HISTORIE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TRNOVÉ
Již za první republiky občané těžko nesli, že tak velká obec jako je Trnová, nemá vlastní školu a děti musí docházet do
sousedních Krašovic. Tehdy se však výstavbu školy nepodařilo realizovat. Obrat nastal až po 2. sv. válce, kdy po několikaletém
úsilí rada Krajského národního výboru v Plzni schválila 15. listopadu 1958 výstavbu základní a mateřské školy v Trnové. Toto
rozhodnutí potvrdila svým usnesením též rada Okresního národního výboru.
Stavba obou škol byla zadána národnímu podniku Pozemní stavby v Plzni. S výkopem základů bylo započato 10. srpna 1959. Na
výstavbě pracovali v dobrovolných směnách také místní občané. Stavba byla dokončena v srpnu 1961. Obě budovy byly
postaveny nákladem cca 2 000 000 korun. Místní občané na této akci odpracovali více než 5000 brigádnických hodin.

Slavnostní otevření škol se konalo 27. srpna 1961. Ve 14:00 hod. vyšel ze seřadiště na silnici mohutný průvod. V čele průvodu
za doprovodu hudby šly školní děti a za nimi početný zástup dospělých. Před školou hudba zahrála státní hymny, pak předseda
MNV (OÚ) Josef Beneš přivítal přítomné, mezi nimiž byli též občané ze sousedních obcí. Slavnostní projev pronesl předseda
Okresního národního výboru Josef Smolák, který přestřihl pásku před vchodem do školy, a tím byla škola předána svému účelu.
Následoval kulturní program na hřišti TJ Sokol, ve kterém vystoupil taneční soubor Úsměv z Horní Břízy a mužský pěvecký
soubor z Plas. V pátek I. září 1961 bylo v nové škole zahájeno vyučování. V 8.00 hod. se před budovou MNV sešli žáci, rodiče a
rodiče s dětmi, které budou chodit do mateřské školy a společné odešli před školu, kde předseda MNV Josef Beneš přednesl
slavnostní projev. Žáci se pak rozešli do tříd, kde jim byly předány zdarma učebnice, školní potřeby a poté následovalo
vyučování.
Ještě téhož roku 28. října je postaven přes potok směrem ke školám nový most.
Do základní školy tehdy nastoupilo 81 žáků a do mateřské školy 37 dětí. Prvním ředitelem byl jmenován p. Kavka Zdeněk,
učitelkami pak byly pí. Králová a pí. Marešová. Pozdějším ředitelem byl p. Fiala Vladimír, následován pí. Marešovou Marií, pí.
Oplovou Hanou a dosavadním ředitelem p. Krausem Josefem. Ředitelkou mateřské školy byla pí. Bulínová Jaroslava, kterou
vystřídala pí. Langová Vlasta. Následovaly pí. Vodičková Jarmila a pí. Weberová Jitka. Všichni zaměstnanci jsou navždy zapsáni v
kronikách obou škol.
Základní škola byla organizována od svého počátku jako trojtřídní pro prvý až pátý ročník. V roce 1965 klesl počet žáků a pátý
ročník je přesunut do Horní Břízy. Mateřská škola zůstává dvojtřídní. V této podobě zůstává organizace výuky na obou školách
až do roku 1995. V tomto roce po dohodě s Obecním úřadem. Školským úřadem Plzeň - sever, ředitelem základní školy a
ředitelkou mateřské školy dochází ke sloučení obou zařízení a vzniká INTEGROVANÁ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRNOVÁ. V
čele celého objektu stojí od této doby ředitel základní školy a zřizovatelem je obec Trnová. V této době počet žáků dovoluje
opětovné otevření pátého ročníku. Ve školním roce 2000 Z 2001 je otevřena v mateřské škole speciální třída pro děti z
dětského domova jako přípravná třída pro základní školu.

