Kalendárium aneb Výpisky z kronik
Zveme Vás na procházku bohatými dějinami naší „Dvojky“. Vzpomínky jsou trvalou součástí
našich životů, leckdy jsou milé, úsměvné, mnohdy poplatné době, tak jako historie obecně…

1. září 1953
Na základě nového školského zákona ze dne 24. 4. 1953 byla ve Žďáře nad Sázavou
(dekretem ministerstva školství ze dne 30. 8. 1953) zřízena jedenáctiletá střední škola.
Ředitelem nové školy byl ustanoven František Holoubek, zástupcem ředitele pak Josef Brož.
Škola ovšem fungovala ve stísněných podmínkách – v budově základní školy na dnešním
náměstí Republiky.
1953-1955
Budova nové školy vznikala na tzv. Ptáčkově kopci ve Žďáře nad Sázavou (později
sídliště Stalingrad). Stavba patřila k nejmodernějším v kraji.
1.září 1955
Školní rok byl slavnostně zahájen v sále sokolovny. Nová budova ještě nebyla
dokončena, a proto byla škola na náměstí Republiky kapacitně přeplněna. Ve dnech 24. - 28.
října 1955 proudy učitelů, žáků a studentů stěhovaly lavice, nábytek, pomůcky a ostatní
vybavení pěšky z náměstí do nové školy.
31. října 1955
V tento den byla slavnostně otevřena nová budova jedenáctileté střední školy. Toto
má jedno ředitelství pro první až osmý ročník základní školy i pro střední školu. Do funkce
školníka byl ustanoven František Svoboda, který měl ve škole byt.
1956-1957
V tomto školním roce se ukázalo, že ani nová budova kapacitně nestačila. Vyučovalo
se proto na směny. Školu navštěvovalo 817 žáků a studentů.
„Žáci i se svými učiteli chodili na bramborové brigády, v prosinci se účastnili besedy na počest
československo-sovětského přátelství. 22. prosince navštívil děti děda Mráz. K MDŽ vytvořily
děti pro maminky, zaměstnankyně školy a ženy v podniku Žďas velké množství igelitových
kytiček. V březnu 1957 navštívil školu kyperský student, který hovořil anglicky, a proto
tlumočník překládal do češtiny. Studentům se vyplácela stipendia, celkem za půl roku obdrželi
studující 38 754 Kčs. Družina mládeže (vychovatelkami se staly soudružky učitelky Pivničková,
Prokopová, Kneslová) fungovala i přes prázdniny.“

1957-1958
V tomto školním roce, kdy budovu navštěvovali 903 žáci, došlo 1. 5. 1958 ke změně
ve vedení školy: František Holoubek byl jmenován učitelem osmileté školy v Moravských
Budějovicích, novým ředitelem se stal Josef Uher.
„Do kroniky se pečlivě zaznamenalo, kolik metráků brambor bylo sklizeno na bramborové
brigádě, byla zřízena komise k oslavám 40. výročí VŘSR, v listopadu zemřel prezident Antonín
Zápotocký, proto ve vestibulu vznikl smuteční kout, pionýři i učitelé stáli v čestných strážích u
katafalku na náměstí. Na škole propukla chřipková epidemie, nemocnost byla 50%.“
1958-1959
Ve škole studovalo 999 žáků. V budově byla k dispozici i ošetřovna, pravidelně sem
docházela MUDr. Krejsová, probíhalo zde i očkování.
„V lednu 1959 proběhla na škole inspekce, okresní školní inspektor Vladimír Šacha hodnotil
práci školy vcelku kladně. Na škole proběhly oslavy 40. výročí vzniku ČSR, 20. výročí
Mnichova, oslavy vzniku pionýrské organizace – 24. 4. 1959 byla hlavní třída na Stalingradě
přejmenována na třídu Pionýrů.“
1959-1960
V tomto školním roce docházelo do školy 1116 žáků, opět se směnovalo. Rozběhla se
i realizace parkové úpravy před školou.
„Zajímavostí bylo uskutečnění lyžařského výcviku v Lužických horách. Vedoucími výcviku byli
manželé Šimurdovi. V dubnu se učitelé školy – stejně jako většina učitelstva okresu – účastnili
přednášky armádního generála Ludvíka Svobody v sokolovně. Projev se natáčel na
magnetofonové pásky pro budoucí generace. Žáci školy si, kromě takových činností, jako byl
sběr železa a papíru, účast na bramborové brigádě, dopisovali s dětmi ze SSSR, Bulharska,
Polska, Albánie, Jugoslávie, Číny, Maďarska, NDR, Francie, Norska, Vietnamu, Kambodži,
Japonska, USA a Itálie.“
1961-1962
Na škole studovali rekordní 1264 žáci v 39 třídách, jenom prvních tříd bylo sedm!
Nejvyšší tři ročníky jedenáctiletky se oddělily jako Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ).
Budova školy byla vyzdobena novým heslem a zářící hvězdou.
„Lyžařský výcvik se uskutečnil v Orlických horách. Všichni účastníci splnili podmínky pro
udělení odznaku „Lyžař ČSSR.“ Žáci sázeli stromky, výnos z brigády zaslali na Fond solidarity.
V tělesné výchově se všichni snažili splnit usnesení ÚV KSČ, aby mládež jednu hodinu denně
cvičila.“

1962-1963
Na úpravách tříd spolupracovali i rodiče. Byl uskutečněn 1. ples SRPŠ. Pro silné mrazy
se prodloužily pololetní prázdniny.
1963-1964
2. ples SRPŠ se stal pěknou tradicí školy.
„ Tento rok byl u příležitosti 15. výročí založení organizace Pionýr vyhlášen Rokem smělých
pionýrských činů. Jedním z nich byla i pionýrská tavba, na kterou žáci odevzdali 21 tisíc
kilogramů starého železa.“
1964-1965
V sousedství byla 21. září 1964 otevřena nová škola. Skončilo směnování. I družina se
z bytových jednotek mohla přestěhovat do přístavku školy.
„Žáci se účastnili manifestací na počest Vítězného února, promítaly se filmy, studenti zhlédli i
pochod lidových milicí. Od autobusových výletů bylo upuštěno, žáci měli koncem školního
roku putovat po pionýrských tratích.“
1965-1966
Novinkou byl ples SRPŠ společný s 3. ZDŠ.
„Na čistotu, pořádek a úpravu nástěnných novin ve třídách dbala skupina Timurovců.“
1966-1967
Škola základní byla stále v jedné budově se SVVŠ, začalo se opět směnovat. Hojně se
diskutovalo o zavedení volných sobot. Rodiče nechávali rozhodnutí na učitelích a lékařích.
1967-1968
SVVŠ se osamostatnila – ředitelem byl jmenován Bohuslav Brabec. Pro
administrativní účely byla střední škole vyčleněna další místnost, nadále však sídlila v budově
2. základní školy.
„Kromě oslav 50. výročí vítězné VŘSR čekal žáky plavecký kurz. Jezdilo se do krytých lázní do
Jihlavy.“

1968-1969
Studenti SVVŠ poprvé nastoupili ke čtyřletému studiu. Škola byla napojena na
horkovod. Místnosti uhelny se po rekonstrukci změnily na sklad učebnic, fotokomoru a sklad
nářadí. „Zářící“ hvězda z budovy školy byla v srpnu 1968 nalezena v řece Sázavě.
„Na začátku školního roku Josef Brož odsoudil vstup vojsk Varšavské smlouvy, na konci roku
musel uvést, že tento zápis byl pořízen pod vlivem mylných informací sdělovacích prostředků
a neodpovídal tudíž skutečnému stavu věcí.“
1969-1970
Celý tento rok probíhal v duchu oslav 100. výročí narození V. I. Lenina. Josef Brož
odešel do důchodu.
„Učitelé se účastnili semináře o díle V. I. Lenina a společně s žáky nastoupili na leninskou
směnu.“
1970-1971
Novým ředitelem se stal Josef Kroupa, zástupcem Ladislav Plessel.
„Velkou důležitostí bylo opětné namontování hvězdy. Plynulou práci školy narušily pohovory
s učiteli – nestraníky.“
1971-1972
V tomto školním roce byl zásluhou Josefa Macháčka založen školní pozemek.
1972-1973
Na Zimní lyžařské olympiádě žáků socialistických států nás v Bulharsku reprezentoval
žák naší školy Michal Georgiev a získal 1. místo.
1973-1974
Ředitelem školy se stal Ladislav Plessel, zástupkyní Jaroslava Klamertová.
Gymnázium se přestěhovalo konečně do budovy SPŠ strojnické. 19. 10. 1973 soudruh Bubák
předal slavnostně žákům do užívání nafukovací halu a sportovní hřiště.
1974-1975
V rámci reorganizace žďárských škol (otevření 4. ZDŠ) se novým ředitelem stal
Miroslav Dlouhý.
„Žáci s učiteli pilně nacvičovali na spartakiádu. Vrcholem byla možnost zúčastnit se cvičení na
Strahovském stadionu v Praze.“

1975-1976
Proběhly oslavy 20. výročí otevření školy. Zakončeny byly společenským večerem
v kavárně Astra.
2. polovina 70. let
Po jednotlivých ročnících se i na naší škole rozjížděla nová školská soustava.
1981-1982
Došlo k přestavbě sportovní haly: nafukovací hala byla zrušena, nahrazena byla
zděnou budovou.
1989-1990
19. června 1989 zemřel ředitel školy Miroslav Dlouhý. Řízením školy byl pověřen
zástupce Jaroslav Bezchleba. Po změnách ve společnosti po 17. listopadu 1989 byl do funkce
ředitele navržen Miroslav Matulka. Zástupci byli Olga Válková a Ivo Strejček.
1990-1991
Zájezdy s učiteli mířily tentokrát do Francie, o rok později do Itálie.
1991-1992
Opět se oslavovalo. Tentokrát ale Jan Ámos Komenský. Na prostranství mezi 2. a 3.
základní školou byla odhalena busta Učiteli národů. Proběhla první etapa výměny oken. O
uvolnění z funkce požádal Ivo Strejček, jmenován byl Josef Smékal, ten záhy odstoupil a na
jeho místo nastoupila Věra Jindrová. Do důchodu odešel školník pan Svoboda.
1993-1994
Do důchodu odešel Miroslav Matulka. Na jeho místo byl jmenován Jan Kunický.
1994-1995
V tomto roce oslavila škola 40. výročí svého založení. Jako první ve Žďáře nad Sázavou
se začala specializovat na práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Vznikly zde
specializované třídy s menším počtem žáků, čímž byl výrazně posílen individuální přístup
k dětem.
1995-1996
Od 1. ledna 1996 získala škola právní subjektivitu s oficiálním názvem: Základní škola
Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

1998-1999
Od 1. 8. 1999 byl do funkce ředitele jmenován Miroslav Kadlec. Zástupkyněmi byly
Věra Jindrová a Olga Válková.
1999-2000
Ve škole proběhla rekonstrukce sociálních zařízení. Změnilo se i okolí školy: dvůr byl
vybaven hracími prvky, dopoledne zde za dobrého počasí mohli trávit přestávky žáci,
odpoledne začala školní dvůr hojně navštěvovat školní družina.
2000-2001
I v tomto školním roce byly naplánovány další práce: proběhla např. rekonstrukce
elektroinstalace, hala byla vybavena novým osvětlením, bylo dokončeno oplocení hřiště. Byl
zakoupen první server a založena počítačová síť do všech učeben a kabinetů.
2001-2002
Novou podobu získala učebna informatiky, ale také „cvičná kuchyně“.
2002-2003
Nákladem 13 milionů byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sportovního hřiště. V 6.
ročníku byla v září poprvé otevřena třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní
techniky.
„Nyní jsou k dispozici tři hřiště na malou kopanou v umělé trávě, atletická dráha o délce 300
m v umělém povrchu, víceúčelové hřiště (např. na volejbal, tenis) taktéž v umělém povrchu,
sektor pro hod koulí, skok do výšky, dva sektory pro skok do dálky a dvě původní hřiště na
volejbal v antuce.“
2003-2004
31. března 2004 zemřel pan školník Jiří Bezchleba, který nastoupil v roce 19991 po
odchodu p. Svobody do důchodu. 1. srpna nastoupil na jeho místo Martin Sedlák. Do
důchodu odešla Olga Válková, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň.
2004-2005
14. září zemřel ve věku 71 let bývalý učitel a pozdější ředitel školy Miroslav Matulka.
Do funkce zástupce ředitele pro 2. stupeň nastoupil Jiří Beneš. Do důchodu odešla Věra
Jindrová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň. Škola oslavila 50. výročí otevření. Školní
akademie byla uspořádána v květnu 2005 v Městském divadle.
„Součástí akademie se stal muzikál Pomáda naruby – jednalo se o představení secvičené žáky
2. stupně.“

2005-2006
Do školy docházelo 487 žáků. Bylo rozhodnuto, že zde bude pracovat jeden zástupce
ředitele. Novinkou se stalo zařízení druhé počítačové učebny. Došlo ke splnění přání žáků, jež
byla vyslovena na zasedáních žákovského sněmu: šatny byly vybaveny šatními skříňkami,
otevřen byl školní bufet. I ve stravování došlo ke změnám: školní kuchyně byla přestavěna na
výdejnu. Obědy jsou dováženy ze Základní školy Komenského 6.
2006-2007
Novinkou tohoto školního roku byl 1. ročník adaptačního projektu pro žáky 6.
ročníků. Projekt s názvem SPOLU zahrnoval nejen harmonizační třídenní pobyt v rekreačním
středisku ve Skleném, ale i spoustu dalších akcí pro děti a rodiče.
„Součástí projektu SPOLU bylo spaní ve škole a krásné pohádkové představení v Mahenově
divadle v Brně.“
2007-2008
V tomto školním roce byly rekonstruovány tělocvična a hala.
„2. ročník projektu SPOLU probíhal v penzionu Sport na Rokytně a v jeho okolí.“
2008-2009
V roce 2009 vyšli žáci poslední třídy specializované na práci s dětmi s poruchami
učení. K zápisu se dostavilo více dětí, než bylo možné přijmout.
2009-2010
Situace s velkým počtem dětí u zápisu se opakovala. Od tohoto školního roku fungují
na škole dvě nová oddělení školní družiny v moderně pojaté původní vestavbě na přístavku.
Novinkou bylo instalování pěti interaktivních tabulí na základě partnerství školy v projektu
„Učíme interaktivně“.
2010-2011
V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce fasády školní budovy. Návrh barev
fasády byl svěřen paní Haně Šikulové.
2011-2012
V tomto školním roce opět nebylo možné přijmout všechny děti, které přišly k zápisu.
Někteří žáci, kteří byli přijati ke studiu na víceletá gymnázia, zvolili možnost pokračovat ve
studiu ve třídě s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.

2012-2013
V rámci okresu byla vyhlášena soutěž Talent Vysočiny 2013. Z naší školy byli
nominováni tři žáci.
„Vyhlášení výsledků této soutěže bylo obrovským úspěchem naší školy. Z pěti možných
Talentů Vysočiny obsadili naši žáci dvě místa a zbylá tři místa zůstala na ostatní školy.“
2013-2014
Žáci naší školy dosáhli opakovaně nadprůměrných výsledků v testování Kalibro. Jonáš
Rosecký, Talent Vysočiny 2014, získal významná umístění v programování Baltie 2014
v národním i mezinárodním měřítku.
2014-2015
Talentem Vysočiny se stal Jindřich Dítě. Mladší žákyně získaly v přeboru ČR v košíkové
1. místo a staly se mistryněmi ČR. V květnu 2015 proběhla školní akademie k 60. výročí
otevření školy. Představení v Domě kultury se zúčastnili kromě oficiálních hostů v hojném
počtu i bývalí žáci a učitelé.

