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NNěěcoco mmáálo lo zz historiehistorie

Stavba se zapoStavba se započčala na podzim 1926ala na podzim 1926��..
O mO mííststěě se spekulovalo zhruba 19 letse spekulovalo zhruba 19 let��
PrvnPrvníí projekt pochprojekt pocháázel patrnzel patrněě z rukou z rukou 
architekta Plarchitekta Plííhalahala��
Stavba novStavba novéé ��kolnkolníí budovy probbudovy proběěhla v mhla v mííststěě
nněěkdejkdej�í�ího rybnho rybnííkaka
RozpoRozpoččet budovy vychet budovy vycháázel na 3 800 000 Kzel na 3 800 000 Kčč
www.zsjiraskova.czwww.zsjiraskova.cz



PedagoPedago��ky ky ktekteřřéé vydrvydr��elyely
"" PolesnPolesnáá
"" JedlanovJedlanováá
"" StaStaňňkovkováá
"" PtPtááččkovkováá
"" SmrtovSmrtováá
"" RothovRothováá
"" BobkovBobkováá
"" HeHeřřmmáánkovnkováá
"" HnHnáátkovtkováá
"" ��aa��kovkováá



PamPamáátntníík popravených uk popravených uččitelitelůů



FotogalerieFotogalerie
SuterSuteréén n ��koly promkoly proměěnněěný v ný v 
protiletecký krytprotiletecký kryt



FotogalerieFotogalerie
SuterSuteréén n 
Vlevo pVlevo půůvodnvodněě
Vpravo nynVpravo nyníí



FotogalerieFotogalerie
PrPrááce na ce na ��kolnkolníím pozemkum pozemku



FotogalerieFotogalerie
PrvnPrvníí ��áácici



Pro srovnPro srovnáánníí

�� PoPoččet et 
řřediteleditelůů
tehdy a tehdy a 
dnes se dnes se 
velice velice 
lili�í�í☺☺
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1934-
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JJíídelnadelna

## Ze zaZe začčáátku byla jtku byla jíídelna v prostordelna v prostoráách ch 
dnedne��nníích ch ��aten, staten, stáály se tam dlouhly se tam dlouhéé
fronty na obfronty na oběěd a z dd a z důůvodu mvodu máálo mlo míísta sta 
byla postavena vedle byla postavena vedle ��koly jkoly jíídelna delna 
spolespoleččnněě s drus dru��inou, kam po dostaveninou, kam po dostaveníí
��ááci dochci docháázeli na odpolednzeli na odpoledníí vyuvyuččovováánníí..



ChodbyChodby��
��atny se nachatny se nacháázeli naproti tzeli naproti třřííddáám na m na 
chodbchodběě, a to jak v prvn, a to jak v prvníím tak i v druhm tak i v druhéém m 
patpatřřee
��kola byla z obou stran kratkola byla z obou stran krat�í�í zhruba o 5 zhruba o 5 
metrmetrůů
DlaDla��ba je pba je půůvodnvodníí, tak, tak��e se tam dnes de se tam dnes dáá
vidviděět zadt zaděělláánníí pozpozůůstatku po statku po ��atnatnááchch



��áácici
Od doby, kdy Od doby, kdy 
��ááci zasedli do ci zasedli do 
svých lavic, svých lavic, 
uplynulo 73 let.uplynulo 73 let.



Mini interview Mini interview 
s Janou s Janou SmrtovouSmrtovou

JejJejíí úúplnplněě prvnprvníí
dojmy bylo dojmy bylo 
rozrozččarovarováánníí ☺☺



��kolnkolnííkk

Tuto Tuto ��kolu kolu 
navnav��ttěěvoval voval 
jakojako��to ,,pilnýto ,,pilný����
��tudenttudent

VýznamnVýznamněě ppřřispispěěl l 
k utvok utvořřeneníí
prezentaceprezentace



Zpracovali:Zpracovali:

Tereza Čadilová
Vlo�te funkci

�árka Hru�ková
Vlo�te funkci

Kristýna Vavříková
Vlo�te funkci

zadal:
Radim Klein


