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Ruzyňská škola byla založena roku 1922. Ředitelku v ní, a ještě několika dalších školách, dělá 
Dana Hudečková. Škola má dvě budovy, jednu pro žáky prvního stupně a druhou pro děti z 
druhého stupně.  
  Okolo budovy prvního stupně vede betonový chodník, na který chodíme běhat při tělesné 
výchově. Vedle chodníku vede ještě běh na 60 metrů z tartanu a skok do písku. Venku je 
ještě možnost hrát basketbal.  
  U budovy druhého stupně je uzavřená hala vybavena vším možným, jako jsou brány na 
fotbal, ale i hrazda, tyče a lana na šplh, kruhy, koše na basketbal, florbal, softbal a podobně.  
Ve škole je také jídelna, kam chodíme pravidelně na obědy. Vaří nám paní kuchařka Hanička 
s kolektivem. Máme možnost výběru z 2 – 3 jídel a dochází sem i děti z prvního stupně. 
  Naše škola se pravidelně účastní soutěží nejen ve fotbale a florbalu, ale i vědomostních jako 
jsou Zeměpisné, biologické, matematické a chemické olympiády. Naše úspěchy jsou 
zaznamenávány na nástěnce v prvním patře. Je to taková naše síň slávy. 
 Pro žáky je možnost účasti na zájezdu do anglického Londýna, kam jezdí jednou za dva roky, 
nebo   zájezdu do Norimberka na vánoční trhy. Jezdíme na lyžařské kurzy, školy v přírodě a 
pořádáme spoustu akcí, jako jsou projektové dny, vánoční besídky a jarmarky nebo školní 
akademie, kde se, na konci roku, vždy rozloučíme s devátou třídou. 
 Při odpoledním vyučování mají děti možnost si dojít koupit občerstvení do blízké 
samoobsluhy nebo si něco zahrát na hřišti před školou.  
Učí nás zde spousta výborných učitelů. Každý z nich má jiný způsob učení a každému z nás 
vyhovuje něco jiného, ale pokud nám něco nejde, tak máme vždy možnost přijít na 
konzultace a nechat si některé věci vysvětlit. 
Protože jsme ZŠ a MŠ Tomáše Garrigue Masaryka, tak nám zde byla, k výročí vzniku 
republiky,  odhalena busta našeho prvního prezidenta. 
  



 
 

Někteří naši učitelé 
  
Mgr. Zuzana Ďarmeková 
 
Je to naše třídní učitelka a lepší bychom si ani nemohli přát. Jakmile se vyskytne nějaký 
problém, není jako ostatní učitelé. Moc se mi na ní líbí, že problémy dokáže vyřešit v klidu, 
bez křiku a spravedlivě. 
Její hodiny angličtiny a němčiny mě moc baví. Látku dokáže velmi dobře vysvětlit a k tomu 
ještě zábavnou formou. Vůbec se nezlobí, když něco nechápu já, či ostatní. Vždy nám s 
úsměvem pomůže. Učí nás zábavnou formou. Hrajeme hry, děláme rozhovory a 
posloucháme příběhy v cizích jazycích. Samozřejmě že když se chováme nevhodně, tak nám 
to oplatí. Ale to je správné. 
Na školy v přírodě s ní nikdy nezapomenu. Vždy má krásně vymyšlený program, procházky po 
přírodě a památkách a ještě k tomu vybere nádhernou oblast, ve které se cítím dobře. 
Pořádá také lyžařský kurz podávaný podobnou formou, ze kterého si vždy odvážím spoustu 
skvělých zážitků. 
Mimo školu se s paní učitelkou dá skvěle povídat. A to i o běžných věcech, ne jen o škole. 
Někdy mi přijde i jako moje kamarádka, se kterou si dobře popovídám. 

Justýna Petráková 

 

 

 

Mgr. Vladimír Štolc 
 
   Pan učitel Štolc je náš jeden z nejoblíbenějších učitelů na škole. Je velmi vtipný a rád si s 
námi v hodinách začne povídat třeba o fotbale, nebo o jeho zážitcích ze života zvířat. 
Vladimír Štolc většinou nosí zelenohnědé oblečení, které  vypadá jako maskáče pro vojáka. 
Vlasy si nechal narůst až po krk a nosí je dozadu a do culíku. Někdy si s nimi o hodinách hraje. 
    Pan učitel Štolc nás učí Fyziku, Přírodopis a Výchovu ke zdraví, to jsou předměty, které by 
mě normálně nebavili, ale díky Štolcovi mě neskutečně baví a vždy se na jeho předměty 
těšíme, 
   Pamatuji si, že jednou jsme mu uvařili dort k narozeninám a potom jsme ho místo 
Přírodopisu jedli. Nebo si pamatuji, jak nám vyprávěl o tom, jak lovili motýli a moc se to 
nedařilo, nebo jak ho málem zabil opilý řidič, když ho chtěl svést do školy, nebo jak nám 
vyprávěl o tom, že s pár lidmi objevili nový druh motýla. Prostě a jednoduše, Štolc je můj 
nejoblíbenější učitel a po každé je o hodině jsme rozesmátí a vždy mám doma co vyprávět.  
   Vladimíra Štolce vídáme i na chodbách, kde si s ním rádi popovídáme, dokonce párkrát za 
měsíc s ním jedu i autobusem, a pokud máte ve škole učitele, se kterým se rád rozdělíte o 
vaše bonbony, tak víte, že je to skvělý učitel, na kterého budete vzpomínat. Mě až bude 
třeba 70 let, tak si myslím, že na Vladimíra Štolce budu vzpomínat pořád a rád. 
 

    Daniel Holešovský 



 

 

Mgr. Kamila Skálová  

Paní učitelku Skálovou máme na hudební výchovu a část třídy na seminář českého jazyka. Její 
hodiny jsou zábavné, zvlášť pak hodiny hudební výchovy. I když je naše třída trochu divoká 
tak na jejích hodinách jsme většinou klidní. Na začátku každé hodiny nám řekne, jak je s námi 
ráda a jak se jí v naší třídě dobře učí. Díky paní učitelce se dozvíme spoustu věcí z hudební 
historie, teorie a také si pěkně zazpíváme.  

Jan Němec 

Mgr. Daniela Mouchová 

Paní učitelka Mouchová vyučuje již několik let u nás na škole matematiku, chemii a zeměpis. 
V posledních letech začala v nižších ročnících učit i fyziku. I přes to že většina žáků nesdílí její 
lásku k matematice, je výuka docela baví (její zásluhou samozřejmě). Úspěšně připravila na 
přijímací zkoušky již hodně ročníků. V zeměpise si prý stále kontroluje informace a chemie ji 
očividně opravdu baví. Neustále nám o hodinách zeměpisu vypráví příhody z dovolených. Se 
svými čtyřmi dětmi na kole projela celou republiku. 

Barbora Mučičková 

 

Mgr. Hana Voráčková  

Paní učitelka Voráčková je naše učitelka na češtinu a občanskou výchovu.  Je to nejmladší 
učitelka ze všech učitelů na škole. Většinou nosí moderní oblečení a kulaté brýle. Její hodiny 
ubíhají velice rychle, vše nám podává zajímavou formou, někdy se i smějeme. V létě s ní 
chodíme ven a její hodiny nás baví. 

Filip Janoušek 

 Paní Františka a její spolužačky 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


