
Významné mezníky v historii školy II. – důležité dostavby 
(70. a 80. léta 20. století) 

 

1975/1976 
září Byl vypracován a schválen projektový plán pro přístavbu nové tělocvičny. 

1976/1977 
duben Bylo započato s přístavbou tělocvičny v hodnotě 2 500 000,- Kčs. Stavbu 

prováděl Stavební podnik okresu Žďár nad Sázavou se sídlem ve Velké Bíteši. 

 
1977/1978 

září Škola ve Skryjích byla zrušena a její žáci k nám začínají chodit už od 
1. ročníku. 

1978/1979 
září Byla zrušena ZDŠ s 1.- 5. post. ročníkem v Kuřimském Jestřabí a žáci přešli na 

naši školu. 
1979/1980 

září Zahájeno vyučování v přístavbě tělocvičny. Přístavbou byla získána jedna třída 
a dvě místnosti pro družinu mládeže. 

1981/1982 
září Novou ředitelkou školy byla jmenována Alena Kneslová. 
prosinec Díky pomoci tatínků se podařilo zbudovat a udržovat po celou zimu kluziště na 

školním hřišti. 

únor  Ve spolupráci s rodiči byl ve škole uspořádán karneval. 

 



 
 
březen V soutěži Děti, mír a umění, v literární části, obsadila 1. místo žákyně naší 

školy Marie Nezvalová. 
 2. místo v krajském kole matematické olympiády obsadil Jaroslav Daniel. 
 Do krajského kola v šachovém přeboru se probojoval Kamil Válek, další 

úspěchy jsme slavili ve sportovních soutěžích. 
 
 

 



 

červenec Žáci s učiteli a pionýrskými vedoucími putovali po Malé Fatře. 

1982/1983 
prosinec Herci z Brna vytvořili v sokolovně se 180 dětmi divadelní představení.    

 
 



březen Otvírání studánek podle starého lidového zvyku se účastnili nejen žáci 
a učitelé, ale i rodiče dětí. 

 

 

1983/1984 
září Byl zbudován projekt na přístavbu jídelny a školních dílen. 
duben V okresním kole Pythagoriády obsadil 1. místo Václav  Kloboučník a 3. místo 

Jiří Balabán z 5. třídy, Šárka Tichá ze 6. třídy se umístila na 3. místě, ze 7. třídy 
zvítězila Lenka Musilová, na 2. místě skončil Karel Nečesal.  
V literárně-výtvarné soutěži Děti, mír a umění obsadila 1. místo Hana 
Širůčková. 

1984/1985 
jaro Byla zahájena přístavba školní jídelny v hodnotě 5 mil. Kčs, vydatně pomohli 

i rodiče, kteří brigádně pracovali i o sobotách. 
 



 

1987/1988 
září  Byla otevřena nová školní jídelna a učebna dílen.  
 

 
1988/1989 

září Žáci se začali učit v učebně s pěti počítači značky Ondra. 
 


