НЕМАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
Немачка народност насељава Ечку 1802.године за време
првог католичког устоличеног пароха Јосифа Нађа, који је ту
дужност обављао од 1799. до 1825.године.

О Немачкој основној школи у Ечки не постоји аутентична
изворна грађа, која је највероватније нестала у вихору
Другог светског рата, што је делимично надокнађено
из других извора.
Нема тачних података када је Немачка основна школа
основана ко су били први учитељи и какав је био план и
програм наставе.

Први подаци о постојању Немачке основне школе су
из рекапитулације црквено школских књига 1848.г.
када је Ечка имала укупно 4559 становника. Ти подаци
приказују бројно стање ученика Немачке основне школе у
летњем и зимском периоду. Сазнајемо и да је Немачка
основна школа била вероисповедна (конфесионална) и да
су је у зимском периоду похађала 199 дечака и 108
девијчица, а у летњем 78 дечака и 60 девојчица. Школа је
била са два разреда, али не знамо са колико одељења.
Један од првих учитеља у Немачкој основној школи
био је Јозеф (Јохан) Кирхнер (1823-1899.),
који је службовао до 1865.године у Ечки.
Један од малобројних података о Немачкој основној школи,
сазнајемо из извештаја Општине Немачка Ечка, који се
односио на 1878.годину.

У извештају се наводи да је у Општини Немачка
Ечка 1878.године било 282 детета школског узраста
(деца су по Угарском закону о школству, морала похађати
школу од 6 до12 година узраста), а од тога редовно
школу похађа 240 деце. Ученици су подељени у три
одељења, а учитељи су им били: Стефан Клеин,
Хеинрих Фишер и Вилхемине Лоб.
Учитељ и директор Немачке
основне школе Стефан Клеин
(1849 - 1939.) образовао је
ученике од 1869. до 1924. године,
пуних 55 година, и за његовог
периода изграђена је нова
Немачка основна школа
1888.године (3 учионице и два
стана за учитеље).

Немачка школа у Ечки била је и домаћин 1889.године
скупу Јужноугарских удружења учитеља. Стефан Клеин је као
учитељ и директор школе био носилац и иницијатор
просветних и културних дешавања у Општини Немачка Ечка и
кантор у католичкој цркви у Ечки пуних 60 година.
Стефана Клеина, након пензионисања 1924.године, замењује
учитељ Мирон Шифман (1888-1969.) који је дужност директора
обављао од 1924. до 1941.године.

Од 1921.године у Краљевини СХС, а затим од 1929.године
у Краљевини Југославији, Немачка основна школа,
постаје државна школа, и носи назив ,,Државна основна
школа у Ечки,, са административним инспекцијама и
учитељима као државним службеницима. Уведено је
обавезно учење српкохрватког језика, а
учитељима је остављен рок да га науче.

У току Другог светског рата, школске 1941/42.године у
Немачкој основној школи било је 104 ученика у четри
разреда са три учитеља. Школске 1942/43. године био је
101 ученик у шест разреда са три учитеља, а школске
1943/44. године било је 114 ученика у шест разреда са
три учитеља. Учитељи који су предавали ученицима у току
Другог светског рата 1941-1944.године били су:
Милер Михаел, Мила Росина и Мирон Шифман.
За време Другог светског рата и окупације (1941-1944.),
долази до измена у наставном плану и програму у
Државној немачкој основној школи, где су унети
елементи националистичке пропаганде.
Школа престаје са радом 1944.године.

Током историје постојања Немачке школе у селу,
у њој су још службовали: Јожеф (Јоцхан) Кирхнер,
Марија Штајнер, Мариа Памула, Мариа Вираг, Мила Росина,
Вилхелмине Лоб, Хеинрих Фишер, Доминик Лунг,
Михаел Мулер, Фрдинанд Турн, Олага Хорват, Клаус Химел,
Фејеш Терезија, Мирон Шифман и Штефан Клеин.

Зграда Немачке основне школе, коришћена је до 1957.г.
у постојећем стању за основно школско образовање, када је
због нараслог броја ученика и мањка школског простора,
надограђен спрат и данас служи за основно школско образовање.

