Z historie školství v Březové

Pro rozvoj školství na Březovsku se stal historickým rok 1947. Po jednání se správou
nemocnice v Ostravě-Zábřehu a s Fondem národní obnovy byla odkoupena dřevěná
budova, která byla demontována, odvezena do Březové a zde byla u hlavní cesty znovu
postavena. Celá akce se však nestihla do 1. září, proto byla nová budova slavnostně
otevřena až 16. listopadu 1947. Pro školu bylo získáno kmotrovství města Nové Paky,
novopačtí škole věnovali 60 tisíc Kč v hotovosti a radiopřijímač.

Měšťanská škola se od 1. září 1948 změnila na střední školu. Ve školní budově byla
vybudována zdravotní a hygienická zařízení, zřízena místnost pro školní kuchyni,
vykopána studna, v budově instalováno rozhlasové zařízení. Bylo zkrášleno okolí
školy a upraveno hřiště. V listopadu 1951 byla ustavena pionýrská organizace, která
od roku 1952 nesla jméno básníka Petra Bezruče (z tohoto období je zachována
korespondence mezi básníkem a pionýry).
Od 1. září 1953 byla zřízena osmiletá střední škola. Ředitelem školy byl jmenován
dosavadní ředitel národní školy Bedřich Ehler. Do 6. – 8. ročníku docházeli žáci

z okolních obcí. Škola měla celkem 5 tříd a 118 žáků. V září 1957 bylo zavedeno
tzv. příškolní hospodářství. Žáci se starali o chov čistokrevných králíků a holubů. Bylo
vybudováno pařeniště s dvaceti okny a pro pěstitelské práce využíváno 40 arů
přiděleného pole. V této době se také naplno začaly projevovat nedostatky provizorní
budovy. Učebny byly malé, nebyly zvukově izolovány, špatně se vytápěly, scházely
kabinety a šatny.
Protože začal stoupat počet žáků, bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy.
V roce 1960 tak bylo pravidelné vyučování zahájeno v nové pavilónové budově.
V následujících letech byly přistaveny školní dílny, vybudovány skleníky, pařeniště
a postavena hospodářská budova. Na jižní straně školního areálu byl zřízen ovocný
sad, severní část byla upravena na školní hřiště.

Od 1. září 1979 začala svým účelům sloužit také přístavba školní budovy – školní
družina s jídelnou.

K dalšímu rozvoji došlo po roce 1989. Byla vybudována nová nástavba (2006), učebny
nad jídelnou byly přestaveny pro potřeby mateřské školy (2006), či zcela
rekonstruován „krček“ k tělocvičně (2011).
V roce 2007 došlo ke sloučení základní školy se školou mateřskou v jeden právní
subjekt.
Poslední velká rekonstrukční akce proběhla v roce 2015. Projekt „Zateplení budovy
ZŠ a MŠ Březová“ byl spolufinancován EU a SFŽP. Bylo provedeno zateplení
obvodových zdí, zateplení stropu nad 3. NP, nad tělocvičnou a MŠ vyrostly nové
sedlové střechy a byla vyměněna všechna dosud nevyměněná okna v objektu. Zároveň
dostala škola novou fasádu. Celkové uznatelné náklady na tuto akci činily
8 688 019 Kč (85 % EU, 5 % SFŽP, 10 % obec Březová).

