životu v obci. Ve škole byly zavedeny 

mikulášské besídky a v roce 1901 pořídili první vánoční stromek. Součástí výuky se stalo i 

vyučování na školní zahradě. 

Válečné a meziválečné období bylo pro školu v Ratajích plné zvratů. V průběhu 1. světové války 

pomáhali žáci i učitelé vojákům na frontě, ale výuka musela být značně omezena. Po jejím skončení 

se ve 20. letech 20. století škola dočkala mnohých úprav a doplňování pomůcek, za které vděčí 

tehdejšímu řídícímu učiteli Janu Koutňákovi. Naopak se škole nedařilo po okupaci republiky v roce 

1938. Nejenže byla zavedena germanizace dětí i vyučujících, ale i pomůcky a školní texty, které by 

připomínaly svobodnou republiku byly ničeny. Z důvodů nedostatku surovin a nebezpečí leteckých 

útoků se vyučování stávalo stále více nepravidelné či se vůbec nevyučovalo. 

Po skončení války bylo vyučování opět zahájeno již 14. května 1945. Po roce 1948 školský systém 

kopíroval školský systém Sovětského svazu. Nejdříve byla výuka náboženství omezena a následně 

zcela zrušena. V roce 1979 byla Základní škola v Ratajích zcela zrušena a žáci z Rataj, Popovic a 

Sobělic dojížděli do základních škol v Kroměříži. 

 

Školním rokem 1991/1992 byla obnovena Základní škola v Ratajích. Výuka začínala prvním 

postupným ročníkem a postupně se rozšiřovala. Škola byla rozšířena i o jednu třídu mateřské školy 

Na přelomu 20. a 21. století došlo ke stavebním úpravám a plynofikaci školy. Děti z mateřské a 



základní školy, pod vedením učitelek, začaly obnovovat tradice, jako je vánoční koledování či 

velikonoční klepání po vesnici. V roce 2004 byla zkolaudována přístavba školy, ve které byla 

vybudována učebna výtvarné výchovy, která současně slouží i jako herna ŠD, keramická dílna a 

místnost pro tělovýchovné aktivity.  

Jelikož narůstal počet předškolních dětí v Ratajích i okolních obcích a vzrůstal i zájem rodičů o 

umístění dětí do předškoolního zařízení v místě bydliště, byla zde 2. ledna 2013 otevřena druhá 

třída mateřské školy. 

 

  

Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje základní školu 43 žáků a 44 dětí chodí do mateřské školy. 

Po vyučování mohou rodiče využít školní družinu, která poskytuje dětem zájmové a rekreační 

činnosti až do 16,00 hodin. Dětem jsou rovněž nabízeny různé zájmové aktivity, výuka hudebních 

oborů ve spolupráci se soukromou uměleckou školou  D-Music s.r.o. Větší i menší děti mohou v 

hojné míře využívat i nově vybudované hrací hřiště s prolézačkami a pískovištěm nebo 

multifunkční sportovní hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 


