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Naše škola z ptačí perspektivy 

 

 

Již první krůčky každého člověka jsou spojeny s učením a výchovou. 

Nejdůležitějšími osobami v tomto období jsou samozřejmě rodiče, 

kteří utvrzují genové informace ve svém potomkovi. Postupně má na 

malého človíčka vliv více a více lidí z nejbližšího okolí jeho zorného 

pole. Pak jednoho dne se rodiče rozhodnou, že výchově a vzdělání 

napomohou pravidelnými návštěvami předškolního zařízení. V něm 

se děti nejen naučí spoustu samozřejmostí, ale především poznají, jak 

to chodí v mezilidských vztazích, co je a co není správné nebo jak 

pomáhat bližnímu svému. Škola! Slovo, které v těch nejmenších 

obvykle vyvolává pocit poznávání světa a lidí. Pro každého člověka je 

touha vědět a poznat jednou z nejsilnějších. A právě škola by mu měla 

pomáhat a vést ho, aby se na této cestě za poznáním neztratil, či aby 

nezakolísal při prvních neúspěších. Snad i takto si první zakladatelé 

vzdělávacích institucí představovali vzdělání a výchovu. Za padesát 

let života naší školy se každý z pedagogů snažil tyto myšlenky 

rozvíjet a dětem dát opravdu to nej … 
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Vždyť škola působila vždy pod vedením skvělých osobností ředitelů, 

kteří byli pro své kolegy vzorem i příkladem v jejich pedagogické 

práci. 

 

 

50 let historii lidstva nepatrný zlomek času, v historii jedné školy 

velký kus cesty při výchově a vzdělání žáků se snahou, aby tato cesta 

byla co nejdelší a počet žáků nekonečný. 

50, 1958, plavci, fotbalisté. Co je pojítkem mezi těmito čísly a slovy? 

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2. 

„Jéje, do této školy jsem také chodila. Prožila jsem zde krásná 

studentská 

léta.“ 

Jak je to 

možné? Škola 

byla původně 

otevřena jako 

jedenáctiletá 

střední škola. 

Opravdu velká 

sláva provázela 

první den jejího 

života. Četní 

funkcionáři 

NV, 

představitelé 

nejrůznějších školských a osvětových zařízení, učitelský sbor, žáci, 

jejich rodiče, pracovníci, kteří se podíleli na její výstavbě a další 

příznivci se shromáždili na hřišti TJ Spartak. Zde již od 7 hodin ráno 

vyhrávala dechová hudba závodního klubu Motorpal.  

Slavnost zahájil ředitel školy Jiří Kvasnička. Slavnostní program byl 

vyplněn zpěvem, recitacemi, zvlášť působivé bylo předání 

upomínkových darů pracovníkům a brigádníkům na této stavbě. Jen 

díky jim bylo možno provoz ve škole zahájit o 4 měsíce před 

stanoveným termínem. V posledních srpnových dnech probíhaly 

usilovné dokončovací práce, jichž se účastnili i učitelé, rodiče, 

příslušníci místní vojenské posádky a starší žáci. Každý se snažil být 

nápomocen, přiložit ruku k dílu a podařilo se – o 4 měsíce zkrátit 

stavbu a otevřít dveře školy netrpělivým žákům a studentům 1. září 
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1958, tedy první den nového školního roku 1958/59. Akt 

symbolického otevření školy provedl předseda školské komise KNV 

v Jihlavě p. Karel Hrabě. Náklady na vybudování školy činily 6 

miliónů korun. Ovšem předčasné otevření školy se neobešlo bez 

některých nedostatků. K hlavním patřilo to, že tělocvična měla být 

vystavěna až ve druhé etapě, výstavba dílen, školní kuchyně a 

místností pro družinu se počítalo ve vzdálenějších etapách. Tuto 

situaci bylo nutno řešit. Na tělesnou výchovu docházeli žáci do tří 

vzdálených tělocvičen, na obědy do jídelny Osmileté střední školy na 

Žižkově ulici a družina musela být umístěna ve dvou učebnách. 

Kromě toho dvě místnosti byly propůjčeny mateřské škole, jejíž 

objekt také dosud nebyl vyřešen. 

Dvě učebny mateřské škole, dvě školní družině, škole tedy zbývá 

celkem 20 učeben a 2 odborné posluchárny. Umístit bylo třeba 24 tříd 

a jediným řešením bylo zavedení směnného vyučování. 

 

První školní rok na škole pracovalo 17 učitelů 1. - 5. post. ročníku, 

10 učitelů 6. - 9. post. ročníku, 6 učitelů 9. - 11. ročníku,  

2 vychovatelky školní družiny, 8 správních zaměstnanců a 4 

externisté. 
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K 1. září 1958 byl také stanoven obvod školy, který zahrnoval ulice L. 

Janáčka, dr. Hamerníka, Vrchlického, K. Světlé, 

Dr. Procházky, Za Prachárnou, B. Němcové, Jiráskovu, Borovskou, 

Šturmovu, Erbenovu, 17. listopadu, Úprkovu, Nerudovu, 

Majakovského, Tyršovu, Fritzovu, U Městského nádraží a U Tunelu. 

Od 6. ročníku se obvod rozšiřoval o žáky ze Starých Hor. IX. a X. 

třídy byly převedeny z Jedenáctileté střední školy ve Stalingradské 

ulici (ul. Jana Masaryka), XI. třídy nebyly s ohledem k maturitě 

převedeny. První školní rok navštěvovalo školu 830 žáků. 

 

238 - o tolik žáků se zvýšil počet žáků následující školní rok 1959/60. 

Po školních třídách a chodbách každý den procházelo 1088 žáků a 

studentů. 

Maturita - strach, obavy, očekávání. Poprvé zažila škola tuto 

atmosféru právě v tomto školním roce. Maturitní zkoušky se 

zúčastnilo 38 žáků XI. tříd. Poprvé, ale zároveň naposledy, škola žila 

touto důležitou událostí v životě studentském.  

Rozhodnutím OŠK ONV Jihlava byla škola přeměněna na osmiletou 

střední školu a nejvyšší ročníky byly převedeny na Dvanáctiletou 

střední školu v Jihlavě. Úbytek několika tříd se ale neprojevil na 

úbytku v počtu dětí. 

 

Následující školní rok 1960/61 navštěvovalo školu 1105 žáků, 

pracovalo zde 36 učitelů, počet vychovatelů školní družiny se zvýšil 

na 5. Škola se stále 

více začínala aktivně 

zapojovat do různých 

soutěží nejen v rámci 

školy, ale i okresu. 

3. místo pěveckého 

kroužku, 1. místo 

tanečního kroužku v 

okresní soutěži, to je 

začátek nesčetných 

úspěchů žáků školy. 
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Důkazem toho je již nadcházející školní rok 1961/62. 

První místo v kopané, 3. místo v české házené, 6. místo v ledním 

hokeji, celá řada 1. a 2. míst v lehké atletice. Kromě těchto 

sportovních výsledků se 2 žákyně v soutěži tvořivosti probojovaly do 

ústředního kola. Počet žáků 1028. 

 

Rok 1962/63 byl rokem, kdy se zvýšila spolupráce s TJ Spartak. 

Zapojeno zde bylo více než 600 žáků z celkového počtu 1107, většina 

učitelek pracovala jako cvičitelky TJ Spartak. Na škole pracovalo 13 

zájmových kroužků. Hodiny TV, odpolední sportovní aktivity žáků 

jistě ovlivnily další sportovní úspěchy nejen v rámci školy a okresu, 

ale i republiky 

  

1. místo v kopané (starší žáci), 

1. místo v běhu Mladé fronty 

1. a 3. místa v kopané (starší žáci), v ledním hokeji (ml. i st. žáci), 

v košíkové (dívky), v lehké atletice (dívky i chlapci). 

Školu ale provázely nejen úspěchy sportovní, ale i znalostní. 

1. místo v okr. kole přírodovědecké olympiády 

1. a 3. místo v krajském kole přírodovědecké olympiády 

1. místo v celostátní grafické soutěži 

1. místo v okresním kole zpěvu I. a II. kategorie 

1. a 3. místo v recitaci I. kategorie 

 

Konec provizoria školních dílen, družiny, docházení na obědy mimo 

areál školy. V průběhu školního roku byla do provozu dána budova se 

školními dílnami, družinou, školní kuchyní a jídelnou. Tím se značně 

ulehčilo provozu v hlavní budově a současně skončila poslední etapa 

výstavby školy. 

 

Spartakiáda. Tímto slovem začínají žít žáci i učitelé školy od školního 

roku 1963/64, kdy se aktivně zapojili do jejího nácviku. Každý chtěl 

být u toho - nádherné skladby, propracované choreografie, nadšení 

všech cvičenců, touha cvičit na Strahově. Po celý školní rok 1964/65 

probíhal intenzivní nácvik na III. CS. V prosinci byli žáci pozváni do 

Prahy, aby předvedli celou skladbu. 

Škola ale žila nejen sportem, ale od ledna 1965 i přípravami na slavné 

dny 7. a 8. května, kdy se uskutečnilo slavnostní pojmenování školy. 

Na základě návrhu JKNV v Brně udělilo MŠ čestný název  výnosem 
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areál školy. V průběhu školního roku byla do provozu dána budova se 
školními dílnami, družinou, školní kuchyní a jídelnou. Tím se značně 
ulehčilo provozu V hlavní budově a současně skončila poslední etapa 
Výstavby školy. 

Spartakiáda. Tímto slovem začínají Žít žáci i učitelé školy od školního 
roku 1963/64, kdy se aktivně zapojili do jejího nácviku. Každý chtěl 
být u toho - nádherné skladby, propracované choreografle, nadšení 
Všech cvičenců, touha cvičit na Strahově. Po celý školní rok 1964/65 
probíhal intenzivní nácvik na III. CS. V prosinci byli Žáci pozvání do 
Prahy, aby předvedli celou skladbu. 
Škola ale žila nejen sportem, ale od ledna 1965 i přípravami na slavné 
dny 7. a 8. května, kdy se uskutečnilo slavnostní pojmenování školy. 
Na základě návrhu JKNV V Brně udělilo MŠ čestný název výnosem 
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č.j.37 493/64-1/2. Škola dostala název po Evženu Rošickém, 

významném českém novináři a sportovci. Při této příležitosti byla 

7. května večer v Domě kultury uspořádána slavnostní akademie. 

8. května dopoledne provedl předseda školské a kulturní komise  

p. Mach slavnostní odhalení pamětní desky na budově školy. 

Odpoledne pak bylo ve znamení velkých sportovních soutěží, 

lehkoatletických závodů a utkání v kopané. 

Školu navštěvovalo 1129 žáků. 

 

Školní rok 1965/66 probíhal také ve znamení sportu, žáci pod 

vedením učitelů a rodičů dosahovali vynikajících výsledků. 

 

Ve školním roce 1966/67 se žáci prosadili v okresních a krajských 

olympiádách z matematiky, fyziky, chemie, biologie. 

 

Již podesáté 1124 žáků ve škol. roce1967/68 47 učitelů a 9 

vychovatelů ŠD prožívá slavnostní okamžik prvního školního dne. Již 

desátý rok žáci bojují ve sportovních i vědomostních disciplínách, již 

desátý rok se všichni přesvědčují o tom, že žáci této školy mají 

vynikající pedagogy i trenéry, kteří s nimi pracují nad rámec svých 

povinností, o čemž svědčí výborné studijní a sportovní výsledky. 

Druhé desetiletí života školy započalo budovním školního pozemku 

ve školním roce 1968/69. 

 

Opravy ústředního 

topení, střechy, 

oplocení školy, 

budování hřiště a 

skladiště nářadí na 

školním pozemku, to je 

školní rok 1970/71. 

V tomto školním roce 

se také poprvé konal 

přebor školy v lehké 

atletice na počest 

novináře a atleta 

Evžena Rošického. Byl nazván Malý memoriál Evžena Rošického. 

Tímto byl dán základ k tradiční soutěži, pořádané vždy v týdnu od 5. - 

9. května.  

č.j.37 493/64-1/2. Škola dostala název po Evženu Rošickém, 
významném českém novináři a sportovci. Při této příležitosti byla 
7. května večer V Domě kultury uspořádána slavnostní akademie. 
8. května dopoledne provedl předseda školské & kulturní komise 
p. Mach slavnostní odhalení pamětní desky na budově školy. 
Odpoledne pak bylo ve znamení velkých sportovních soutěží, 
lehkoatletických závodů & utkání V kopané. 
Školu navštěvovalo 1129 žáků. 

Školní rok 1965/66 probíhal také ve znamení sportu, žáci pod 
vedením učitelů & rodičů dosahovali vynikajících Výsledků. 

Ve školním roce 1966/67 se žáci prosadili V okresních a krajských 
olympiádách z matematiky, fyziky, chemie, biologie. 

Již podesáté 1124 žáků ve škol. roce1967/68 47 učitelů a 9 
vychovatelů ŠD prožívá slavnostní okamžik prvního školního dne. Již 
desátý rok žáci bojují ve sportovních i Vědomostních disciplínách, již 
desátý rok se Všichni přesvědčují o tom, Že žáci této školy mají 
vynikající pedagogy i trenéry, kteří s nimi pracuj i nad rámec svých 
povinností, o čemž svědčí Výborné studijní a sportovní Výsledky. 
Druhé desetiletí života školy započalo budovním školního pozemku 
ve školním roce 1968/69. 

Opravy ústředního 
topení, střechy, - " "* * 
oplocení školy, 
budování hřiště & 
skladiště nářadí na g _ W  
školním pozemku, to je . -- % _-_. ___ „  
školní rok 1970/71. ' ' 3 
V tomto školním roce - 
se také poprvé konal -- 
přebor školy v lehké . " “*.-— _ 
atletice na počest , 
novináře a atleta ' *" 5? _ ' „_ - _ 
Evžena Rošického. Byl nazván Malý memoriál Evžena Rošického. 
Tímto byl dán základ k tradiční soutěži, pořádané Vždy V týdnu od 5. - 
9. května. 
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Memoriál byl vždy vyvrcholením tělovýchovné a sportovní činnosti 

žáků školy v příslušném školním roce. Hlavní soutěží byla atletika, 

ale snahou pořadatelů vždy bylo zapojení co největšího počtu žáků do 

tělovýchovných aktivit a organizovány byly tedy doplňkové soutěže 

v kopané, odbíjené, vybíjené, přehazované a orientačním běhu. 

Základní soutěží byl přebor jednotlivých ročníků v atletice. Vybraní 

žáci a žákyně z 5. - 9. tříd soutěžili v těchto disciplínách: běh 60m, 

běh 1 500 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem (mladší), vrh 

koulí (starší), štafetový běh 4 x 60m.  

Z dochovaných výsledků několik uvádíme: 

Běh 60m 6,8s - Jan Kokeš, Ivo Novotný r. 1972 

                     7,2s - Viktor Pelech, r. 1994 

                      8,2s - Jana Kubištová, r. 1982 

Běh 1 500m  4:47,1 min - Miloš Talpa r. 1989 

                        5:21,6 min - Olga Pšenčíková, r. 1986 

Skok daleký  561 cm - Ivo Novotný, r. 1972 

Skok vysoký  170 cm - Zbyněk Kovářů, r. 1975 

Vrh koulí  13,31 m - Petr Koubek, r. 1994 

                   9,32m - Draha Prášilová, r. 1990 

 

 
 

Rok 1971/72 je také rokem, kdy na škole začaly psát svoji historii 

plavecké třídy. 

 

Plavání – historie, úspěchy 

 
Pokus o založení plaveckých tří byl již v roce 1968, kdy byla Jihlavě, 

na základě dobrých výkonů plavců žákovské kategorie nabídnuta 

možnost zřídit tehdy ještě „experimentální sportovní plavecké třídy“. 

Jednání plaveckých funkcionářů s tehdejším vedením školy 

Memoriál byl Vždy vyvrcholením tělovýchovné & sportovní činnosti 
Žáků školy V příslušném školním roce. Hlavní soutěží byla atletika, 
ale snahou pořadatelů Vždy bylo zapoj ení co největšího počtu žáků do 
tělovýchovných aktivit & organizovány byly tedy doplňkové soutěže 
V kopané, odbíjené, vybíj ené, přehazované & orientačním běhu. 
Základní soutěží byl přebor jednotlivých ročníků V atletice. Vybraní 
Žáci & žákyně z 5. - 9. tříd soutěžili V těchto disciplínách: běh 60m, 
běh 1 500 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem (mladší), vrh 
koulí (starší), štafetový běh 4 X 60m. 
Z dochovaných Výsledků několik uvádíme: 
Běh 60m 6,85 - Jan Kokeš, Ivo Novotný r. 1972 

7,25 - Viktor Pelech, r. 1994 
8,25 - Jana Kubištová, r. 1982 

Běh 1 SOOm 4:47,1 min - Miloš Talpa r. 1989 
5:21,6 min - Olga Pšenčíková, r. 1986 

Skok daleký 561 cm - Ivo Novotný, r. 1972 
Skok vysoký 170 cm - Zbyněk Kovářů, r. 1975 
Vrh koulí 13,31 m - Petr Koubek, r. 1994 

9,32m - Draha Prášilová, r. 1990 

““ Ě“ mvuí "; m 
_ :::-_ ...:. 
Mad-. _ 

Rok 1971/72 je také rokem, kdy na škole začaly psát svoji historii 
plavecké třídy. 

Plavání — hi_st0rie, úspěchv 

Pokus o založení plaveckých tří byl již V roce 1968, kdy byla Jihlavě, 
na základě dobrých výkonů plavců žákovské kategorie nabídnuta 
možnost zřídit tehdy ještě „experimentální sportovní plavecké třídy“. 
Jednání plaveckých funkcionářů s tehdejším vedením školy 
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nedopadlo nejlépe, a proto první tři třídy byly zřízeny na ZDŠ 

Dukelských hrdinů. Ve školním roce 1971/72, po změně vedení ZDŠ 

E. Rošického, byla na naší škole slavnostně otevřena první sportovní 

plavecká třída 6.A.  

Žáci nejdříve plavali v 6.-9. třídách, později v 5.-8. třídách. Od 

školního roku 1979/80 se po dohodě se školským úřadem podařilo 

otevřít první 4. třídu. V pozdějších letech, s ohledem na celostátní 

trend, se se sportovní přípravou začínalo již u žáků 3. třídy. V 

současnosti existují plavecké třídy v 3.-9. ročníku. 

Sportovní příprava v plaveckých třídách je zaměřena převážně na 

plavání. Současně jsou ale žáci vedeni k poznání a zvládnutí dalších 

sportovních odvětvích. Není výjimkou, že se žáci díky velmi dobré 

kondiční úrovni uplatní i jiných sportech. Zejména v atletice, 

cyklistice, lyžování, triatlonu a turistice. 

 

Za 37 let ve sportovních 

plaveckých třídách naší školy 

vyrostla řada plavců, kteří byli 

zařazeni do republikového 

juniorského výběru a 

reprezentovali republiku doma i 

v zahraničí. Od roku 1971 to byli 

Michal Čermák, Jaroslav 

Kovářů, Renata Urbánková, 

Jarmil Proněk, Petr Ryška, 

Roman Zachoval, Karel Šimek, 

Jan Toscher, Martin Bartas, 

Libor Vejnar, Jiří Vondrák, 

Michal Hejsek, Antonín Padlos, 

Veronika Půlkrábková, Barbora 

Picková, Klára Kučerová, Nela 

Čermáková, Ondřej Raček, Libor 

Kuchyňa.  

 

Velké úspěch zaznamenala naše žákyně Alena Nývltová, která od 

roku 1995 reprezentovala ČR v juniorské a později i seniorké věkové 

kategorii. Dosáhla významných úspěchů v mezinárodních závodech a 

mezistátních utkáních v Řecku, Itálii, Dánsku, Rakousku a Německu. 

Jako žačka 9. třídy získala bronzovou medaili za 3. místo na 100 m 

nedopadlo nejlépe, a proto první tři třídy byly zřízeny na ZDŠ 
Dukelských hrdinů. Ve školním roce 1971/72, po změně vedení ZDŠ 
E. Rošického, byla na naší škole slavnostně otevřena první sportovní 
plavecká třída 6.A. 
Žáci nejdříve plavali V 6.-9. třídách, později V 5.-8. třídách. Od 
školního roku 1979/80 se po dohodě se školským úřadem podařilo 
otevřít první 4. třídu. V pozdějších letech, s ohledem na celostátní 
trend, se se sportovní přípravou začínalo již 11 žáků 3. třídy. V 
současnosti existují plavecké třídy V 3.-9. ročníku. 
Sportovní příprava V plaveckých třídách je zaměřena převážně na 
plavání. Současně jsou ale žáci vedeni k poznání & zvládnutí dalších 
sportovních odvětvích. Není Výjimkou, Že se žáci díky velmi dobré 
kondiční úrovni uplatní i jiných sportech. Zejména V atletice, 
cyklistice, lyžování, triatlonu & turistice. 

Za 37 let ve sportovních 
plaveckých třídách naší školy 
vyrostla řada plavců, kteří byli 
zařazeni do republikového 
juniorského Výběru a L' -- '“ 
reprezentovali republiku doma i 
V zahraničí. Od roku 1971 to byli 
Michal Čermák, Jaroslav ' „, ___ 
Kovářů, Renata Urbánková, - ' 43; _ tší ffi  
Jarmil Froněk, Petr Ryška, ., ': ' : __ 
Roman Zachoval, Karel Šimek, - "Í. \ - _ 
Jan Toscher, Martin Bartas, * *“ 
Libor Vejnar, J iří Vondrák, 7-5"— 
Michal Hejsek, Antonín Padlos, 
Veronika Půlkrábková, Barbora : j,. .. 
IŽicková, Klára Kučerová, Nela 
Cermáková, Ondřej Raček, Libor 
Kuchyňa. .. . 

ll.. 

Velké úspěch zaznamenala naše Žákyně Alena Nývltová, která od 
roku 1995 reprezentovala ČR V juniorské & později i seniorké Věkové 
kategorii. Dosáhla Významných úspěchů V mezinárodních závodech & 
mezistátních utkáních V Řecku, Itálii, Dánsku, Rakousku a Německu. 
Jako žačka 9. třídy získala bronzovou medaili za 3. místo na 100 m 
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znak na juniorském Mistrovství Evropy v Glasgowě. Účastnila se ME 

dospělých v Německu a ve Španělsku. Jako žákyně naší školy se stala 

několikanásobnou mistryní České republiky na 50, 100 a 200 m znak 

v kategoriích dorostu i dospělých a držitelkou rekordů na stejných 

tratích. 

 

Mezi další žáky naší školy, kteří v plavání dosáhli významných 

úspěchů, můžeme zařadit tyto reprezentanty a jejich úspěchy: 

Barbora Picková - Mistryně 

ČR dorostu na tratích 400, 

800 a 1500 volný způsob, 

druhá na 1500 m VZ na 

MČR dospělých, juniorská 

reprezentantka 

Klára Kučerová - 

Mnohonásobná medailistka 

na MČR dorostu 

Nela Čermáková - Mistryně 

ČR dorostu na 100 a 200m 

motýlek 

Ondřej Raček - 

několikanásobný medailista 

a mistr ČR na motýlkářských tratích  

Libor Kuchyňa - Účast na EYOF 2003, medailista MČR  

Nejen bývalými žáky se můžeme chlubit, ale ani současné 

plavecké třídy nezůstávají pozadu. Velká konkurence, velké 

nároky na školní přípravu a přesto velké plavecké úspěchy. 

znak na juniorském Mistrovství Evropy V Glasgowě. Účastnila se ME 
dospělých V Německu a ve Španělsku. Jako žákyně naší školy se stala 
několikanásobnou mistryní České republiky na 50, 100 a 200 m znak 
V kategoriích dorostu i dospělých & držitelkou rekordů na stejných 
tratích. 

Mezi další žáky naší školy, kteří V plavání dosáhli Významných 
úspěchů, můžeme zařadit tyto reprezentanty & jejich úspěchy: 

., EHF Barbora Picková - Mistryně 
3 i ; CR dorostu na tratích 400, 

*“ LM-.-. ig? 800 a 1500 volný způsob, 
% * l ' „ druhá na 1500 m VZ na 

4 MČR dospělých, juniorská 
__;gf;_1;;=+- á * _ __ reprezentantka 

"' \ _ __ \ Klára Kučerová - 
-Ě_-;__;j\_ _ , „. _ Mnohonásobná medailistka 

______ „_ *“ iÍ—Íj na MČR dorostu 

.. _ Nela Čermáková - Mistryně 
' ,! ČR dorostu na 100 & 200m 

' . motýlek 
\.„I/ -- 

- \. / . \ \ ' Ondře' Raček - nf; Š ] několikanásobný medailista 
& mistr CR na motýlkářských tratích 

Libor Kuchyňa - Účast na EYOF 2003, medailista MČR 

Nejen bývalými žáky se můžeme chlubit, ale ani současné 
plavecké třídy nezůstávají pozadu. Velká konkurence, velké 
nároky na školní přípravu a přesto velké plavecké úspěchy. 
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Jana Bukovanová – Mistryně ČR, členka reprezentačního týmu 

Kateřina Vítková – Mistryně ČR 

Adam Kružík – medailista z MČR 

Michaela Dvořáková – šestinásobná vítězka Poháru ČR 

Vojtěch Simbartl – Mistr ČR 
 

Žáci plaveckých tříd byli a jsou vždy oporou plaveckého kubu AXIS 

v oblastních, celostátních i mezinárodních soutěžích jednotlivců i 

družstev. Řadu let plavali žáci školy v družstvu Spartaku Jihlava v I. 

celostátní plavecké lize. Reprezentovali město Jihlavu v populární 

štafetě měst na 1000x100 m a v posledních letech škola vítězí 

v republikových plaveckých soutěžích základních škol. 

Součástí celoroční činnosti sportovních tříd jsou pravidelná 

soustředění v letním a zimním období. Kondiční soustředění 

probíhaly na Čeřínku, ve Smrčné, Panenské Rozsičce, na Kalichu, v 

Brtnici. Kromě nich žáci absolvovali plavecká soustředění v Třebíči, 

Strakonicích, ve středisku plovdivské sportovní školy u Černého moře 

v Lozenci. 

ai
- 

. 
_. 

&
)
 

.:.— 
a . 

. —4 

" f 

__ „ii— 

J ana Bukovanová — Mistryně ČR, členka reprezentačního týmu 
Kateřina Vítková _ Mistryně ČR 
Adam Kružík — medailista z MČR 
Michaela Dvořáková — šestinásobná Vítězka Poháru ČR 
Vojtěch Simbartl _ Mistr ČR 

Žáci plaveckých tříd byli a jsou Vždy oporou plaveckého kubu AXIS 
V oblastních, celostátních i mezinárodních soutěžích jednotlivců i 
družstev. Řadu let plavali žáci školy V družstvu Spartaku Jihlava V I. 
celostátní plavecké lize. Reprezentovali město Jihlavu V populární 
štafetě měst na 1000x100 m a V posledních letech škola Vítězí 
V republikových plaveckých soutěžích základních škol. 
Součástí celoroční činnosti sportovních tříd jsou pravidelná 
soustředění V letním & zimním období. Kondiční soustředění 
probíhaly na Čeřínku, ve Smrčné, Panenské Rozsičce, na Kalichu, V 
Brtnici. Kromě nich žáci absolvovali plavecká soustředění V Třebíči, 
Strakonicích, ve středisku plovdivské sportovní školy 11 Černého moře 
V Lozenci. 
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Zimní týdenní výcvikové tábory probíhaly v Jeseníkách, v 

Krkonoších a v posledních letech v oblasti Nového Města na Moravě. 

Vedení školy vždy vytvářelo co nejlepší podmínky pro existenci 

plaveckých tříd. Ředitelé – Bohumil Koranda, Miroslava Vlková, 

Jaromír Fuchs a František Svoboda, vždy řešili všechny pedagogické, 

organizační a ekonomické problémy ku prospěchu každodenní 

činnosti těchto tříd. 

Kdo zajišťoval odborné plavecké vedení? Trenéři Oldřich Háj, 

Antonín Stránský, Zdeněk Krčál, Jaromír Fuchs, Vlastimil Jančí, Dr. 

Ervín Fridrich, Petr Ryška, Jarka Ondráková, Zbyněk Kovářů, Tomáš 

Bednář, Pavel Pokorný, Lukáš Javorek, Andrea Urbanová. 

Plavecké sportovní třídy mají na škole tradici - Věříme, že i nadále 

plavání bude na naší škole jedním z hlavních sportovních odvětví, že 

bude prostředkem upevňování zdraví a náplní volného času našich 

žáků. 

1.1
)—

 

: 

Zimní týdenní Výcvikové tábory probíhaly V Jeseníkách, V 
Krkonoších & V posledních letech V oblasti Nového Města na Moravě. 
Vedení školy Vždy vytvářelo co nejlepší podmínky pro existenci 
plaveckých tříd. Ředitelé — Bohumil Koranda, Miroslava Vlková, 
J aromír Fuchs a František Svoboda, Vždy řešili Všechny pedagogické, 
organizační a ekonomické problémy ku prospěchu každodenní 
činnosti těchto tříd. 
Kdo zajišťoval odborné plavecké vedení? Trenéři Oldřich Háj, 
Antonín Stránský, Zdeněk Krčál, Jaromír Fuchs, Vlastimil J ančí, Dr. 
Ervín Fridrich, Petr Ryška, Jarka Ondráková, Zbyněk Kovářů, Tomáš 
Bednář, Pavel Pokorný, Lukáš J avorek, Andrea Urbanová. 
Plavecké sportovní třídy mají na škole tradici - Věříme, že i nadále 
plavání bude na naší škole jedním z hlavních sportovních odvětví, že 
bude prostředkem upevňování zdraví & náplní volného času našich 
žáků. 
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I v následujících 

letech žáci dosahovali 

výborných 

sportovních úspěchů, 

4 x  za sebou se škola 

stala celkovým 

vítězem olympiády 

mládeže. Bylo tedy 

opravdu zasloužené, 

že škole bylo uděleno 

Čestné uznání a 

diplom ČSTV v roce 

1975. 

 

Školní rok 1976/77 probíhal v rámci kontrolních prověrek ze 

zeměpisu a prací na pozemku. Zde se žáci školy umístili na prvním 

místě z 20 prověřovaných škol. 

 

Následující rok 1977/78 probíhaly prověrky z učiva přírodopisu  

7. tříd. Žáci opět dosáhli nejlepších výsledků v rámci okresu. 

 

Úspěšně škola prošla do své třetí desítky, která byla opět zahájena 

stavebními pracemi. Ve školním roce 1979/80 probíhala generální 

oprava celé školní budovy, prováděly se nátěry oken, obložení stěn, 

pokládala se podlahová krytina. Veškeré práce navíc probíhaly za 

plného provozu. 

Od tohoto školního roku se také datuje tradice soustředění plaveckých 

tříd. Těch bylo na škole celkem 5 a dosahovaly velice dobrých 

výsledků. 

 

Za velice úspěšný rok je možno označit rok 1983/84. Žáci se na úseku 

tělovýchovy zúčastnili celkem 35 soutěží v 13 druzích sportu. Získali 

1., 2., 3. místa, žáci prvního stupně na sportovních přeborech získali 

35 umístění do 10. místa. Sportovní třídy dosáhly nejlepších výsledků 

na přeborech ČSR. 

1. místo v okr. kole Pythagoriády, literární soutěži, okresním kole 

mladých zdravotníků, 

I V následujících ._ 
letech žáci dosahovali a 'V. 5: až? 
výborných '- ' ' .“ 
sportovních úspěchů, 
4 X za sebou se škola 
stala celkovým 
Vítězem olympiády ' *, “" \" 
mládeže. Bylo tedy 
opravdu zasloužené, 
Že škole bylo uděleno 
Cestné uznání a ' * " __ „, 
diplom CSTV V roce __ .- ff _ 
1975. —- 

Školní rok 1976/77 probíhal V rámci kontrolních prověrek ze 
zeměpisu & prací na pozemku. Zde se žáci školy umístili na prvním 
místě z 20 prověřovaných škol. 

Následující rok 1977/78 probíhaly prověrky z učiva přírodopisu 
7. tříd. Záci opět dosáhli nejlepších Výsledků V rámci okresu. 

Úspěšně škola prošla do své třetí desítky, která byla opět zahájena 
stavebními pracemi. Ve školním roce 1979/80 probíhala generální 
oprava celé školní budovy, prováděly se nátěry oken, obložení stěn, 
pokládala se podlahová krytina. Veškeré práce navíc probíhaly za 
plného provozu. 
Od tohoto školního roku se také datuje tradice soustředění plaveckých 
tříd. Těch bylo na škole celkem 5 & dosahovaly velice dobrých 
Výsledků. 

Za velice úspěšný rok je možno označit rok 1983/84. Žáci se na úseku 
tělovýchovy zúčastnili celkem 35 soutěží V 13 druzích sportu. Získali 
1., 2., 3. místa, žáci prvního stupně na sportovních přeborech získali 
35 umístění do 10. místa. Sportovní třídy dosáhly nejlepších Výsledků 
na přeborech ČSR. 
1. místo V okr. kole Pythagoriády, literární soutěži, okresním kole 
mladých zdravotníků, 
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2. místo v okr. kole biologické olympiády, výtvarné soutěži doplňují 

sportovní úspěchy. 

 

Sportovní a vědomostní úspěchy ale nemohou skrýt nevyhovující 

podmínky pro výuku. Škola má sice 2 budovy, ale přesto chybí 

prostory -7 učeben a odborné pracovny. Učí se ve 2 místnostech 

školní družiny a v místnostech MŠ v ul. 1. máje (tř. Leginářů). 

 

Ve školním roce 1985/86 se navíc prováděla oprava elektroinstalace a 

od konce října do konce dubna nebyly v provozu šatny ani tělocvičny. 

Toto ale nemělo vliv na úspěchy sportovních a plaveckých tříd. Žáci 

Štekl a Barta byli zařazeni do juniorského družstva ČSSR. Na 

zimních přeborech žactva ČSR získali Bartas a Strnadová 3 

přebornické tituly. Další umístění do 10. místa získali Štekl, Šimek, 

Fischer, Plhoň, Rašek, Gruntová. 

Rodová se probojovala na zimní dorostenecké přebory ČSSR. Na 

krajském přeboru žactva Jihomoravského kraje získali žáci celkem 24 

titulů přeborníků kraje. 

 

Nevyhovující podmínky pro výuku přetrvávají i v následujících 

letech. Podařilo se pouze vybudovat odbornou pracovnu fyziky a 

chemie. Nákladem 60 tisíc korun  byly opraveny parkety v malé 

tělocvičně. 

 

Čtvrtá desítka probíhala pod vlivem změn ve společnosti. Změny, 

které postihly celou naši společnost, se nevyhnuly ani školství, ani 

naší škole. Svoboda slova, možnost vyjádřit svůj názor –  to vedlo ke 

změnám ve všech jihlavských školách. Znamenaly především výměnu 

vedení školy - ve vyhlášeném konkurzu na ředitele byl úspěšný Mgr. 

Jaromír Fuchs. 

V učitelském sboru k žádným podstatným změnám nedošlo. Výměna 

vedení byla první změnou, další neméně podstatné pro školství i školu 

následovaly. Týkaly se především pojetí školy, jejího samostatného 

řízení, možnosti všech vyslovit se k dalšímu vývoji školy. Bylo 

potřeba se vymanit ze zaběhnutých kolejí. Na samostatnost si každý 

musel zvykat a pro mnohé to po těch dlouhých letech nebylo vůbec 

jednoduché. 

Škola se rozhodla požádat o právní subjektivitu. V té době to bylo 

něco neznámého, neprozkoumaného. Naše škola byla první škola 

2. místo V okr. kole biologické olympiády, Výtvarné soutěži doplňují 
sportovní úspěchy. 

Sportovní & Vědomostní úspěchy ale nemohou skrýt nevyhovující 
podmínky pro Výuku. Škola má sice 2 budovy, ale přesto chybí 
prostory -7 učeben & odborné pracovny. Učí se ve 2 místnostech 
školní družiny & V místnostech MŠ V ul. 1. máje (tř. Leginářů). 

Ve školním roce 1985/86 se navíc prováděla oprava elektroinstalace & 
od konce října do konce dubna nebyly V provozu šatny ani tělocvičny. 
Toto ale nemělo Vliv na úspěchy sportovních & plaveckých tříd. Žáci 
Štekl & Barta byli zařazeni do juniorského družstva ČSSR. Na 
zimních přeborech žactva ČSR získali Bartas & Strnadová 3 
přebornické tituly. Další umístění do 10. místa získali Štekl, Šimek, 
Fischer, Plhoň, Rašek, Gruntová. 
Rodová se probojovala na zimní dorostenecké přebory ČSSR. Na 
kraj ském přeboru žactva Jihomoravského kraje získali žáci celkem 24 
titulů přeborníků kraje. 

Nevyhovující podmínky pro Výuku přetrvávají i V následujících 
letech. Podařilo se pouze vybudovat odbornou pracovnu fyziky a 
chemie. Nákladem 60 tisíc korun byly opraveny parkety V malé 
tělocvičně. 

Čtvrtá desítka probíhala pod Vlivem změn ve společnosti. Změny, 
které postihly celou naši společnost, se nevyhnuly ani školství, ani 
naší škole. Svoboda slova, možnost vyjádřit svůj názor — to vedlo ke 
změnám ve Všech jihlavských školách. Znamenaly především Výměnu 
vedení školy - ve vyhlášeném konkurzu na ředitele byl úspěšný Mgr. 
J aromír Fuchs. 
V učitelském sboru k Žádným podstatným změnám nedošlo. Výměna 
vedení byla první změnou, další neméně podstatné pro školství i školu 
následovaly. Týkaly se především pojetí školy, j ejího samostatného 
řízení, možnosti Všech vyslovit se k dalšímu Vývoji školy. Bylo 
potřeba se vymanit ze zaběhnutých kolejí. Na samostatnost si každý 
musel zvykat & pro mnohé to po těch dlouhých letech nebylo Vůbec 
jednoduché. 
Škola se rozhodla požádat o právní subjektivitu. V té době to bylo 
něco neznámého, neprozkoumaného. Naše škola byla první škola 
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okresu, která tento krok učinila. Byl to především ředitel, který získal 

a přesvědčil ostatní pro tuto věc, která potřebovala ve svých počátcích 

opravdové nadšence. Bylo to ale právě vedení školy a ekonomka, 

kterým tento krok přinesl několikanásobně více práce, nekonečné 

hodiny hledání těch nej… řešení pro školu, žáky, pedagogy. Nebylo 

to jednoduché, každý začátek je těžký, není možno se spoléhat na 

rady ostatních, ale hlavně na sebe. Dnes ale můžeme říci, že cesta, 

kterou se škola vydala, byla správná. Spokojenost žáků, rodičů, 

učitelů to bylo vždy pro její vedení tou nejlepší odměnou. 

 
 

Způsob výuky, 

pojetí školy, 

osnovy, 

učebnice a 

pomůcky - to 

vše odráželo 

celkové změny 

ve společnosti. 

Snaha o to 

vtáhnout co 

nejvíce žáky do 

celkové činnosti 

školy probíhala 

prostřednictvím žákovských samospráv a v úzké spolupráci školní 

samosprávy a vedení školy. Byla zavedena výuka podle projektu 

Obecná škola. Maximální úsilí se věnovalo výuce cizích jazyků a 

informatice. Učitelé se v těchto oborech neustále vzdělávali. Na žáky 

škola působila všestranně, důležité místo zaujímá vštěpování 

morálních zásad, čemuž vždy napomáhalo sportovní založení školy. 

 

Ve školním roce 1991/92 byla ve škole zřízena malá učebna 

informatiky a výpočetní techniky. Asi pro 60 žáků 7. a 8. tříd zde byly 

4 počítače PMD. S narůstajícím zájmem o počítače a předmět 

informatika přestává koncem školního roku 1994 tato učebna 

vyhovovat. Vedení školy proto rozhodlo následující školní rok uvolnit 

jednu ze tříd v přízemí hlavní budovy školy. V průběhu letních 

prázdnin byla učebna svépomocí přestěhována. Problém nastal s jejím 

zařízením, protože stávající zařízení bylo zastaralé a  nevyhovující pro 

okresu, která tento krok učinila. Byl to především ředitel, který získal 
& přesvědčil ostatní pro tuto Věc, která potřebovala ve svých počátcích 
opravdové nadšence. Bylo to ale právě vedení školy & ekonomka, 
kterým tento krok přinesl několikanásobně Více práce, nekonečné 
hodiny hledání těch nej... řešení pro školu, žáky, pedagogy. Nebylo 
to jednoduché, každý začátek je těžký, není možno se spoléhat na 
rady ostatních, ale hlavně na sebe. Dnes ale můžeme říci, že cesta, 
kterou se škola vydala, byla správná. Spokojenost žáků, rodičů, 
učitelů to bylo Vždy pro její vedení tou nej lepší odměnou. 

_ Způsob výuky, 
* pojetí školy, 

osnovy, 
učebnice a 

_ __ pomůcky - to 
4   . ' Vše odráželo 
' '" celkové změny 

_ ve společnosti. 
'; Snaha o to 

vtáhnout co 
nejvíce žáky do 
celkové činnosti 

M .  . M a —  školy probíhala 
prostřednictvím žákovských samospráv & V úzké spolupráci školní 
samosprávy a vedení školy. Byla zavedena Výuka podle projektu 
Obecná škola. Maximální úsilí se věnovalo výuce cizích jazyků & 
informatice. Učitelé se V těchto oborech neustále vzdělávali. Na žáky 
škola působila všestranně, důležité místo zaujímá Vštěpování 
morálních zásad, čemuž Vždy napomáhalo sportovní založení školy. 

Ve školním roce 1991/92 byla ve škole Zřízena malá učebna 
informatiky a Výpočetní techniky. Asi pro 60 žáků 7. a 8. tříd zde byly 
4 počítače PMD. S narůstajícím zájmem o počítače a předmět 
informatika přestává koncem školního roku 1994 tato učebna 
vyhovovat. Vedení školy proto rozhodlo následující školní rok uvolnit 
jednu ze tříd V přízemí hlavní budovy školy. V průběhu letních 
prázdnin byla učebna svépomocí přestěhována. Problém nastal s jej ím 
zařízením, protože stávající zařízení bylo zastaralé & nevyhovující pro 
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plné využití počítačů na výuku jazyků  a ostatních předmětů. Byly 

tedy zakoupeny nové počítače, nakoupeny barevné monitory ke 

stávajícím PC, každá stanice byla doplněna pevným diskem o 

kapacitě 850MB a pamětí RAM 8 MB. Na jaře škola pořídila 

převodník VGA signálu PAL a nainstalovala do učebny barevný 

televizor, který umožnil probíranou látku zobrazovat přímo na 

obrazovce. V dubnu pak byla škola připojena k síti internet. 

 

I v těchto letech žáci 

dosahovali mimořádných 

úspěchů na sportovních i 

vzdělávacích kolbištích. 

Škola se každoročně 

účastnila soutěže Sportovní 

liga škol. Její výsledky 

patřily vždy k nejlepším 

v okrese. Za zvlášť úspěšný 

je možno považovat školní 

rok 1995/96, kdy škola získala 28 medailových umístění a 

v republikovém finále plavání v Olomouci obsadili také první místo. 

V tomto školním roce byl uspořádán velice úspěšný týdenní zájezd do 

Jakubova u Liptovského Mikuláše. Celkem se ho účastnilo 44 

zájemců o sjezdové a běžecké lyžování. Všichni ocenili především 

výhodu autobusu, který zde zůstal celou dobu pobytu a díky tomu děti 

poznaly lyžařská střediska Vysokých i Nízkých Tater. 

 

Během těchto 10 let se nejen 

díky rozpočtu, ale i díky 

sponzorům a vlastní iniciativě 

podařila celá řada stavebních 

úprav, které přispěly ke 

zkvalitnění výuky a zlepšení 

podmínek jak pro žáky, tak 

učitele. Z těch nejdůležitějších 

je nutno uvést: 

 

Vybudování učebny výpočetní techniky a jazykové učebny 

Vybudování posilovny 

Zastřešení schodiště ke školní jídelně 

plné využití počítačů na Výuku jazyků a ostatních předmětů. Byly 
tedy zakoupeny nové počítače, nakoupeny barevné monitory ke 
stávajícím PC, každá stanice byla doplněna pevným diskem o 
kapacitě 850MB & paměti RAM 8 MB. Na jaře škola pořídila 
převodník VGA signálu PAL & nainstalovala do učebny barevný 
televizor, který umožnil probíranou látku zobrazovat přímo na 
obrazovce. V dubnu pak byla škola připojena k síti internet. 

I V těchto letech žáci _" _ “ 
dosahovali mimořádných ! , 
úspěchů na sportovních i .. _. 
vzdělávacích kolbištích. 'i-T'- 
Škola se každoročně "_— 
účastnila soutěže Sportovní - * : 
liga škol. Její výsledky = _.,- 
patřily Vždy k nejlepším " '— _, :_____ 
V okrese. Za zvlášť úspěšný ' ' ?m 
je možno považovat školní 
rok 1995/96, kdy škola získala 28 medailových umístění a 
V republikovém fmále plavání V Olomouci obsadili také první místo. 
V tomto školním roce byl uspořádán velice úspěšný týdenní zájezd do 
Jakubova u Liptovského Mikuláše. Celkem se ho účastnilo 44 
zájemců o sjezdové & běžecké lyžování. Všichni ocenili především 
Výhodu autobusu, který zde zůstal celou dobu pobytu a díky tomu děti 
poznaly lyžařská střediska Vysokých i Nízkých Tater. 

Během těchto 10 let se nejen " ““*“—„_ 
díky rozpočtu, ale i díky ' 
sponzorům & Vlastní iniciativě 
podařila celá řada stavebních 
úprav, které přispěly ke 
zkvalitnění výuky a zlepšení 
podmínek jak pro žáky, tak 

' V ,  učitele. Z těch nejdůležitěj SlCh . _“ - ; 
je nutno UVéSt: *. -._=-.-'-„c ..—_ ; a_ašašnÉÍ-ŠĚ 

Vybudování učebny Výpočetní techniky a jazykové učebny 
Vybudování posilovny 
Zastřešení schodiště ke školní jídelně 
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Zařízení dvou heren pro školní družinu 

Úpravy školního hřiště 

Instalování žaluzií do většiny oken 

Vybudování horolezecké stěny v malé tělocvičně a boulderové 

horolezecké stěny v krytu školy 

Plynofikace kotelny 

Vybudování vycházkového dvora s přírodní překážkovou dráhou a 

stoly na stolní tenis 

 

Jaké opravy a stavební činnosti zde probíhaly? 

 

Ve škol. roce 1998/99 

firma ZVOZA začala 

generální opravu střech 

nad budovou tělocvičen 

a budovou školní jídelny 

a školní družiny. O 

prázdninách proběhla 

rekonstrukce sociálního 

zařízení u tělocvičen, 

které již neodpovídalo 

současným hygienickým 

normám. Veškeré úsilí během roku směřovalo k vybudování 

informačního centra. Finanční prostředky byly získány od SRPDŠ, 

část byla hrazena z FRIM a RF. Centrum bylo vybaveno velkým 

množstvím odborné literatury, encyklopedií, atlasů, žáci i učitelé 

mohli využívat kopírku, tři PC s připojením na internet, BVT, 

videorekordér. 

 

Školní rok 2001/2002 byl rokem velkých oprav. Proběhla celková 

rekonstrukce sociálního zařízení, došlo k výměně osvětlovacích těles 

ve 2. patře, v 7 učebnách byla položena nová podlahová krytina, v 

obou budovách došlo k výměně rozvodů teplé užitkové vody. 

Prostřednictvím projektu „Internet do škol škola získala novou PC 

učebnu /10 žákovských počítačů, centrální server, učitelský PC, 

laserová tiskárna/, SRPDŠ zakoupilo 4 ks nových počítačů, z 

vlastních zdrojů škola zakoupila dalších 6 počítačů, došlo ke 

komplexní obměně PC techniky ve školní jídelně a v kanceláři 

ekonomky školy. 

Zařízení dvou heren pro školní družinu 
Úpravy školního hřiště 
Instalování žaluzií do většiny oken 
Vybudování horolezecké stěny V malé tělocvičně & boulderové 
horolezecké stěny V krytu školy 
Plynofikace kotelny 
Vybudování vycházkového dvora s přírodní překážkovou dráhou & 
stoly na stolní tenis 

Jaké opravv a stavební činnosti zde probíhalv? 

__ Ve škol. roce 1998/99 
a. ' _ .? flrma ZVOZA začala 

, __ _, “***— generální opravu střech 
=.. Ě-ý“ " ' [ " nad budovou tělocvičen 

' ' & budovou školní jídelny 
a školní družiny. O 
prázdninách proběhla 

. rekonstrukce sociálního 
*; zařízení 11 tělocvičen, 

které již neodpovídalo 
_ současným hygienickým 

normám. Veškeré úsilí během roku směřovalo k vybudování 
informačního centra. Finanční prostředky byly získány od SRPDŠ, 
část byla hrazena z FRIM & RF. Centrum bylo vybaveno velkým 
množstvím odborné literatury, encyklopedií, atlasů, žáci i učitelé 
mohli využívat kopírku, tři PC s připojením na internet, BVT, 
Videorekordér. 

' B
* .. 

Školní rok 2001/2002 byl rokem velkých oprav. Proběhla celková 
rekonstrukce sociálního zařízení, došlo k výměně osvětlovacích těles 
ve 2. patře, V 7 učebnách byla položena nová podlahová krytina, V 
obou budovách došlo k výměně rozvodů teplé užitkové vody. 
Prostřednictvím projektu „Internet do škol škola získala novou PC 
učebnu /10 žákovských počítačů, centrální server, učitelský PC, 
laserová tiskárna/, SRPDŠ zakoupilo 4 ks nových počítačů, z 
vlastních zdrojů škola zakoupila dalších 6 počítačů, došlo ke 
komplexní obměně PC techniky ve školní jídelně & V kanceláři 
ekonomky školy. 
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Pro větší bezpečnost dětí byly na vstupních dveřích do budov školy a 

v prosklených dveřích uvnitř nalepeny na skla bezpečnostní 

nerozbitné folie. 

O rok později byly z důvodu bezpečnosti a norem kompletně 

vyměněny vstupní dveře do obou tělocvičen a spojovací dveře mezi 

nimi. V tělocvičnách byla také vyměněna otopná tělesa a 

zrekonstruováno jejich odvětrávání. 

Šatny, to byla otázka roku 2004/05. Celková oprava šaten v hlavní 

budově, vybavení prostor 620 šatními skříňkami a pořízení 

kamerového systému. 

 

Školní rok 2005/06 přinesl další novinku - čipy. Vstup do školy byl 

osazen novými dveřmi s bezpečnostními pojistkami a žáci, učitelé a 

všichni zaměstnanci byli vybaveni přístupovými kódy pro vstup a 

výstup z budovy. Před hlavní budovu byl také pořízen bezpečnostní 

kamerový systém s automatickým osvětlením. 

Další novinkou byl systém registrace strávníků pro přihlašování a 

odhlašování obědů prostřednictvím čipů. 

 

Ve školním roce 2006/07 byly prostory vedlejší budovy vybaveny 

125 šatními skříňkami. 

V obou školních budovách byla topná tělesa osazena termoventily, 

aby bylo zajištěno efektivní vytápění školy. 

 

V roce 2007/08 byly kabinety škol kompletně vybaveny novým 

nábytkem a podlahovými krytinami. Před hlavní budovou a na 

školních chodbách byl rozšířen kamerový systém s automatickým 

osvětlením, který má zabránit projevům vandalismu v tomto prostoru. 

Obvodové zdi /základy hlavní budovy/ byly o hlavních prázdninách 

odizolovány specializovanou firmou proti vlhkosti. V průběhu 

školního roku škola zakoupila nové softwarové vybavení do 

infocentra a do učebny výpočetní techniky. K částečné výměně PC 

techniky došlo rovněž v kancelářích školy. 

 

V roce 2009/2010 Byl před hlavní školní budovu a na školních 

chodbách v hlavní budově rozšířen bezpečnostní kamerový systém 

s automatickým osvětlením, který má zabránit projevům vandalismu 

v tomto prostoru. 

Pro Větší bezpečnost děti byly na vstupních dveřích do budov školy a 
V prosklených dveřích uvnitř nalepeny na skla bezpečnostní 
nerozbitné folie. 
0 rok později byly z důvodu bezpečnosti a norem kompletně 
vyměněny vstupní dveře do obou tělocvičen & spoj ovací dveře mezi 
nimi. V tělocvičnách byla také vyměněna otopná tělesa & 
zrekonstruováno jejich odvětrávání. 
Šatny, to byla otázka roku 2004/05. Celková oprava šaten V hlavní 
budově, vybavení prostor 620 šatními skříňkami & pořízení 
kamerového systému. 

Školní rok 2005/06 přinesl další novinku - čipy. Vstup do školy byl 
osazen novými dveřmi s bezpečnostními pojistkami & žáci, učitelé a 
Všichni zaměstnanci byli vybaveni přístupovými kódy pro vstup a 
výstup z budovy. Před hlavní budovu byl také pořízen bezpečnostní 
kamerový systém s automatickým osvětlením. 
Další novinkou byl systém registrace strávníků pro přihlašování & 
odhlašování obědů prostřednictvím čipů. 

Ve školním roce 2006/07 byly prostory vedlej ší budovy vybaveny 
125 šatními skříňkami. 
V obou školních budovách byla topná tělesa osazena termoventily, 
aby bylo zajištěno efektivní vytápění školy. 

V roce 2007/08 byly kabinety škol kompletně vybaveny novým 
nábytkem & podlahovými krytinami. Před hlavní budovou & na 
školních chodbách byl rozšířen kamerový systém s automatickým 
osvětlením, který má zabránit projevům vandalismu V tomto prostoru. 
Obvodové zdi /základy hlavní budovy/ byly o hlavních prázdninách 
odizolovány specializovanou flrmou proti vlhkosti. V průběhu 
školního roku škola zakoupila nové softwarové vybavení do 
infocentra & do učebny Výpočetní techniky. K částečné výměně PC 
techniky došlo rovněž V kancelářích školy. 

Vroce 2009/2010 Byl před hlavní školní budovu a na školních 
chodbách V hlavní budově rozšířen bezpečnostní kamerový systém 
s automatickým osvětlením, který má zabránit projevům vandalismu 
V tomto prostoru. 

17 



  

 18 

Částečně byly vymalovány učebny, chodby  a kabinety ve všech 

budovách školy. Opraveny byly dveře do učeben, tělocvičen, šaten u 

školních tělocvičen. V těchto budovách rovněž proběhlo kompletní 

malování WC a opravy malby v jednotlivých třídách. 

Ve školním roce 2010/2011 prošly školní budovy na ul. Rošického 

celkovým zateplením, výměnou oken, dobudování nových sociálů 

v budově ŠD, vybudováním 2 výtahů a 3 plošin pro tělesně postižené - 

budova tak odpovídá všem příslušným normám pro úsporný a bezpečný 

provoz. 

V roce 2011/2012 došlo o hlavních prázdninách ke kompletní opravě 

cvičné školní kuchyně, která byla vybavena 3 novými kuchyňskými 

linkami, spotřebiči, nábytkem a tabulí. 

Ve školním roce 2012/2013 došlo o hlavních prázdninách ke kompletní 

opravě školního hřiště na ul. Jarní, včetně herního prvku – domečku pro 

děti. Před vstupem do školní jídelny bylo kompletně vyměněno 

sanitární zařízení – umyvadla, sušiče rukou, mýdlenky, zrcadla, nové 

obklady. V průběhu prázdnin byl opraven vstupní prostor před vchodem 

na ul. Jarní – schody, vstupní plocha. 

 

V roce 2013/2014 došlo o hlavních prázdninách ke kompletní opravě 3 

kusů vstupních dveří na odloučeném pracovišti školy Jarní 22, 

dokoupen byl zahradní nábytek – stoly a lavičky pro děti. 

V prostoru školní výdejny na Jarní bylo kompletně vyměněno výdajové 

a příjmové okno, vč. truhlářských prací. 

 

Ve školním roce 2014/2015 došlo o hlavních prázdninách na 

odloučeném pracovišti školy Jarní 22 k zateplení celého obvodového 

pláště školy a k výměně oken. V budově na Rošického ulici byly 

kompletně opraveny a natřeny podlahy obou tělocvičen. 

 

 

 

 

 

Částečně byly vymalovány učebny, chodby & kabinety ve Všech 
budovách školy. Opraveny byly dveře do učeben, tělocvičen, šaten u 
školních tělocvičen. V těchto budovách rovněž proběhlo kompletní 
malování WC a opravy malby V jednotlivých třídách. 

Ve školním roce 2010/2011 prošly školní budovy na ul. Rošického 
celkovým zateplením, Výměnou oken, dobudování nových sociálů 
V budově ŠD, vybudováním 2 výtahů & 3 plošin pro tělesně postižené - 
budova tak odpovídá Všem příslušným normám pro úsporný & bezpečný 
provoz. 

V roce 2011/2012 došlo 0 hlavních prázdninách ke kompletní opravě 
cvičné školní kuchyně, která byla vybavena 3 novými kuchyňskými 
linkami, spotřebiči, nábytkem & tabulí. 

Ve školním roce 2012/2013 došlo 0 hlavních prázdninách ke kompletní 
opravě školního hřiště na ul. Jarní, Včetně herního prvku — domečku pro 
děti. Před vstupem do školní jídelny bylo kompletně vyměněno 
sanitární zařízení — umyvadla, sušiče rukou, mýdlenky, zrcadla, nové 
obklady. V průběhu prázdnin byl opraven vstupní prostor před vchodem 
na ul. Jarní — schody, vstupní plocha. 

V roce 2013/2014 došlo 0 hlavních prázdninách ke kompletní opravě 3 
kusů vstupních dveří na odloučeném pracovišti školy Jarní 22, 
dokoupen byl zahradní nábytek — stoly a lavičky pro děti. 
V prostoru školní výdejny na Jarní bylo kompletně vyměněno výdaj ové 
& příjmové okno, Vč. truhlářských prací. 

Ve školním roce 2014/2015 došlo 0 hlavních prázdninách na 
odloučeném pracovišti školy Jarní 22 k zateplení celého obvodového 
pláště školy a k výměně oken. V budově na Rošického ulici byly 
kompletně opraveny & natřeny podlahy obou tělocvičen. 
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