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Vážení přátelé, 

držíte v rukou malý sborníček příspěvků a fotografií k 30. výročí otevření 

budovy Základní školy v Pulické ulici v Dobrušce.   

Poděkování patří všem, kteří si našli čas a do sborníku přispěli svými 

vzpomínkami. Nemalý dík pak zaslouží moje zástupkyně Petra Poulová, která 

shromáždila veškeré dostupné materiály a almanach sestavila.  

Věříme, že Vás potěší a rádi si po letech zavzpomínáte. 

Za vedení školy Václav Hlavsa,  

ředitel školy 
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Z HISTORIE ŠKOLY 

Po skončení války nastává v roce 1945 v Dobrušce nová etapa rozvoje 

školství - v září bylo založeno státní reálné gymnázium, vyučování v něm bylo 

zahájeno 23. září za přítomnosti tehdejšího ministra školství a osvěty prof. 

Zdeňka Nejedlého. Gymnázium bylo provizorně umístěno do budovy 

živnostenské školy (dnes SPŠ elektrotechniky a informačních technologií v 

ulici Čsl. odboje). Odtud již jako jedenáctiletá střední škola bylo přemístěno 

od září 1953 do bývalé měšťanské školy v ulici Františka Kupky. 

 Dne 7. září 1958 byla otevřena nová školní budova jedenáctileté 

střední školy v Pulické ulici, kterou gymnázium využívá dodnes. Vyučování 

bylo zahájeno v 15 třídách - 5 tříd měl první stupeň, 4 třídy druhý stupeň a šest 

tříd třetí stupeň.  

V roce 1960 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka - 

místo jedenáctiletých a dvanáctiletých středních škol byly vytvořeny základní 

devítileté školy (ZDŠ) jako povinné a střední všeobecně vzdělávací školy 

(SVVŠ) jako výběrové. Škola tak byla rozdělena na dvě, obě však zůstaly pod 

jedním vedením – společným ředitelem byl Josef Švarc. 

Na začátku školního roku 1967 - 68 došlo k úplnému oddělení 

základní školy, která má od této doby samostatné ředitelství. Na postech 

ředitelů se postupně vystřídali Antonín Štěpán, Luboš Bodlák, Eva 

Heřmanová, po roce 1989 se stal ředitelem Václav Hlavsa, který tuto funkci 

zastává dosud. Samostatná základní škola však dále používala budovu 

společně s gymnáziem. Velký populační nárůst na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let a s tím zvýšený počet žáků na základní škole vedl k 

rozhodnutí o výstavbě samostatné budovy pro základní školu.  

Nový pavilon je dokončen v roce 1985 vedle stávající budovy 

gymnázia a základní škola se přemisťuje do něho. Nadále však využívá 

tělocvičnu a školní jídelnu společně s gymnáziem.  V roce 2003 dochází 

k zásadní modernizaci - byla dokončena nástavba druhého patra školy, 

vyměněna dosavadní dřevěná okna za plastová, bylo zavedeno nové plynové 

vytápění místo již neekonomického vytápění akumulačními kamny. Budova 

změnila svou vnější tvář, ale přibyly především tři nové kmenové učebny, 

výtvarný ateliér, moderně vybavená počítačová učebna, knihovna s 

informačním centrem a učebnou hudební výchovy a společenský sál, který 

slouží i pro výuku tělesné výchovy v nižších ročnících a zájmovým kroužkům. 

Josef Frýda, zást. ředitele 1990 - 2013  



Vzpomínky pamětníků 

4 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ V ROCE 1985 
Nová budova byla slavnostně otevřena 31. srpna 1985. Co vše tomu ale 

předcházelo? V následujících příspěvcích vzpomínají na dobu před třiceti lety 

pamětníci z řad učitelů: 

  

Dana Hulcová, zástupkyně ředitelky, 

v roce 1985/1986 vyučovala přírodopis, chemii a pracovní vyučování 

Po konci druhé světové války, když Rusové osvobodili Dobrušku v ranních 

hodinách 10. května 1945, nebylo školství z hlediska používaných budov nijak 

významně rozvinuté. V Dobrušce v té době existovaly tyto školy: Měšťanská 

škola (dnešní Základní škola F. Kupky), Národní škola v Pulicích za mostem 

(1. – 5. třída) a jediná střední škola v ulici Čs. odboje. V této budově se 

vystřídalo nově založené Gymnázium Dobruška, později Střední průmyslová 

škola strojírenská, SPŠ elektrotechnická a v současné době Střední 

průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška. 

V roce 1957 se konečně začala na volném prostoru v Pulické ulici stavět nová 

budova gymnázia, tehdy 11-letá střední škola, která byla otevřena se 

zpožděním kvůli stavebním pracím až 21. září 1958. Po čase se ZŠ a tehdejší 

SVVŠ začaly v jedné budově tísnit. Proto druhou školou, která byla 

postavena, je Základní škola Pulická 378. Budovalo se na zelené ploše vedle 

SVVŠ Dobruška (dnešní gymnázium). Školu stavěl Okresní stavební podnik 

od roku 1984, dokončena byla v roce 1985 a slavnostně otevřena poslední 

srpnový den roku 1985 - tedy před třiceti lety.  

 

    
Slavnostní otevření 31. srpna 1985 

Při budování školy pomáhal v červenci 1985 celý učitelský sbor a celá řada 

rodičů. Jednalo se o pomocné práce, uklízení, montáž a instalování nábytku a 

učebních pomůcek. Všechno dělali učitelé za minimální odměnu vyplacenou 

na konci roku a rodiče zdarma. A dělali ji dobře, takže když se paní ředitelka 



Vzpomínky pamětníků 

5 

Heřmanová (za svobodna Cvrčková) vrátila z lázní po zdravotních potížích, 

nestačila se divit… 

Do tehdejších zahajovacích tříd nastoupilo od první až po osmou třídu cca 320 

dětí. 

Ze spousty úsměvných událostí spojených s dostavbou vybírám např. opékání 

buřtů, které bylo odměnou rodičům od učitelů za dobře odvedenou práci. 

Přejeme nově rozšířené a modernizované škole v Pulické ulici, jejímu 

učitelskému sboru a především jejím žákům hodně úspěchů při studiu a radosti 

ze života! 

 

Josef Lukášek, v roce 1985 již bývalý učitel naší školy, od roku 1979 

tajemník MěstNV v Dobrušce  
Bylo 1. září 1975 a já, coby mladý, naprosto nezkušený začínající kantor, 

nastoupil po základní vojenské službě do školy v Dobrušce, Pulické ulici. 

Nebudu tady popisovat své začátky, i když například práce s turistickým 

oddílem mládeže by stála za samostatné vyprávění. Tenkrát už ale bylo jasné, 

že gymnázium i ZDŠ se do jedné budovy nevejdou. Přízemí a polovina 1. 

patra patřila ZDŠ, zbývající učebny 1. a 2. patra obhospodařovalo gymnázium. 

Zajímavé bylo, že ačkoliv zde byla dvě samostatná ředitelství, odborová 

organizace byla jedna společná a společně se konaly i různé akce – výlety, 

významná životní jubilea a podobně. Ale o tom jsem vyprávět nechtěl. 

Dílem osudu a situace ve městě (smrt předsedy Městského národního výboru 

pana Rudolfa Štandery) jsem se v srpnu 1979 stal tajemníkem MěstNV a 

dosavadní tajemník pan Bedřich Jirsa převzal funkci předsedy. I když jsme 

tehdy dokončovali výstavbu krytého bazénu, připravovala se výstavba 

polikliniky, rekonstrukce radnice, probíhala jednání o možné výstavbě 

teplárny za účasti zahraničního dodavatele, tak přesto se našel čas na přípravu 

výstavby nové školní budovy v Pulické ulici. 

Spolu s místopředsedou ONV panem Lubošem Bodlákem jsme ve dvou 

vyrazili navštívit ministerstvo školství s cílem „vyrazit“ něco ze státu. 

Tehdejší náměstek ministra školství pan Dr. Karel Čepička nás informoval, že 

možnost výstavby nového školního pavilonu by byla, ale pouze v rámci akce 

Z. Navíc tu však byla podmínka, pavilon musel být postaven za 24 měsíců. I 

přesto jsme s tím souhlasili a rozeběhla se další kola jednání. (Pozn. autora: 

Nakonec, v průběhu realizace stavby, se podařilo zajistit prodloužení výstavby 

na 36 měsíců.) 

Pro vysvětlenou mladším: Akce Z, čili zvelebení obce, umožňovala výstavbu 

potřebných zařízení svépomocí s tím, že 70 % rozpočtové ceny díla dostalo 

město nebo obec od státu a 30 % muselo být odpracováno brigádnicky občany 
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města. Takto bylo vybudováno dobrušské kino, krytý i venkovní bazén, 

poliklinika i další stavby ve městě. 

Projekt nové budovy připravila projekční kancelář Okresního stavebního 

podniku v Dobrušce (OSP) pod vedením ing. Tomáše Nentvicha. Dne 16. 

dubna 1980 za účasti ředitelky ZDŠ paní Evy Heřmanové, ředitele gymnázia 

PhDr. Zdeňka Veverky, předsedy MěstNV Bedřicha Jirsy a vedoucího odboru 

výstavby Jiřího Jeřábka bylo převzato staveniště a zahájena příprava stavby. 

Upřesňovaly se možnosti financování a vybírala stavební konstrukce. Nakonec 

byla vybrána možnost dodávky z Konstruktivy Prahy. 

Konstrukce skeletu byla objednána 16. června 1981. Dodavatelem měl být 

Montostav Modřany, montážní závod Konstruktivy.  

Největším problémem se v té chvíli stal generální dodavatel, který by stavbu 

organizoval a řídil. Okresní stavební podnik, jehož ředitel ing. Jiří Kunc byl o 

to požádán, se tomu bránil, protože neměl dostatek kapacit na hlavní stavební 

výrobu (HSV). A tak bylo na 29. září 1981 svoláno jednání za účasti zástupců 

okolních JZD a dalších dodavatelů. Po dlouhém jednání přislíbili, že jejich 

stavební skupiny pomohou se stavebními pracemi. Na základě jejich příslibu 

převzal  OSP funkci generálního dodavatele. To byl zásadní zlom. O složitosti 

jednání svědčí zápis, který se dochoval (viz obrázek). Faktem však je, že 

všechny zúčastněné organizace svůj slib splnily. Prvním problémem se stala 

elektrická přípojka. Tehdy se musela postavit trafostanice, koupit příslušný 

transformátor a energetici ho zadarmo převzali do svého majetku. (Nevím, 

jestli to tak energetici nedělají dodnes.) 

Dne 3. listopadu 1981 byly zahájeny práce závodem Montostav, který během 

několika týdnů svařil základní hrubou stavbu. Nakonec se celková stavba 

protáhla až do roku 1985. Přesto je namístě ještě jednou všem, kteří se na 

stavbě jakýmkoliv způsobem podíleli, ať již to byli stavbaři, či studenti a žáci, 

kteří na stavbě uklízeli, tak tedy všem ještě jednou poděkovat.  
 

   

Slavnostní otevření budovy 31. 8. 1985 
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Zápis z jednání dodavatelů stavby ze dne 29. září 1981   
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Alois Žďárek, v září 1985 byl třídním učitelem v 6. A 
a vyučoval fyziku, ruský jazyk a pracovní vyučování 

Rok 1985 byl rokem, který vyučujícím základní školy v Pulické ulici splnil 

dlouho očekávané přání - vlastní  moderní budovu. 

Byl však také rokem velkého vypětí sil nejen pedagogických, ale i fyzických. 

Pro některé z nás sice v červnu skončil školní rok, ale prázdniny byly obdobím 

dokončování, úklidu, stěhování ze staré budovy a hlavně sestavování a 

montáže nového nábytku, který si vyučující dle prospektů pro své kabinety a 

třídy navrhli a který byl dodáván v rozebraném stavu v balících, které bylo 

třeba podle naplánovaného umístění rozdělit a na daném místě sestavit. Při 

montáži a rozmísťování nábytku pomáhali rodiče, které pomohla zajistit 

tehdejší předsedkyně SRPŠ paní Hana Jakubcová. Rozmísťování a montáž 

nábytku jsem měl na starosti po celou dobu prázdnin já. Také jsem nakreslil 

plánek pracovního stolu do kabinetu fyziky a dojednal jeho urychlenou výrobu 

v truhlářské dílně u pana Forejtka.  

Vzhledem k tomu, že stavba a zařízení nového pavilónu byly realizovány jako 

výjimka ministerstva školství, byly prostředky značně omezené, bylo třeba 

využít i původního zařízení ze staré budovy. Při stěhování pomůcek a dalšího 

vybavení ze staré budovy velmi ochotně pomáhali i žáci školy, kteří se těšili 

do nového prostředí. 

Nastaly i komplikace, jejichž příčinou bylo poněkud laxní zajištění budovy, 

kterou téměř do poslední chvíle zajišťoval tehdejší OSP, který stavbu 

prováděl. Toho využili nenechaví bývalí žáci k vloupání a krádežím, což řešila 

tehdejší VB, které se podařilo pachatele zjistit a většinu odcizených věcí vrátit 

škole. 

Nakonec se podařilo OSP termín dodržet a rodičům a učitelům dokončit 

stěhování, montáž a úklid, a tak mohla být nová budova školy po všech 

komplikacích slavnostně otevřena. 

 

Dana Effenberková, vychovatelka školní družiny: 

Na škole jsem působila rok, bylo to mé druhé pracoviště a na novou družinku 

jsem se těšila. Vždyť jsme družinu měli v budově gymnázia ve třídě v její 

zadní části, a aby děti měly aspoň nějakou změnu od školy, tak si otočily 

židličky dozadu. V projektu školy byla červená družina se zatahovacími 

dveřmi, které oddělují pracovní část od hrací, v té červený koberec, všude bílý 

dětský nábytek, v pracovní části lino. Zelená družinka pro starší děti byla 

vybavena na svou dobu atypickým nábytkem. Sen! Přes prázdniny jsme 

finišovali, abychom přestěhovali co nejvíce, než přijede paní ředitelka, tuším 

z lázní. Bohužel nastalo velké vystřízlivění, moje naivní představy vzaly za 

své. Zatahovací dveře se uzavřely, z červené družinky se rázem staly hned 
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dvě, s dětmi se malovalo, stříhalo na kobercích. A že bylo přes zatahovací 

dveře vše slyšet, nemusím ani říkat. Jezdili k nám stále delegace, vždyť naše 

škola patřila k nejlépe vybaveným školám na okrese (to byly ale zatahovací 

dveře samozřejmě rozevřeny, ono to tak lépe vypadalo).  

 

  
Moderně zařízená „červená“ družina se dá pomocí zatahovacích dveří 

rozdělit na dvě samostatné zóny. Dnes je pravá místnost využívána v době 

voleb 

 

Ludmila Marková, třídní učitelka v 8. A, vyučovala český a ruský jazyk: 

Před třiceti lety touhle dobou už byla "naše" škola v plném provozu. Tomu ale 

předcházelo hodně práce - třeba přestěhovat stovky knih žákovské knihovny 

do nové budovy. Diskutovalo se na téma nábytek, lavice, ale hlavně jsme se 

těšili do nových tříd a na moderní vybavení. Přišla také pohroma - ještě ne 

zcela zařízenou školu nám vykradli. Ztratila se (tehdy moderní, dnes už hodně 

zastaralá) elektrotechnika. Viník byl nakonec dopaden, vše vráceno na své 

místo a mohlo se začít… 

 

Štěpánka Vatrtová, učitelka na 1. stupni (třídní ve 4. B) 

Rok 1985 měl pro mne velký význam. Tehdy jsme právě dostavěli v Dobrušce 

poblíž školy náš rodinný domek. O prázdninách jsme se do něj nastěhovali. V 

tomto roce se také dokončila stavba nové budovy Základní školy v Dobrušce v 

Pulické ulici. Požádala jsem o místo učitelky v této škole. Přání se mi splnilo a 

já jsem se v září mohla zúčastnit jejího slavnostního otevření. Vše bylo nové a 

krásné. Bylo tu příjemné prostředí uvnitř i kolem. Uviděla jsem nové kolegyně 

a kolegy, nové žáky. Byl mi přidělen 4. ročník ve třídě v nové budově školy. 

Nižší ročníky ještě zůstaly v budově gymnázia. Nové bylo pro mne i to, že 

jsem po 20 letech svého působení ve školství nemusela dojíždět. Cesta do 

nové školy mi trvala jen 4 minuty chůze. Postupně jsem si ve škole zvykala. 

Moc se mi v ní líbilo. Zůstala jsem zde učit 20 let, tedy do mého odchodu do 
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důchodu. Do této školy se velmi ráda vracím. Když je třeba, vypomohu se 

záskokem za učitele, ve školním klubu nebo školní družině. 

 

 

   
Třída paní učitelky Jarmily Urbanové (dnes učebna 116 v přízemí u kuchyňky) 

měla zvláštní lavice z nočních stolků. Vpravo paní učitelka Štěpánka Vatrtová 

v učebně v prvním patře naproti 203. Dnes už ji ve škole nehledejte - na jejím 

místě se od přestavby nacházejí toalety. 

 

Danuše Tláskalová, učitelka v. v. 

Do nové školy jsem chodila již jako důchodkyně na zástup nebo do družiny. 

Jednou zůstalo ve družině už málo dětí. Byly jsme za školou, kde si hrály 

různé hry. Chtěly si také zahrát na schovávanou. Ale možností úkrytu bylo 

málo. U dveří stála kovová, růžově natřená popelnice jako odpadkový koš. 

Teď už byla prázdná, paní uklízečka ji vysypala. Jeden chlapeček dostal 

geniální nápad – skočit do prázdné popelnice. Hra pokračovala, ale chlapec 

začal volat. Sám z popelnice nevylezl a ani vyklepat jsme ho nemohli. A to už 

plakal, že ho také bolí nohy, které měl zkroucené v malém prostoru popelnice. 

Naštěstí byl ještě ve škole pan ředitel Hlavsa. Ze školní dílny přinesl nůžky na 

plech a chlapce z popelnice vystříhal.  

Ponaučení: Nikdy neskákej do prázdné popelnice. Ne vždy jsou po ruce nůžky 

na plech. 

 

Anna Hlaváčková, učitelka 1. stupně, třídní ve 2. A 

Po čtrnácti letech vyučování na jednotřídní škole jsem nastoupila 1. 9. 1977 na 

1. stupeň ZŠ v Dobrušce a prožila zase jiné vyučovací zážitky a dobrodružné 

práce. Příkladem může být nácvik žáků na spartakiádu, když jsem pak 16 

chlapců doprovázela na vystoupení v Praze. Radost z nové budovy jsem 

prožívala o prázdninách při stěhování pomůcek do nového kabinetu. 
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Eva Žabokrtská, učitelka 1. stupně, třídní v 1. B 

V době dokončení přístavby jsem prázdniny věnovala stěhování písemností a 

majetku ROH (v té době jsem byla předsedkyní) do nové sborovny a 

samozřejmě i úklidu nových prostor. Společně s paní učitelkou Hlaváčkovou 

jsme až do odchodu do důchodu zůstaly učit ve staré budově (v roce 1991 

jsem končila já, v roce 1993 paní učitelka Hlaváčková). Nebylo moc příjemné 

„cestovat“, zejména o přestávkách, na porady, pro pomůcky apod. Ale pohyb 

je prý zdravý. Paní učitelka Machová radostně vzpomíná na to, že si svůj 

kabinet mohla doplnit nábytkem podle vlastního výběru. Jinak je mi moc líto, 

ale nic víc si nepamatuji . 
 

 

  

Vchod do školy před 30 lety (nahoře) a dnes (dole).  

Jinak vypadají také šatny – v roce 2005 byly pořízeny šatní skříňky pro žáky 5. 

až 9. ročníku, od roku 2013 mají skříňky i čtvrťáci. 
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30 LET ZMĚN V BUDOVĚ ŠKOLY 

30 let v životě budovy není moc, ale naše škola, vzhledem ke 

společenským změnám v uplynulých letech, se změnila k nepoznání. 

Původní desetitřídní pavilon se dvěma podlažími byl pro žáky otevřen 

v září 1985. V budově již byly kanceláře pro ředitele a zástupce, kabinety, 

školní kuchyňka a jedna školní družina. Děti využívaly „klecové“ šatny a WC 

pouze v přízemí. Dílna zůstala v suterénu gymnázia. Základní škola využívala 

v budově gymnázia tři učebny, tělocvičnu a školní jídelnu, která patřila pod 

základní školu, a zřizovatelem bylo město Dobruška. Nová budova základní 

školy tehdy používala název „ZŠ Zd. Nejedlého“ a měla s gymnáziem shodné 

popisné číslo (779). Měla ale jednu velkou nectnost té doby – plochou střechu, 

do které již po desetiletém provozu začalo zatékat. 

U budovy byl škole k dispozici oplocený velký pozemek směrem ke 

svazarmovské střelnici, který se ale zatím účelně nemohl využívat, protože na 

něm stála pouze dřevěná bouda se třemi oddělenými skladovými prostory na 

ukládání zahradnického nářadí a na odložené pomůcky. 

Změny nastaly po revoluci na jaře v roce 1990. Po mém nástupu do 

funkce ředitele jsme se žáky při pracovních činnostech začali pracovat na 

svépomocném zvelebování prostoru pro odpočinek a relaxaci dětí, které 

pobývaly ve školní družině. Míchali jsme beton a budovali základy pískoviště 

a opěrných zídek. Toto nadšení a elán mělo však malou efektivitu. S dětmi to 

šlo pomalu. Přesto se dílo podařilo a slouží dodnes.  

Po roce 1990 se změnil zřizovatel středních škol (a tím i budovy 

gymnázia), kterým se stal krajský úřad. S ředitelem Mgr. Jiřím Mackem byl 

dohodnut tříletý časový harmonogram, podle kterého postupně naše základní 

škola každý rok opouštěla jednu učebnu v gymnáziu. V budově školy se 

začalo pilně budovat – zazdívaly se prázdné výklenky (síně tradic), rušila 

sborovna, předělovala školní družina. To vše proto, aby se žáci vystěhovaní 

z gymnázia měli kde učit. Ve školním roce 2000/2001 se žáci 1. stupně 

dokonce učili ve volné učebně tehdy Integrované střední školy. 

 

Přestavba a nástavba v letech 2001 - 2002 

V červnu 2001 byla zahájena přestavba školního pavilonu základní 

školy firmou STAVOS, s.r.o., Dobruška. Již v červnu začalo odkrývání 

střechy. Během prázdnin hodně pršelo a díky postupnému odkrývání ploché 

střechy proteklo školou až do přízemí obrovské množství vody, které bylo 

zachycováno do různých nádob. Svědomitou práci odvedl Michal Bednář, 

vykonávající na škole civilní službu. Ve dne i v noci roznášel po budově 

nádoby a vyléval vodu, aby škody na majetku města byly minimální.
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V první fázi o prázdninách se podařilo stavbařům na stávající budovu 

přistavět hrubou stavbu druhého patra a vše zakrýt pultovou střechou. Byly 

opraveny stěny po vypadané omítce, odstraněna plíseň a opraveny poškozené 

nebo opadané omítky. V přípravném týdnu učitelé spolu s uklízečkami uvedli 

třídy pro žáky do původního stavu a 3. září byla zahájena výuka v celé 

budově. 

Přestavba školy pokračovala až do podzimu 2001 a znovu na jaře 

2002. Všechna okna byla vyměněna za nová plastová, změnil se způsob 

vytápění - akumulační kamna byla nahrazena plynovým topením. 

Předpokládané ukončení stavby bylo naplánováno na podzim 2002. Na celou 

přístavbu mělo město slíbenou dotaci ve výši 23 milionů Kč. 

Američané ve škole 

V  týdnu od 8. do 12. dubna 2002 v našem okrese působila americká 

organizace mládeže Military Community Youth Ministries (MCYM - 

Společenství vojenské americké křesťanské mládeže), která měla za cíl 

vybudovat ve vytipovaných školách okresu dětská hřiště. Nejvhodnější 

lokality pro MCYM pomohl vybrat partner projektu, Jednota bratrská. Mezi 

čtyřmi školami byla i naše ZŠ. Američané, děti vojáků NATO ze základen 

v Německu a Anglii, o svých prázdninách na vlastní náklady a pouze ručně 

vybudovali pro naše děti na pozemku školy dřevěné stavby - prolézačky.  

V pátek od 10 hodin proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště. Američané 

pro děti připravili garden party s pohoštěním a soutěžemi. Od 13 hodin se 

uskutečnil v tělocvičně závěrečný koncert, kde vystoupili s programem žáci 

školy, studenti gymnázia a americká hudební skupina.  

 

 

 
Za přítomnosti starosty pana Klobase bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště 

s prolézačkami, které vybudovali mladí Američané za budovou školy 
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Slavnostní otevření budovy po přestavbě - listopad 2002 

Ve školním roce 2002/2003 pokračovala firma STAVOS, s.r.o., 

Dobruška na rekonstrukci školní budovy. O hlavních prázdninách se podařilo 

stavbařům kompletně vyměnit zárubně a dveře do všech učeben ve stávající 

budově, bylo provedeno rozdělení budovy na protipožární sektory, 

pokračovala nástavba druhého patra budovy. Byly vyměněny dveře hlavních 

vchodů a vybudovány bezbariérové nájezdy. Byl znovu otevřen prostor 

respiria v prvním patře.  

Během prvního čtvrtletí školního roku 2002/2003 byla zdárně 

dokončena rozsáhlá rekonstrukce školní budovy spojená s přístavbou druhého 

patra. V nové nástavbě, která byla slavnostně otevřena na konci listopadu, 

vznikly tři kmenové třídy prvního stupně, ateliér pro výtvarnou výchovu, 

učebna pro informatiku, společenský a gymnastický sál se šatnami, pět 

kabinetů, školní knihovna a sálek pro hudební výchovu spojený s informačním 

centrem. Všechny místnosti byly vybaveny moderním a velmi kvalitním 

nábytkem, mimo jiné tzv. „rostoucími“ stolky a židlemi pro žáky. 

Dále bylo vybudováno nové sociální zařízení včetně bezbariérového 

pro imobilní žáky. Těm slouží také výtah a zdviž mezi jídelnou a budovou 

školy. Chodby byly zároveň vybaveny protipožárními přepážkami a dveřmi. 

 

Úpravy v posledních letech 

V srpnu 2005 byla nakoupena první část šatních skříní pro žáky 

pátých až devátých tříd a odstraněny nevyhovující drátěné klece. Zřizovatel 

uvolnil 800 000 Kč na výměnu elektroinstalace v 1. patře školy, včetně 

osvětlení. Celé podlaží bylo nově vymalováno. 

V roce 2006 město uvolnilo 1 000 000 Kč na výměnu elektroinstalace 

v přízemí školy, včetně osvětlení. Celé podlaží bylo nově vymalováno. 

Současně byly provedeny drobné stavební úpravy ve školní družině  

1. oddělení a školní kuchyňce a tím zlepšeno prostředí pro žáky i pro výuku. 

Z budovy gymnázia byla přestěhována učebna pro praktické činnosti – školní 

dílna. Byla zbudována hygienická kabinka pro žákyně školy a dobudován 

elektrický rozvaděč. 

Ani v posledních letech jsme se změnami a vylepšováním ve škole 

nepřestali, zaměřili jsme se jednak na vybavení učeben interaktivní technikou, 

počítači a jednak na postupnou obnovu nábytku ve třídách. Novou tvář získala 

učebna chemie a přírodopisu, renovovány byly lavice v jednotlivých 

učebnách. Z respiria v prvním patře byl vybudován školní klub, který ale kvůli 

velkému počtu dětí na prvním stupni dnes slouží jako třetí oddělení školní 

družiny. V posledních letech se postupně opravují podlahy v kabinetech. 
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V plánu je ještě renovace učebny fyziky a vyřešit je třeba také největší 

problém naší školy – nevyhovující prostory pro hodiny tělesné výchovy.  

K nejnákladnějším změnám patří vybavování tříd interaktivní 

technikou. V současné době je škola vybavena v deseti učebnách 

interaktivními tabulemi a dalších 5 je vybaveno dataprojektory. Pro potřeby 

výuky využívají žáci 42 počítačů. Učitelé mají k dispozici pro výuku i domácí 

přípravu dalších 18 notebooků. 

Vývoj nelze zastavit, ale stojí zřizovatele, město Dobrušku, mnoho 

finančních prostředků. Díky pochopení starostů Dobrušky, pana Oldřicha 

Klobase i Ing. Mgr. Petra Tojnara, je škola moderní a nabízí dětem pěknou 

budovu i veškeré potřebné vybavení. 

Václav Hlavsa, ředitel školy 

 

 

ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA  

  
 

Školní divadlo má poměrně dlouhou tradici, která sahá až do doby, kdy se 

ještě učilo v budově gymnázia. V červnu 2015 secvičili sedmáci v rámci 

volitelného předmětu Literárně dramatická výchova představení Tajemství 

smaženého koblížku (paní učitelka Jarmila Kučerová). Výtvarné zajištění akce 

má na starosti zbytek třídy (Užité výtvarné činnosti, pan ředitel Václav 

Hlavsa). V předchozích letech byla realizována představení Ať žijí duchové, 

Krkonošské pohádky, Comeback, Mrazík, Taneček přes dvě pekla aj. (Petra 

Poulová, Jarmila Matyasiková). 
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Paní učitelka Jarmila Matyasiková vede pěvecký sbor, který vypomáhá při 

školním divadle, vystupuje při různých příležitostech s dětmi z kroužku 

flétniček paní vychovatelky Dany Effenberkové (vánoční besídka, zahájení 

školního roku v první třídě). 

  
Přestože nemáme vlastní pořádnou tělocvičnu a musíme na tělocviky docházet 

do sokolovny, na gymnázium či do průmyslové školy, věnujeme sportování 

hodně času. Pořádáme sportovní dny na stadionu, zapojujeme se do soutěží ve 

fotbale, florbale, hokejbale, stolním tenise, běžeckých závodů aj.  

  
Každým rokem vyrážíme na lyžařský výcvik, výlety na kolech (např. za 

Babičkou do Ratibořic), případně se žáci vydají na rafty. 
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Děti mohou navštěvovat kroužek florbalu, sportovních her či moderní 

gymnastiky. Zájem je také o keramický kroužek. 

 

  
Deváťáci zpracovávají své závěrečné práce, které představují ostatním. Na 

konci deváté třídy připravují žáci vystoupení – rozloučení se školou. 

 

    
Náš malý tělocvičný sál využíváme i na různé kulturní akce – Čertovský den, 

divadelní vystoupení, pěvecké i recitační soutěže.  
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Z dalších projektů připomeňme Branný den na 2. stupni, Den Země na 

prvním stupni, Družinový dětský den, Čertovský den, projekt 8. ročníku 

Zdravověda… 

 

    
Spolupracujeme také s dobrušskou knihovnou, kde probíhají besedy a 

pasování prvňáčků na čtenáře. 

 

  
Jednou za dva roky nabízí škola možnost vycestovat na rekreačně poznávací 

pobyt u moře, v poslední době se jezdí na Gargáno do Itálie.  
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Od 5. do 9. třídy mají žáci informatiku. Počítačovou učebnu využíváme i 

v jiných předmětech – např. při jazycích, dopravní výchově nebo češtině. 

Šesťáci využívají počítače v projektu Rubikon.  

Pracují tu také osmáci, kteří při mediální výchově tvoří školní časopis. Ten 

vychází na naší škole již desátým rokem. Tak jak se každý rok mění redakce, 

obměňuje i časopis svůj název (NA EX, XENA, Exploze, Extrém, Next, Exot-

i, Experti, Exit, EXík, Expres). V celostátním kole soutěže Školní časopis roku 

2014 jsme skončili na skvělém 5. místě!  

 

 

 

  
 

Jako na jiných školách i my máme v plánu akcí každý rok několik projektů, 

exkurze, kulturní vystoupení… Nejvíce času ale trávíme přece jen v lavicích a 

učíme se. A po práci mají žáci 1. stupně možnost trávit čas ve školní družině.  
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UČITELÉ A ŽÁCI PŘED 30 LETY A DNES 

Na následujících stranách najdete fotografie učitelského sboru z let 1989/1990, 

1995/1996, 2000/2001, 2004/2005, 2010/2011 a 2014/2015. Následují snímky 

jednotlivých tříd ze školního roku 1985/1986 (fotografie jsou doplněny abecedním 

seznamem všech žáků). Na závěr jsou zařazeny fotografie tříd z června 2015, 

fotografie jsou jmenovitě popsány a doplněny jsou údaje o změnách, které nastaly ve 

školním roce 2015/2016 v září 2015 (změny třídního, změny v počtech žáků).  
 

Školní rok 1985/1986 – učitelský sbor 

Eva Heřmanová  ředitelka školy, český jazyk a literatura 

Dana Tláskalová  zástupkyně ředitelky, pracovní vyuč., přírodopis, chemie 

Blanka Ježková  1. A 

Eva Žabokrtská  1. B 

Anna Hlaváčková  2. A, zeměpis 

Jarmila Urbanová  3. A, tělesná výchova 

Jitka Martincová  3. B, zeměpis 

Jana Urbanová  4. A, tělesná výchova 

Štěpánka Vatrtová  4. B 

Marie Vanická  5. A (do 1. 10. 1985) 

Jana Vršníková  5. A, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova 

Venuše Kavánová  5. B, matematika, výtvarná výchova 

Alois Žďárek  6. A, pracovní vyučování, ruský jazyk, fyzika  

Pavla Nosková  7. A, dějepis, hudební výchova, prac. vyuč., obč. nauka, zeměpis 

Ludmila Marková  8. A, český jazyk a lit., ruský jazyk  

Jaroslava Machová  matematika, výtvarná výchova 

Vychovatelky:  Zdeňka Zajíčková, Dana Effenberková  

   Eva Štachová 

 

Školní rok 2015/2016 – učitelský sbor 

Václav Hlavsa  ředitel školy, informatika, estetická vých., užité výtv. činnosti 

Petra Poulová  zást. ředitele, český a německý jazyk, mediální výchova 

Markéta Schmoranzová 1. A 

Michaela Petráčková 2. A 

Hana Tošovská  3. A 

Jarmila Matyasiková 4. A, hudební výchova, pracovní činnosti 

Jiřina Pultarová  5. A, anglický jazyk 

Jarmila Kučerová  angl. jazyk, dopr. výchova, VV a TV, literárně dramatická vých. 

Blanka Maixnerová 6. A, přírodopis, chemie, přírodověda, vlastivěda, prac. činnosti 

Josef Frýda  7. A, český jazyk, dějepis, informatika 

Jan Macek  8. A, matematika, informatika, tělesná výchova 

Jan Sedláček  9. A, matematika, zeměpis, tělesná výchova 

Hana Novotná  český jazyk, dějepis, vých. k občanství, vých. ke zdraví, prac. čin. 

Božena Moravcová  angl. a ruský jazyk, výtvarná výchova 

Alois Žďárek  fyzika, pracovní činnosti, fyzikální praktikum 

Vychovatelky:  Dana Effenberková 

   Vlasta Bajerová 

   Magdaléna Hlavsová 
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horní řada: Alois Žďárek, Zdena Zajíčková, Dana Marková, Ludmila Mračíková, Jaroslava Machová, Renata 
Vágnerová, Jana Urbanová, Anna Hlaváčková, Jana Sobotková, Václav Hlavsa 
dolní řada: Štěpánka Vatrtová, Blanka Kazdová, Eva Žabokrtská, Ludmila Marková, Jana Vršníková, Blanka 
Ježková, Jana Švecová, Eva Štachová 

 

 
 
horní řada: Františka Ondráková, Jana Urbanová, Josef Frýda, Dana Hulcová, Jan Sedláček, Petr Flégl, 
prostřední řada: Petra Poulová, Ludmila Mračíková, Alois Žďárek, Božena Moravcová, Eva Štachová, 
Magdalena Kratěnová, Dana Effenberková, školnice Věra Kubíčková, ředitel Václav Hlavsa, dolní řada: 
Štěpánka Vatrtová, Radka Vašatová, Hana Tošovská, Renata Valeská, Jana Sobotková, Zdena Liebichová, 
Jana Vršníková, Ludmila Marková 
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horní řada: Michal Bednář (civilní služba), Jan Sedláček, Josef Frýda, Petr Flégl 
prostřední řada: Jarmila Matyasiková, Michaela Matoušková, Jiřina Pultarová, Dana Effenberková, Jana 
Vršníková, Alois Žďárek, ředitel Václav Hlavsa 
dolní řada: Ludmila Marková, Božena Moravcová, Blanka Ježková, Štěpánka Vatrtová, Ludmila Mračíková, 
Jana Sobotková, Ilona Šímová, Vlasta Bajerová, Hana Šestáková 

 
horní řada: Václav Hlavsa, Josef Frýda, Jaroslav Bartoš, Jan Sedláček, Alois Žďárek 
prostřední řada: Petra Poulová, Dana Effenberková, Jarmila Matyasiková, Michaela Matoušková, Štěpánka 
Vatrtová, Jiřina Pultarová, Naděžda Böhmová 
dolní řada: Božena Moravcová, Hana Tošovská, Ludmila Flégrová, školnice Romana Dubnová, Gabriela 
Melounová (praktikantka), Blanka Ježková, Vlasta Bajerová 
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Josef Frýda, Jarmila Matyasiková, Alois Žďárek, Hana Novotná, Magdalena Hlavsová, Petra Poulová, Jan 
Sedláček, sedící Jiřina Pultarová, školnice Romana Dubnová, Božena Moravcová, Blanka Maixnerová, Hana 
Tošovská, Markéta Schmoranzová, Michaela Matoušková, ležící Václav Hlavsa (ředitel) 
 

 
stojící: Jan Macek, Jarmila Kučerová, Jan Sedláček, školnice Romana Dubnová, Hana Novotná, Alois Žďárek, 
Dana Effenberková, Petra Poulová, Václav Hlavsa, Vlasta Bajerová, Magdalena Hlavsová, Josef Frýda, 
sedící: Jarmila Matyasiková, Markéta Schmoranzová, Hana Tošovská, Božena Moravcová, Blanka 
Maixnerová, Jiřina Pultarová, Michaela Matoušková - Petráčková 
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1. A – Blanka Ježková (24 žáků) 
Baláček Libor, Březinová Kamila, Cimrmanová Lucie, Dachsová Lucie, Dubský Miroslav, Dvořáková Pavlína, 
Ficenec Zbyněk, Hlaváček Jaroslav, Hronovský Miloš, Hrycová Šárka, Knoppová Klára, Knoppová Šárka, 
Krafka Tomáš, Kuruc Martin, Mědílek Aleš, Michalík Jaroslav, Míšková Miroslava, Peřina Tomáš, Rafaelová 
Petra, Surma Michal, Svoboda Jan, Šmída Zdeněk, Urban Ondřej, Zelená Věra 
 

 
1. B – Eva Žabokrtská (24 žáků) 
Bundalová Nora, Doubek Jan, Dvořák Jan, Ficenec Petr, Hermanová Žaneta, Hlavsa Michal, Holečková Věra, 
Hrudíková Renata, Kárníková Zuzana, Kujal Pavel, Marek Martin, Marková Dana, Marková Hana, Michalík 
Tomáš, Mynařík Petr, Ouřadová Lenka, Petrová Marie, Poláčková Karin, Sazima Tomáš, Šmída Jakub, 
Šťásková Kateřina, Štěpánová Dita, Vaňková Martina, Bundal Dušan – 6 měsíců 
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2. A – Anna Hlaváčková (35 žáků) 
Bašková Gabriela, Braunová Klára, Brejchová Lucie, Capoušková Klára, Cejnarová Petra, Czerwonková 
Pavlína, Derner Jiří, Dvořák Milan, Dvořáček Ondřej, Fiala Miloš, Hašek Petr, Hubený Jan, Hůlková Helena, 
Chmelová Linda, Ježek Jan, Kodydek Tomáš, Kohoutová Šárka, Kupková Petra, Lelek Kamil, Mervartová 
Kateřina, Nebuželská Miriam, Osikovská Aneta, Pekárek Jan, Poláček Marian, Pop Roman, Popelková 
Diana, Procházka Miroslav, Řehořová Dana, Řehořová Šárka, Semerák Robert, Skočdopole Michal, Šmída 
Filip, Šubrt Roman, Valešová Pavla, Žďárková Eva 

 
3. A – Jarmila Urbanová (20 žáků) 
Andršová Věra, Bajerová Kateřina, Brandejsová Martina, Cimrmanová Michaela, Daněček Petr, Faitová 
Martina, Fiedlerová Lenka, Hašek Jan, Hrebík Jan, Hrnčíř Vladimír, Hrudík Aleš, Jakubcová Petra, Janeček 
Tomáš, Javůrková Veronika, Kárníková Renata, Knopp David, Kodydek Michal, Kohoutová Veronika, Koleno 
Erik, Krawciw Jiří 
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3. B – Jitka Martincová (33 žáků) 
Hartman Jaroslav, Kubešová Martina, Kulich Alan, Macková Kateřina, Mervart Zdeněk, Mervartová 
Kateřina, Michalíková Šárka, Mynaříková Vladislava, Novák Luboš, Petr Karel, Petr Miloš, Petrová Eva, 
Petrová Martina, Popová Lenka, Prokop Tomáš, Řehák Martin, Semeráková Ivona, Skočdopolová Hana, 
Slavík Jiří, Surmová Zuzana, Sychrovský Ondřej, Šaroun Libor, Šmída Martin, Šťásek Tomáš, Tošovský Jan, 
Umlauf Tomáš, Václavková Martina, Vaverka Marek, Večeřa Tomáš, Votroubek Filip, Zavoralová Petra, 
Zelená Jitka, Bundál Bohuslav – 6 měsíců 

 
4. A – Jana Urbanová (31 žáků) 
Červená Lenka, Daněčková Jitka, Doležal Martin, Fišerová Markéta, Gütlerová Soňa, Hronovský Václav, 
Hrudíková Pavlína, Hulc Štěpán, Chmelařová Olga, Kotík Jan, Krtil Josef, Kubešová Blanka, Kujalová Pavlína, 
Kulich Marek, Kupková Pavla, Langer Michal, Marková Ivona, Mervart Jan, Mervart Vladimír, Mrouéová 
Diana, Petr Vít, Petrová Olga, Petrová Silvie, Pochobradský Jan, Ptáček Ondřej, Suková Dagmar, Šolín 
Martin, Vích Pavel, Volf Miloš, Wójciková Kateřina, Zahálka Pavel 
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4. B – Štěpánka Vatrtová (29 žáků) 
Antalová Dana, Buryancová Lenka, Dubský Robert, Hejzlar Václav, Hejzlarová Helena, Hofman Petr, 
Holeček Pavel, Hrnčíř Václav, Hronovský Pavel, Kosař Pavel, Korotvičková Jitka, Křehlíková Lenka, 
Kumprechtová Iveta, Labuda Tomáš, Lelek Martin, Matyáš Roman, Moravcová Lenka, Pohlová Miroslava, 
Prostředník Aleš, Rašek Daniel, Senko David, Svoboda Pavel, Ševcová Lucie, Šitinová Jitka, Šmídová Andrea, 
Šritrová Jana, Tyčová Lenka, Tomáš Zdeněk, Valešová Michaela 

 
5. A – Marie Vanická, od října 1985 Jana Vršníková (27 žáků) 
Buryšková Jana, Částková Eva, Fousková Kateřina, Hejzlarová Alena, Hermanová Renata, Hlaváček 
Stanislav, Hůlek Pavel, Jarkovský Jan, Krawciwová Lenka, Kubešová Renata, Maixner Petr, Michalík Jan, 
Mikáč David, Petera Luboš, Popelka Michal, Preclík Jiří, Řehořová Silvie, Sychrovská Lenka, Šmída Robert, 
Šmídová Miroslava, Tavali Jan, Tobiášek Libor, Trpkoš Marián, Uchnár Libor, Vomáčka Milan, Zoubková 
Hana, Hrudík Martin 
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5. B – Venuše Kavánová (29 žáků) 
Balcar Miloš, Blažková Miroslava, Dusílek Jiří, Dvořáková Pavlína, Holečková Jana, Holečková Martina, 
Hušková Jana, Kaňková Leona, Kárníková Gabriela, Králiček Jan, Krupičková Kamila, Kryštof Aleš, 
Kumprecht Miroslav, Lichá Hana, Machová Eva, Mňuková Radka, Novák Petr, Papež Martin, Pišoja 
Miroslav, Roleček Václav, Říha Jiří, Šarovcová Jana, Šarovcová Jitka, Šritrová Lenka, Štěpán Jan, Štěpánová 
Růžena, Tomešová Petra, Weimar David, Žďárek Pavel 

 
6. A – Alois Žďárek (35 žáků) 
Andrš Petr, Bašek Jiří, Dvořáčková Stanislava, Dvořák Milan, Fait Karel, Fišerová Veronika, Hrebíková 
Daniela, Jarkovská Marcela, Javůrková Markéta, Ježková Kateřina, Kárníková Leona, Křepelová Jitka, 
Kubíček Martin, Kuchař Martin, Lemfeldová Petra, Lukášková Ilona, Macek Roman, Maixnerová Hana, 
Mencl Luboš, Novák Pavel, Pařízková Kristina, Petrová Markéta, Půlpán Milan, Růžicová Kateřina, 
Sedláčková Radana, Skočdopolová Iva, Stuchlík Jaromír, Suchardová Kamila, Suk Jiří, Škaloudová Marta, 
Šmída Stanislav, Šmídová Pavla, Šubrt Pavel, Valášek Jaroslav, Vašata Roman 
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7. A – Pavla Nosková (30 žáků) 
Adámek Karel, Bajer Jaroslav, Brožová Jana, Capoušek David, Cvejnová Soňa, Czerwonka Tomáš, Dubská 
Anna, Dvořáková Monika, Hrycová Danuše, Jakica Jiří, Koleno Jan, Kollert Josef, Kujalová Ilona, Labudová 
Renata, Laštovičková Andrea, Machová Romana, Marková Jana, Mikáč Pavel, Novák Petr, Nováková 
Květuše, Petr Václav, Řehořová Marie, Skočdopole Petr, Šafránková Olga, Šika Tomáš, Šírová Erika, 
Šmídová Helena, Telyčka Milan, Volfová Martina, Žďárek Roman 

 
8. A – Ludmila Marková (30 žáků) 
Baláčková Simona, Červený Petr, Filipovský Radim, Gütlerová Martina, Hůlka Martin, Jarkovská Dagmar, 
Jarkovský Vladimír, Koutský Karel, Křepelová Eva, Kupka Milan, Maixner Milan, Marek Jiří, Mrázková Alena, 
Osikovská Iveta, Petr Michal, Přibylová Dagmar, Ptáčková Zuzana, Rosa Dušan, Ruprechtová Dagmar, 
Smola Petr, Sobotka Jan, Svoboda Radovan, Šimková Jana, Škoda Jan, Šrenk Milan, Timura Pavel, 
Vomáčková Lenka, Vondrová Ivana, Zahálka Miroslav, Zavadilová Kateřina 
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Prvňáčci ze ZŠ Pulická Dobruška, září 2015 

Martin Jiroud, Dominik Tošovský, Kryštof Domáček, David Hanuš, Matěj Bartoš, Matěj Ptáček, Sebastian 
Macko, Jan Dubánek, Lucas Bednárik, Patrik Kadlec, uprostřed: Šárka Radová, Karolína Bárnetová, Denisa 
Mazochová, Natálie Bartošová, Andrea Daňková, Barbora Hůlková, Magdalena Kantová, Adéla Cejnarová, 
dolní řada: Barbora Štěpánová, Tereza Šálová, Daniela Kubáčová, Sára Michalíková, Sofie Šimečková, 
Magdaléna Čtvrtečková, Andrea Czubová, Anna Domorádová, Sabina Stojková, Kateřina Volfová. Na fotce 
není Štěpán Cerman.  Třídní učitelka Markéta Schmoranzová, 29 žáků 

 
1. A – Michaela Petráčková (27 žáků), červen 2015 
Nahoře: David Sychrovský, David Kejval, Lukáš Zrzavý, František Vích, Zdeněk Kadlec, Sebastian Bundal, 
Adam Ryšavý. Uprostřed: Štěpán Hajdúch, Dominik Weselak, Jan Dubánek, Viktor Slavík, Vít Kovář, 
Benjamin Králíček, Lenka Popelková, Sabina Hašková, Tereza Ficencová. Dole: Sára Kábová, Marie 
Vomáčková, Šárka Hladíková, Linda Peterová, Nella Felcmanová, Magdaléna Ovčariková, Amálie Kvapilová, 
Julie Jakicová, Nikol Pumrová, Klára Kárníková. Na fotce není Adriana Bundalová.  
Ve školním roce 2015/2016 nastoupil do 2. A Martin Hánl, do jiné třídy přestoupil Jan Dubánek. 
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2. A – Hana Tošovská (30 žáků) 
Horní řada: Filip Tranta, Michal Dusílek, Matyáš Dušánek, Filip Matějů, Václav Pithart, Erik Fiala, Karel 
Dašek, Matyáš Stonjek, Vít Petr, Patrik Vaněk Uprostřed: Jan Marek, Jiří Šula, Matěj Gaži, Adam Hušek, 
Radek Hoffman, Ondřej Ruml, Adéla Žabenská, Matěj Tomáš, Kateřina Zahálková (odstěhovala se v červnu 
2015). Dolní řada: Samantha Buryancová, Tereza Čisárová, Anna Matoušková, Kateřina Zelená, Eliška 
Rejzková, Tereza Ptáčková, Pavlína Popová, Lucie Dušánková, Karolína Peterová. Na fotce chybí Veronika 
Marešová, Eliška Radová. Ve školním roce 2015/2016 přistoupil do 3. A Antonín Kába. 

 

 
3. A – Markéta Schmoranzová (26 žáků)  
Nahoře: Lukáš Tošovský, Kryštof Sedláček, Adam Hornof, Dorota Švorčíková, Kristýna Domáčková a Tobiáš 
Týfa. Uprostřed: Miroslav Dvořák, Antonín Kába, Jakub Čejpa, Jakub Štěpán, Daniel Horký, David Hůlek, 
Tomáš Plechatý, Matěj Urban. Dolní řada: Monika Laštůvková, Karolina Suková, Barbora Zelená, Aneta 
Kubáčová, Nicol Ježková, Radka Potočková, Adélka Čtvrtečková, Lucie Smažíková, Hana Smolová. Na fotce 
chybí Petr Cerman, Laura Gabčová, Karolína Stojková.  
Ve školním roce 2015/2016 je třídní ve 4. A Jarmila Matyasiková, přistoupila Nikola Pohlová, ve třídě je 26 
žáků. 
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4. A – Jiřina Pultarová (26 žáků)  
Horní řada: Petr Čáp, Jakub Šála, Kristián Andraško, Maxmilian Kavka, Vojtěch Kaván, Adam Pekárek, Vojta 
Španiel, Tomáš Hlavsa. Prostřední řada: Petr Sobotka, Filip Matějů, Marek Macko, David Kloubec, Robin 
Rafael, Vojtěch Maríkovec, Petr Hartman, Maxmilian Petera, Dominik Kába. Dolní řada: Michaela Faitová, 
Amélie Sehnalová, Kristýna Macko, Markéta Hušková, Iva Kovářová, Petra Procházková, Renáta Smrčková, 
Lucie Zelená, Petra Klučková. Ve školním roce je v 5. A 27 žáků, přistoupil Vojtěch Gerža. 

 
5. A – Jarmila Matyasiková (15 žáků)  
Nahoře zleva: Alexandr Rejdaj, Tomáš Šmída, Jan Kudláček, Tomáš Červený, Dominik Ruml (odešel na 
gymnázium), Matěj Michalík, Tomáš Buryanec, Erik Eimann. Dole: Daniel Rejzek, Linda Jindrová (G), 
Martina Langerová, Kristýna Šmídová (G), Andrea Šulová, Martina Vomáčková, Jakub Rejzek.   
Ve školním roce 2015/2016 je v 6. A 22 žáků. Na gymnázium odešli tři žáci, v září nastoupili Alžběta 
Balcarová, Daniela Dvořáková, Julie Hoffingerová, Vojtěch Linhart, Anna Linhartová, Lenka Moravcová, 
Dominika Sobotková, René Syrovátko, David Tomáš, David Zrzavý.  Třídní učitelkou je Blanka Maixnerová. 
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6. A – Josef Frýda (22 žáků) 
Horní řada: Filip Šaroun, Ondřej Kohoutek, Marián Trpkoš, Šimon Zelený, Jan Špaček. Uprostřed: Kristýna 
Čepelová, Tereza Štěpánová, Jiří Matějka, Kristýna Štěpánová, Aneta Hornofová, Radek Čáp, Jaroslav 
Vosyka. Dole: Matyáš Hajdúch, Jakub Špaňo, Magda Schmoranzová, Nikola Víchová, Anežka Víchová, 
Natálie Pumrová, Eliška Mikačová, Denisa Čtvrtečková. Na fotce nejsou Klára Vdoviaková a Dávid Stojka.  

 
7. A – Jan Macek (24 žáků)  
Horní řada: Kateřina Ficencová, Jakub Zelený, Vojtěch Flígr, Radka Klučková, Nikola Pilátová, Lucie 
Tošovská, Pavlína Kalmusová. Uprostřed: Jaromír Dubánek, Jonáš Šerý, Sára Andrašková, Matěj Pultar, 
Sára Žabenská, Klára Jakicová, Klára Pekárková, Karolína Veselá (v 1. pololetí). Dolní řada: Denis Herman, 
Barbora Čisárová, Markéta Štaffová, Nicolas Mareš, Matěj Láník, Ondřej Pišoja, Bartoloměj Václavek, 
Martin Sobotka, Nikola Nosková. Na fotce chybí Ladislav Tulej. Ve školním roce 2015/2016 je v 8. A 21 žáků 
(odešli Jakub Zelený, Pavlína Kalmusová a Ladislav Tulej). 
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8. A – Jan Sedláček (17 žáků)  
Richard Poul, Ondřej Mervart, Martin Jelen, Zdeněk Dragúň, Matěj Smola, Jan Španiel, Josef Linhart 
David Baše, Adéla Zelená, Kamila Havlíková, Iva Moravcová, Tereza Kloubcová, Stanislava Piskorová, 
Barbora Hoffingerová, Jaroslav Linhart. Na fotce nejsou Johana Václavková a Tomáš Maršík. 

 

 
9. A – Blanka Maixnerová (28 žáků)  
Nahoře: Jan Balogh, Jan Pohl, Tomáš Preclík, Jiří Čepela, Marek Matějů, Michal Kubíček. Třetí řada: Vojtěch 
Šrenk, Dominik Umlauf, Adam Jindra, Dominik Flígr, Tomáš Holanec, Jakub Fidra, Filip Král, Tomáš 
Jakubský. Druhá řada: Matěj Hlavsa, David Řehák, Michael Schmoranz, Josef Pohl, Tomáš Kaňa, Martin 
Vdoviak, Matyáš Langer. Dole: Klára Petrová, Lenka Horčičková, Tereza Kubečková, Denisa Predecká, Mária 
Stojková, Petra Jakicová. Na fotce není Přemysl Diblík.



 

 

 
Obrázky na obálce: 
Foto č. 1 – 31. 8. 1985 – budova školy při slavnostním otevření 
Foto č. 2 – 5. 10. 2015 – budova školy – aktuální pohled 
Foto č. 3 – 30. 8. 1999 – původní budova před přestavbou 
Foto č. 4 – 2. 2. 2004 – zimní záběr budovy po přestavbě v letech 2001 - 2002 
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