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DDřřííve, neve, nežž byla postavena novostavba byla postavena novostavba 
mměěššťťanskanskéé šškoly, navkoly, navššttěěvovali chlapci vovali chlapci 
piaristickou piaristickou šškolu a kolu a ččáást dst díívvččíí šškoly na koly na 
KarlovKarlověě..
Novostavba mNovostavba měěla být postavena naproti la být postavena naproti 

gymngymnááziu, ale k stavbziu, ale k stavběě vvůůbec nedobec nedoššlo kvlo kvůůli li 
nedostatenedostateččným finanným finanččnníím prostm prostřředkedkůům. m. 
PozdPozděěji, v obdobji, v obdobíí 1. sv1. svěětovtovéé vváálky, byly naproti lky, byly naproti 
gymngymnááziu postaveny nouzovziu postaveny nouzovéé barbarááky pro ky pro 
vojvojááky, takky, takžže ani tam nebylo moe ani tam nebylo možžnnéé šškolu kolu 
postavit.postavit.



UUččebna ve starebna ve staréé šškole se spadlou omkole se spadlou omíítkou stropu v roce 1931tkou stropu v roce 1931

KdyKdyžž se zjistilo, se zjistilo, žže  stare  staráá šškola je opravdu v hodnkola je opravdu v hodněě ššpatnpatnéém stavu,  m stavu,  
ppřřichicháázela  nutnzela  nutněě v v úúvahu novostavba. Novvahu novostavba. Novéé mmíísto pro sto pro šškolu bylo kolu bylo 
vybrvybrááno kousek vlevo od ulice Husovy do dneno kousek vlevo od ulice Husovy do dneššnníí ulice Jirulice Jirááskova.skova.



StavebnStavebníí prprááce byly zadce byly zadáány 27.4.1932ny 27.4.1932--
sdrusdružženeníí stavitelstavitelůů pod firmou ing. F. Mapod firmou ing. F. Mařříík, k, 
stavitel V. stavitel V. FulFulíínn, architekt A. , architekt A. PlPlííhalhal a a 
technický poradce R. Dutechnický poradce R. Duššek.ek.



StavStavěět se zat se začčalo 8.6.1932 a v alo 8.6.1932 a v úúnoru noru 
1934 byla budova dostav1934 byla budova dostavěěnana--
řředitelem se steditelem se stáávváá K. D. K. D. BalekBalek

VyuVyuččovat se zaovat se začčalo 19.2. 1934.alo 19.2. 1934.



Radost vRadost vššak netrvala dlouho ,  v bak netrvala dlouho ,  v břřeznu roku 1939 byla eznu roku 1939 byla 
šškola kola ččáástesteččnněě obsazena okupaobsazena okupaččnníími vojsky nmi vojsky něěmeckmeckéé
řříšíše.e.
ŘŘeditel editel BalekBalek byl zatbyl zatččen a odvezen do koncentraen a odvezen do koncentraččnníího ho 
ttáábora, jeho nbora, jeho náástupcem se stal Vladimstupcem se stal Vladimíír r LepLepšš
ŠŠkolnkolníí rok 1939/40rok 1939/40-- 415 415 žžáákkůů v devv devííti tti třřííddáách a dvou ch a dvou 
kurzechkurzech



ŠŠkolnkolníí rok 1940/41rok 1940/41-- 314 314 žžáákkůů v devv devííti ti 
ttřřííddáách a dvou kurzech ch a dvou kurzech –– od ledna 1941 se od ledna 1941 se 
zvýzvýššil poil poččet hodin povinnet hodin povinnéého vyuho vyuččovováánníí
nněěmeckmeckéého jazykaho jazyka-- ze ze ččtytyřř na pna pěět týdnt týdněě..
ŠŠkolnkolníí rok 1941/42rok 1941/42-- opopěět se zvýt se zvýššil poil poččet et 
hodin nhodin něěmeckmeckéého jazyka na sedm hodin ho jazyka na sedm hodin 
týdntýdněě



Nakonec byla celNakonec byla celáá šškola zabrkola zabráána pro na pro 
vojenskvojenskéé úúččely a chlapeckely a chlapeckéé šškoly se po koly se po 
prpráázdninzdnináách opch opěět ocitly v dt ocitly v díívvččíí šškole na kole na 
KarlovKarlověě, kam v listopadu p, kam v listopadu přřibylo i ibylo i 
gymngymnáázium.zium.

V roce 1944 byli zatV roce 1944 byli zatččeni a odsouzeni k eni a odsouzeni k 
trestu smrti daltrestu smrti dalšíší uuččiteliteléé, mezi nimi i , mezi nimi i řředitel editel 
VladimVladimíír r LepLepšš, který zem, který zemřřel vysel vysíílenleníím v m v 
roce 1945 ve roce 1945 ve StraubinguStraubingu..

Obou Obou šškol se tak ujala Marie Pkol se tak ujala Marie Přřerovskerovskáá..



28.2. 1945 byly vyklizeny 28.2. 1945 byly vyklizeny šškolnkolníí mmíístnosti stnosti 
pro npro něěmeckmeckéé uprchluprchlííky ze ky ze SlezkaSlezka a den na to a den na to 
byla zabrbyla zabráána celna celáá šškola.kola.
Pak nPak náásledoval konec 2. svsledoval konec 2. svěětovtovéé vváálky a lky a 
řředitelem se opeditelem se opěět stt stáávváá po npo náávratu z vratu z 
koncentrakoncentraččnníího tho táábora Karel bora Karel DimitrijDimitrij BalekBalek, , 
ten vten vššak brzy umak brzy umíírráá-- dne 11.4.1946 a dne 11.4.1946 a 
novým novým řředitelem se stal Bohuslav editelem se stal Bohuslav KKüückck..



13.5. 1946 se kone13.5. 1946 se koneččnněě mohli chlapeckmohli chlapeckéé
šškoly vrkoly vráátit zptit zpěět do svt do svéé budovy a bylo budovy a bylo 
opopěět zavedeno pravidelnt zavedeno pravidelnéé vyuvyuččovováánníí..



Pro zajPro zajíímavost mavost smesme si psi přřipravily dvipravily dvěě fotky fotky 
pedagogickpedagogickéého sboru pro srovnho sboru pro srovnáánníí
Z roku 1977/78Z roku 1977/78



A ze souA ze souččasnostiasnosti



A jak je na tom A jak je na tom šškola dnes? kola dnes? 
AktuAktuáálnlníí informace naleznete na informace naleznete na 
internetovinternetovéé strstrááncence

http://www.zsjiraskova.cz


