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 Dějiny školy
 Dítka z Břevnice a Kyjova navštěvovaly obecnou školu dvoutřídní v Dolní Krupé. Neschůdnost cesty
a vzdálenost školy byly hlavní příčinou slabé návštěvy školy této. – Vyučoval tehdy, zvláště zimního času, 
některé žáky Václav Duben, dělostřelec ve svém bytě čp. 25 v Břevnici. Po Dubnově smrti uvázal se v úřad 
učitelský Inocent Eisner, jenž podobně jako Duben ve svém bytu učil. Nutnost školy v těchto dvou obcích čím 
dál byla patrnější. Konečně ck. cís. a kr. okresní školní rada v Německém Brodě, uznávajíc toho potřebu,
k žádosti občanův školu zde vystavěla. Po ukončení stavby byla slavnostně důstojným p. farářem Innoventem 
Novotným z Dolní Krupé vysvěcena roku 1884 (P. Farář Innovent Novotný působil v Dolní Krupé 54 roků do 
své smrti a je tam pochován) (výpis ze školní kroniky obcí Kyjova a Břevnice, záznam z 1.ledna 1877).
 Počet dětí v některých letech
V roce 1895 bylo školou povinných v Břevnici a Kyjově 89 dítek (z toho 51 chlapců a 48 dívek) – všichni 
římskokatolíci. V roce 1901 bylo školou povinných z Břevnice a Kyjova 76 dítek (36 chlapců a 40 děvčat) –
všichni římskokatolíci.

 Mapa znázorňující tzv. 
„jihlavský jazykový ostrov“
 Území na pomezí Čech a Moravy 
v okolí Jihlavy bylo do roku 1945 
obydleno převážně německým 
obyvatelstvem. Soužití s Čechy se 
vyznačovalo jak nacionalistickými 
postoji vedoucími až ke vzájemné 
nevraživosti, tak spoluprací v 
každodenním životě. Území o 
velikosti přibližně 10 × 40 km bylo 
protáhlé v severojižním směru. 
K y j o v  s  č e s k y  m l u v í c í m  
obyvatelstvem do jihlavského 
j a z y k o v é h o  o s t r o v a  j i ž  
nezasahoval (hranice vedla mezi 
Kyjovem a Ždírcem).

Obecní škola v Břevnici – postavena v roce 1875. Pohled z období před druhou světovou válkou.

Divadlo v břevnické malotřídce, nedatováno (MJ).

 Pětitřídka ZŠ Břevnice na fotografii z roku 1975 (ZJ) – .  1. řada zleva: Milan Fikar (Kyjov 44), Luboš Jelínek (Kyjov 50), Blanka 
Kuderová (Břevnice), Radek Kučera (Břevnice), Miroslava Kvačková (Břevnice), Miloslava Kvačková (Břevnice), Alena Rychlá (Kyjov 28), 
Monika Zachariášová (Břevnice), Ludmila Hejkalová (Kyjov 31), Eva Bláhová (Břevnice). 2. řada zleva: Jaroslav Kvaček (Břevnice), 
Zdeněk Jelínek (Kyjov 50), Miroslav Klement (Kyjov 45), Jana Fikarová (Kyjov 44), Květa Kvačková (Břevnice), Jana Hejkalová (Kyjov 31), 
Milada Novotná (Kyjov 57), Jaroslav Svoboda (Břevnice), Josef Janáček (Kyjov 30), Jaroslav Rychlý (Kyjov 28), Jan Bláha (Břevnice), 
Jaroslav Vacek (Břevnice). 3. řada zleva: Jiří Gigal (Kyjov 48), Petr Lacina (Kyjov 8), Jan Janda (Kyjov 36), Jaroslav Novotný (Kyjov 57), 
Karel Gigal (Kyjov 48), Jan Sedlák (Břevnice), Zdeněk Siebenbürger (Břevnice), učitel Jaroslav Vacek.

Břevnická malotřídka ve školním roce 1931–1932 (LM).

Škola ve Ždírci, kam musely chodit české děti z okolí, asi dvacátá léta (MJ).

 V roce 1923:
počet dětí školou povinných … 98
z těch jinou školu navštěvovalo… 40
počet přijatých do této školy … 58
během roku přibyly … 3
během roku ubyly … 2
ke konci roku … 59
(z toho 51 katolíků, 7 československých,
1 evangelík).

 V roce 1938 celkem 58 dětí, z toho přešlo do měšťanské školy 
6 žáků a do obecné školy ve Ždírci 9 žáků; tento rok končí 
docházka do menšinové školy ve Ždírci.
 V roce 1932 děti z Kyjova, které bydlely blíže obci Ždírec, 
navštěvovaly školu ve Ždírci, a děti, které bydlely blíže Břevnici, 
právě školu v Břevnici. Od páté třídy většinou děti začaly 
navštěvovat Rubešovu školu v Havlíčkově Brodě.
 V roce 1939 ve škole ve Ždírci byla umístěna jak česká třída, 
tak německá. V říjnu po zabrání československého území nacisty 
byly české děti ze školy vyhnány (Ždírec byla německá vesnice,
a proto školu mohly navštěvovat pouze děti německých 
obyvatel). České děti ze ždírecké školy poté začaly navštěvovat 
školu v Břevnici.

Vysvědčení Anny Jelínkové z břevnické školy, kde je zmíněna
její docházka do české třídy ve Ždírci, 1939 (Lje).

Kyjov

Použité texty pocházejí z obecní kroniky, pokud není uvedeno jinak.
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