
 

  

 

  

1961  Začala výstavba dvou pavilonů pro novou školu na sídlišti v Kolíně.  

1.9.1963  

Za účasti Kmochovy hudby proběhlo slavnostní otevření 1. ZDŠ Kolín (tzv. Nová škola) 

pro 1. – 8. ročník. Třetí třídy (III.A – III.E) byly umístěny v budově SVVŠ. Ve škole bylo ve 

29 třídách 937 žáků.  

1964  

Od školního roku 1964/1965 je ve škole i 9. ročník.   

Byl otevřen polytechnický pavilon se školními dílnami. Začala výstavba tělocvičny.   

Šest učitelů darovalo svým kolegyním k MDŽ 3 kg rumových pralinek.  

1965  
Byla otevřena budova se školní jídelnou a 4 odděleními školní družiny a spojovací chodba 

mezi pavilony.  

1966  
Zkolaudována tělocvična a pavilon dílen. Ve škole jsou zřízeny 4 třídy specializované na 

lední hokej.  

  

  

  

  

  

  

             

 

2. ½ 60. let  

Ve škole narůstá počet žáků, průměrný počet ve třídě je 35 až 37 žáků.   

V roce 1967 byl v rozhlase vysílán z naší školy pořad „Školotoč“.   

Koncem 60. let dochází k několikaletému experimentu: diferenciace 6. – 9. tříd na výběrové, 

průměrné a slabé.   

V lednu 1969 byly vyhlášeny třítýdenní uhelné prázdniny. Na mimořádné poradě bylo řešeno 

nevhodné oblečení a dlouhé vlasy chlapců a minisukně děvčat.   

Byl dokončen betonový chodník mezi pavilony.  
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70. léta  

Stále je velká naplněnost tříd, průměrně 31 až 34 žáků ve třídě. Čtyři třídy jsou trvale 

umístěny v prostorách kolínského gymnázia, dalších 6 tříd je rozmístěno do ostatních 

základních škol v Kolíně. Školní družina je otevřena pouze pro 1. a 2. ročník, ostatní děti 

chodí do ŠD na 5. ZDŠ v Kolíně.   

Od ½ 70. let jsou všechny třídy umístěny v našich pavilonech.   

V roce 1977 byl v Československé televizi vysílán z naší školy pořad „Vedu, vedeš, 

vedeme“ s ukázkou práce s pionýry.   

Od roku 1978 navázala škola družební styky se školami ve Voskresensku a v Zehdenicku 

v NDR. Naší škole byl propůjčen čestný název „Škola přátelství ČSSR – NDR“.  

Ve školním roce 1979/1980 se 104 žáků zúčastnilo celostátní spartakiády v Praze.   
 

 Škola uzavírá dlouhodobé patronátní smlouvy s podniky Tatra Kolín, ČSSS  Kolín, ČSAD 

Kolín a vojenskou posádkou.  

Bylo dokončeno oplocení celého areálu a dláždění cest kolem školy.  

80. léta  

Ve třídách je stále vysoký počet žáků, průměrně 32 až 35 žáků. Počet tříd je 30 až 38. 

Nejvyšší počet žáků byl zapsán ve školním roce 1980/1981 = 1 227 žáků.  

Žáci se zapojují do práce Stanice mladých techniků v Tesle a Tatře Kolín. Začíná pracovat 

nový kroužek výpočetní techniky a kroužky mladých turistů, požárníků, ochránců přírody, 

leteckých modelářů, kroužky košíkové a střelecký.  

U školy byl zřízen nový pozemek pro výuku pěstitelských prací. Musí se řešit nedostatečný 

prostor pro výuku tělesné výchovy: v tělocvičně v průběhu vyučovací hodiny „cvičí“ až 75 

žáků, škole chybí hřiště.   
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90. léta  

Dochází k prudkému poklesu počtu žáků ve škole, průměrná naplněnost tříd je 23 až 28 žáků. 

Ve školním roce 1994/1995 nejsou ve škole 9. třídy, žáci mají možnost vycházet z 8. třídy.   

Na počátku 90. let dochází k velkým změnám ve výuce dějepisu, občanské výchovy a 

zeměpisu.   

Naši žáci a učitelé se pří pětidenní návštěvě družební školy v Zehdenicku v roce 1990 

podívají do Západního Berlína.   

Ve škole pracují souběžně organizace Pionýr a Junák.  

Ve školním roce 1991/1992 byli žáci 2. stupně (neúspěšný experiment) rozděleni do 

studijních a praktických tříd. Začínají pravidelné letní tábory Poutník.  

Ve školním roce 1992/1993 získává škola významnou finanční podporu Ministerstva školství 

na operaci v zahraničí pro těžce zraněného žáka.   

Od září 1993 třídy s rozšířenou výukou Aj a Nj.  

Od roku 1994 se pravidelně koná žákovská akademie spojená s výstavou žákovských prací. 

Prvních pět ročníků probíhá na Zámecké, ale pro malou kapacitu sálu je akademie později 

přemístěna do Městského divadla v Kolíně.   

V roce 1997 navštívili naši žáci Anglii. Od stejného roku, po několikaleté odmlce, začíná 

pracovat Klub mladého diváka, který ve škole funguje dodnes.  

Ve školním roce 1998/1999 si škola připomněla 35. výročí otevření. V listopadu 1998 

proběhl poprvé Den otevřených dveří pro rodiče a bývalé žáky a zaměstnance.  

Byly dobudovány travnaté plochy mezi pavilony, opraveny podlahy v učebnách, dovybavena 

učebna fyziky. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce spojovací chodby.  
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2000 - 2010  

Stále klesá počet žáků a otevřených tříd. Průměrný počet ve třídě se snižuje na 19 až 22 žáků, 

nejnižší počet zapsaných žáků byl ve školním roce 2008 / 2009 = 240.  

Od školního roku 2000/ 2001 pracuje ve škole žákovský parlament složený ze zástupců 4. až 

9. tříd. Parlament vydává časopis „Poškolák“. Bylo založeno Sdružení rodičů.  

Ve škole se zřizují basketbalové třídy, hráči BC Kolín rozdávají žákům pololetní vysvědčení. 

Od školního roku 2003/2004 nabízí „Puclík“ žákům 1. – 5. tříd různé kroužky a mimoškolní 

aktivity.  

V roce 2006 má škola první interaktivní tabuli.  

V březnu 2007 bylo u školní jídelny otevřeno „Nevšední hřiště“, které bylo vybudováno s 

podporou TPCA. Od září 2009 pracuje škola podle vlastního školního vzdělávacího 

programu „Škola Porozumění“. Začínají adaptační kurzy pro třídní kolektivy. Škola se 

zapojuje do projektu „Ovoce do škol“ pro 1. – 5. ročník.  

Žáci mají možnost zúčastnit se zahraničních zájezdů a výletů (Anglie, Francie). Vybraný žák 

tráví prázdninový pobyt v partnerském městě Kamenz v SRN.  

Škola se úspěšně zapojuje do mnoha projektů: celorepubliková lehkoatletická soutěž  

„Kinderiáda“ za účasti mistryně světa Lídy Formanové; obhajoby absolventských prací; 

„Mladý Demosthenes“ – komunikační výchova; celostátní projekt „Kavka ve městě“ za 

finančního příspěvku MěÚ Kolín; prodej předmětů a sbírky pro onkologické a dětské oddělení 

nemocnice, ..  

Ve škole bylo vyměněno osvětlení, byly zabudovány nové vstupní dveře u 1. pavilonu, ve 

školní jídelně je nově zavedena elektronická evidence obědů, žáci 9. tříd natřeli lavičky u 

školy. Podle návrhu žáků a učitelů byly nově vyzdobeny chodby, schodiště a okna v obou 

pavilonech. Byla vybudována nová multifunkční pracovna přírodovědných předmětů.  

  

  

 

od r. 2011  

Ve škole se zvyšuje počet žáků a tříd. Pro prvňáčky otevíráme dva roky po sobě tři třídy a 

poslední tři školní roky dokonce čtyři třídy. Průměrný počet žáků ve třídě je 21 až 24.  

V roce 2011 zahajuje ve škole provoz televizní studio. Škola se zapojuje do projektu „EU 

OPVK – Peníze do škol“. V tomto roce byla otevřena nová počítačová pracovna a byly 

zakoupeny další interaktivní tabule.  

V letech 2012 až 2014 probíhá projekt „Comenius“, do kterého jsou spolu s naší školou 

zapojeny školy z několika dalších evropských zemí. Naši žáci a učitelé během trvání projektu 

navštívili partnerské školy a poznali Slovensko, Polsko, Itálii, Španělsko, Velkou Británii, 

Švédsko, Řecko a Turecko. Pro žáky těchto zahraničních škol jsme zase připravili 

několikadenní setkání i s výukou u nás.  

V průběhu celého školního roku 2013/2014 jsme si připomínali 50. výročí otevření naší 

školy. V rámci Dne otevřených dveří probíhala rozsáhlá výstava školních pomůcek, učebnic a 
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fotografií. 9.5.2014 se konala v městském divadle v Kolíně úspěšná školní akademie. Škola 

vydala při této významné události almanach.  

 Ve školním roce 2014/2015 se velká část učitelů zapojila do mezinárodního projektu 

„Erasmus – studium jazyků v zahraničí“. Učitelé odjeli zdokonalovat angličtinu do Anglie  

(2) a na Maltu (8), francouzštinu do města Montpellier (1) a němčinu do Mnichova (1). Další 

projekt, který umožňoval studium a rozšiřování jazykových znalostí učitelů, probíhal formou 

blended – learningové výuky.  

V roce 2015 vyzdobili naši žáci novorozenecké oddělení kolínské nemocnice. V soutěži ve 

sběru PET víček jsme se umístili na 2. místě a získali možnost nákupu sportovního a školního 

vybavení pro žáky v OC Futurum v hodnotě 15 000 Kč.    

Na podzim 2013 probíhala za provozu velká rekonstrukce školy. Ve všech budovách byla 

vyměněna okna a zateplovala se fasáda.   

Postupně se upravuje okolí školy – dvě nová hřiště, přestávkové plochy mezi pavilony, nová 

dlažba, venkovní schodiště, lavičky. Byl zakoupen nový nábytek a vybavení do většiny tříd, 

šatní skříňky. Nový nábytek je také ve školní jídelně.  

Žáci 2. a 3. tříd se účastní plaveckého výcviku, 4. a 5. tříd dopravní výchovy. Šesté třídy 

jezdí pravidelně na adaptační kurzy, žáci 2. stupně na lyžařský výcvik, mladší žáci na školu v 

přírodě. Spolupracujeme v rámci prevence se sdružením Prostor a Městskou policií.  

V aktuálním školním roce 2022/2023 je ve škole 29 tříd, 647 žáků. Pracuje zde 42 učitelů, 9 

vychovatelek školní družiny a 15 asistentů pedagoga. Ve škole pracuje už několik let školní 

psycholožka.  
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Ředitelé 

školy  

František Krumich Josef 

Sojka  

Růžena Komárková  

Vladimír Zubík    

Dagmar Fialová  

  

1.9.1963 – 28.2.1970  

1.3.1970 – 31.1.1975   

1.2.1975 – 31.8.1976  

1.9.1976 – 31.12.1991  

1.1.1992 – 31.7.1992  

1.8.1992 – 30.6..2008  

  

  

zastupující ředitelka  

  

zastupující ředitelka  

  

 Zdenka Filipová    1.7.2008 -   

  

  

  

Ze školních kronik vybrala a zpracovala Naďa 

Kotková  


