
Významné mezníky v historii školy III. 
(od 90. let 20. století) 

 

1989/1990 
září Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. 
 Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky s deseti novými 

počítači značky Consul.  
prosinec Ředitelkou školy opět jmenována Alena Kneslová. 
duben Literární část soutěže s požární tématikou vyhrála Vladimíra Pochopová.  

V literární části soutěže s brannou tématikou obsadila 3. místo Dana 
Kovaříková. 
Okrskové kolo Běhu Mladé fronty vyhrál Petr Klusák, na 2. místě se umístil 
Jan Hodický. 

červen Divadelní představení v místní sokolovně. Žáci si sami napsali texty, vyrobili 
kostýmy i připravili kulisy. Celá akce měla obrovský úspěch. 

1990/1991 
duben 1. místo v soutěži ve stolním tenise získali Jan Hodický a Lukáš Buršík. 

1991/1992 
Bylo ukončeno vedení školní kroniky, informace o dění ve škole čerpáme z výročních zpráv. 

1995/1996 
duben V okresním kole fyzikální soutěže Archimediáda se na 2. místě umístil David 

Bouček. 

1997/1998 
září Ředitelem školy se stal Mgr. Miroslav Vymazal. 

 

1998/1999 
říjen Oslavy 40. výročí otevření školy. Součástí oslav byl Den otevřených dveří a 

školní akademie.  

 

 



 

 
květen  Veřejné vystoupení dětí z 1. stupně k příležitosti oslav Dne matek. 

2000/2001 
leden Škola získala právní subjektivitu. 

Ve spolupráci s Radou rodičů byl zorganizován 1. rodičovský ples. 



březen Dětský karneval. 
jaro Veřejná soutěž žáků o návrh loga školy, s drobnou úpravou je používáno 

dodnes. 

 
2001/2002 

březen  Dětský karneval. 

květen První ročník turistického pochodu Vezmi mamku za ruku, který se konal ke 
Dni matek. 

2002/2003 
září Škola plnila zadané úkoly podle projektu Zdravá škola. 

2003/2004 
Ředitelkou školy se stala Mgr. Hana Svánovská. 

2004/2005 
červen  Ve fotbalovém turnaji v Křižanově se hoši z 8. a 9. tříd umístili na 3. místě. 

Dívky z 8. a 9. ročníku získaly ve vybíjené 3. místo, úspěch slavily také dívky 
z 6. a 7. ročníku 2. místem ve vybíjené. 

 V místní orlovně se konala školní akademie. Všechna vystoupení žáků se všem 
návštěvníkům velmi líbila. 

červenec Zahájena plánovaná přístavba školy nad jídelnou. 
 

   



 

2005/2006 
září Rekonstrukce lavic a katedry v odborné učebně fyziky a chemie. Vybourání 

přepážky vstupní haly, znovuotevření původního vestibulu školy a jeho 
rekonstrukce. 
Začaly přípravy na tvorbu školního vzdělávacího programu. 

březen Okresní kolo v recitační soutěži vyhrála Kristýna Štěpánková z 2. ročníku a 
postoupila do krajského kola. 

květen V oblastním kole dopravní soutěže v Kuřimi se Šárka Maloňová z 5. ročníku 
umístila na 2. místě. 
Žáci se svými učiteli připravili výstavu o  doc. RNDr. Antonínu Mrkosovi, 
CSc., od jehož úmrtí uplynulo 110 let. Při odhalení busty na domě tohoto 
významného rodáka vystoupili naši žáci s kulturním programem. 



 
červen  Na turnaji v kopané v Křižanově získali chlapci z 8. a 9. ročníku 1. místo. 

V turnaji ve vybíjené v Křižanově získaly dívky z 8. a 9. ročníku 3. místo a 
děvčata z 6. a 7. ročníku 2. místo. 

2006/2007 
29. 9. 2006  Vedení naší školy uzavřelo se Základní školou v Seredi (Slovenská republika) 

smlouvu o spolupráci.  
 

 



říjen  Začali jsme vydávat školní časopis Palouček. 
29. 1. 2007 Slavnostní otevření přístavby. Škola získala dvě odborné  učebny pro výuku 

informatiky a cizích jazyků), současně byla provedena rekonstrukce sociálního 
zařízení u školní jídelny a výměna oken v kuchyni a školní jídelně. Zároveň 
došlo k rekonstrukci vytápění v tělocvičně, k výměně oken v šatnách 
tělocvičny a k opravě sociálního zařízení v hlavní budově školy. Slavnostního 
otevření se zúčastnili významní hosté, např. poslanec PS Parlamentu ČR 
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a další. 

 

 
2007/2008 

září   Byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu Most v 1. 
a 6. ročníku. 

říjen  Začala reorganizace žákovské knihovny. 
prosinec  Ve škole vznikl pěvecký soubor. 
únor  Konala se třídenní akce nazvaná NAFEST. S žáky 8. A, 8. B a  9. B pracovala 

skupina mladých odborníků. Žáci se podle vlastního zájmu rozdělili do 4 dílen 
(režie, improvizace, tvůrčí psaní a akrobalanc), v nichž pod vedením lektorů 
pracovali a na závěr této akce připravili svoji prezentaci. 

březen Žákyně 1. třídy Sára Kocourková získala v kategorii nejmladších recitátorů 1. 
místo a postoupila do krajského kola. V této kategorii byl na 2. místě žák 1. 
třídy Igor Kučera. V kategorii 4. a 5. tříd vyhrála Kristýna Štěpánková ze 4. 
třídy a také ona postoupila do krajského kola. 

květen  Konaly se oslavy 100. výročí vysázení Douglasek tisolistých nad 
Předklášteřím. Škola uspořádala k tomuto tématu výstavu a ve spolupráci 
s místní organizací Sokol připravila výlet po naučné stezce ke stoletým 
stromům.  

červen  Žáci 2. stupně úspěšně reprezentovali školu v turnaji ve florbale a v hodu na 
koš. Tento turnaj byl součástí návštěvy ve spřátelené škole ve slovenské Seredi. 

 Velký úspěch mezi dětmi měla pěvecká soutěž DL faktor. V kategorii mladších 
žáků vyhrála skupina Rebelky (Jana Stehlíková a Marie Caudrová ze 3. třídy). 
Ve starší kategorii zvítězila skupina The Ignors (Tereza Vlková, Alena 
Vodičková, Ondřej Ludvík z 8. A, Hedvika Pálešová z 8. B a Martin Jacko 
z 9. A). 

 
 


