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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Brožura k třicetiletému výročí školy

Úvod
Prvního září 1987 se otevřely brány nově zbudované základní školy v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi svým prvním
žákům. Základní škola dlouho nazývaná lidově „pětka“ nebo „pátá základka“ tak rozšířila počet základních škol ve městě,
které mělo tehdy 16498 obyvatel, zhruba o 2 000 obyvatel méně, než má nyní, v roce 2017. Dnes má ZŠ Na Výsluní, fungující
pod svým novým názvem od roku 2003, bezmála 870 žáků, přičemž tento počet se bude ještě mírně zvyšovat. Při příležitosti
třicetiletého výročí, které si tak letos naše škola připomíná, vychází tato brožurka, která má za úkol shrnout a připomenout
zatím krátkou, ve srovnání s ostatními školami ve městě zdaleka nejkratší historii.
Jak to vypadalo dříve?
Než se ale podíváme na samotný začátek historie ZŠ Na Výsluní, ztratíme několik slov o vývoji území dnešní školy před její
stavbou. Začínáme leteckým snímkem části Brandýsa nad Labem z roku 1953. Tehdy naše škola, vzniklá v roce 1987,
samozřejmě ještě nestála, ale prostor budoucí školy je již nápadně patrný. Najdeme ho na velkém prostranství uprostřed
snímku mezi dobře patrnými oběma hřbitovy. Dobře lze také rozpoznat dnešní Kosteleckou a Brázdimskou ulici nebo tok
řeky Labe v pravém horním rohu. Na snímku lze také spatřit i část nemocnice. Kromě naší školy na snímku nenajdeme také
fotbalové hřiště nebo budovy Sportcentra. Zdroj snímku: www.kontaminace.cenia.cz

O stavbě naší školy bylo rozhodnuto v osmdesátých letech 20. století. Vyrostla ve výše popsaném prostranství severně od
křižovatky s hostincem zvaným Na Rychtě. Budova restaurace ustoupila stavbě parkoviště, jeden ze vzácných snímků
ukazuje její podobu krátce před zbouráním. Zdroj snímku: www.facebook.com/groups/brandysboleslav/

Archiv Městského muzea vydal ještě další zajímavé poklady. Jsou jimi historické fotografie ze sbírky pana Hyky. Ty zachycují
části města právě na místě bývalého hostince Na Rychtě a na místě naší školy. První snímek ukazuje severozápadní část ulice
Petra Jilemnického. Úplně uprostřed vzadu budova hostince Na Rychtě, vlevo před ním dnes již zbořená budova na
křižovatce před školou, úplně vlevo vjezd do bývalého zahradnictví, dnes příjezd k Penny Marketu.

Podrobněji zachycuje kout u hostince Na Rychtě snímek následující. Fotografie vlevo zachycuje konec ulice U hřbitova. Ani
jedna budova na snímku dnes již nestojí. Dnes tam najdeme parkoviště před školou, borový lesík a úplně vpravo pak vjezd do
školního areálu. Snímek vpravo pak zachycuje stejné místo, jen je vyfocen z jižní strany a zachycuje dnešní křižovatku pod
školou se zastávkou autobusu.

Poslední „prehistorický“ snímek ukazuje část Kostelecké ulice u židovského hřbitova. Budova zcela vpravo již dnes nestojí,
všichni si ale určitě dovedou na jejím místě představit chodník směřující od semaforu k hlavnímu vchodu do školy.

A je tu rok 1987 a první školní rok. Snímek ukazuje první pedagogický sbor. Pozornému čtenáři určitě neuniknou stavební
práce na budově školy v zadní části fotografie. Seznam učitelů. Nahoře zleva J. Jaroš, V. Kváča, A. Rus. Uprostřed zleva A.
Nováková, J. Bednářová, L. Kolářová, Z. Pokorná, V. Vondrušková, M. Hanáková, J. Hornychová, H. Trnčíková. Spodní řada
zleva E. Engelmaierová, E. Sabolová, J. Hybšová, A. Šiborová, J. Pillmaierová, Z. Zemanová a I. Loydová.

Druhý snímek pedagogického sboru pochází z roku 1998.

Očima pamětníků
5. ZŠ, „Pětka“, ZŠ Kostelecká, „Nová škola“, ZŠ Na Výsluní?
Pět názvů jedné školy… Nejmladší škola ve městě slaví letos své třicetiny
Kolik roků je dnes jejím nejstarším absolventům? Čtyřicet tři, čtyřicet čtyři? Určitě už chodí do této školy jejich děti. Kolik
učitelů zde působilo a ovlivnilo nejednu životní cestu?
Čas letí a my, pamětníci, vzpomínáme…
Prožila jsem na této škole téměř třetinu svého života. Poprvé jsem do ní přišla jako „brigádnice“ o prázdninách v roce 1987,
kdy byl dokončen pavilon druhého stupně. Byla vítána každá pomoc. Vyvážel se stavební materiál, čistily se obklady,
dlaždice, myly se podlahy, vysazovaly se keře a stromy. Podruhé jsem přišla v roce 1988 jako učitelka češtiny, ruštiny,
angličtiny. Byla jsem třídní učitelkou páté B, měli jsme třídu ve druhém poschodí pavilonu druhého stupně s krásným
výhledem na Brandýs. Své páťáky jsem po roce zrádně opustila, neboť mi bylo nabídnuto místo na gymnáziu. Potřetí jsem
přišla 1. února 1991, kdy jsem byla na základě výsledků konkurzního řízení jmenována ředitelkou, a zůstala až do roku 2012.
Ráda na tyto roky vzpomínám. Ačkoli každý školní rok začíná stejně, vítáním prvňáčků, a končí loučením deváťáků (dříve
osmáků), přesto je každý rok jiný. Vzpomínky se vybavují ve spojení se jmény žáků a různých příhod. Kromě běžných školních
starostí každý rok přinesl spoustu nezapomenutelných zážitků.
Se svými „páťáky“ se scházíme dodnes. Rádi vzpomínáme na všechno možné. Je neuvěřitelné, co jsme spolu za jediný rok
zažili. Těším se, že se brzy sejdeme, už 24. června, v naší třídě ve druhém poschodí a společně zavzpomínáme.
Přeji všem žákům, současným i bývalým, co nejkrásnější vzpomínky na naši krásnou školu.
A škole přeji, aby byla stále na výsluní brandýských škol.
Nina Kolářová, ředitelka školy v období 1991-2011


Slavíme narozeniny. Základní škole Na Výsluní je třicet let. O žácích a o „ kantorech „ už něco ví, ale stále čeká na další
školáčky a samozřejmě na nové sympatické a také schopné pedagogy. V září 1987 začínala škola „fungovat“ jen s nynějším
pavilonem druhého stupně a byly zde vždy dvě třídy v ročníku. V dalším roce byla škola dostavěna do současné podoby.
Nepatřím ke skupině učitelů a učitelek, kteří nastoupili na naši školu hned od začátku školního roku 1987-1988, ale 1. září 1987
jsem vedla svého syna do 1. třídy nově postavené školy. Učila jsem tehdy na základní škole v Čelákovicích a na zdejší školu
jsem nastoupila až v následujícím školním roce. Učila jsem přes dvacet let na druhém stupni. Na některé žáky přitom
vzpomínám dodnes. Když jsme slavili dvacet let existence školy, přišli za námi „kantory“ bývalí „absolventi“ školy a moc mě
pobavilo, že jeden bývalý žák (dnes už dospělý muž a otec rodiny) se mi omlouval za své žertíky a legrácky, které tropil při
hodinách dějepisu. Bylo to velmi úsměvné a nakonec jsme se shodli, že vše už je dávno „promlčené“ a pěkně jsme si
popovídali a zavzpomínali na dávné časy. Během třiceti let se ve škole udály mnohé věci, ale škola si do dnešní doby
zachovala svoji hlavní funkci, a to je snaha o kvalitní vzdělávání a přípravu žáků do dalšího života. Přejme jí i do dalších let
mnoho úspěchů.
Dana Langerová, nynější třídní učitelka IV. D

Na škole pracuji jen 26 let. Nebyla jsem tedy mezi úplně prvními. Škola je místo, kde se každý den něco děje. Některé
události zůstanou zapomenuty, některé po celý život. Kromě jiných mi zůstaly dvě. Přestože jsem nepřešla na školu jako
pedagogický nováček, nikdy jsem neučila první třídu. Poprvé to bylo tedy nejen pro mých „28 prvňáčků“, ale i pro mě.
Nevím, kdo měl 1. září větší obavy, zda já nebo děti. Ale všechno jsme zvládli a obavy byly zbytečné. Druhá vzpomínka je na
alej prvňáčků. „Moji“ tehdejší prvňáčci měli to štěstí být součástí založení nové aleje. Každý z nich měl svůj strom. Stalo se
pro nás tradicí pravidelně chodit stromky kontrolovat. Bylo hezké pozorovat, jakou měly děti radost, když stromek úžasně
rostl. Navštívili jsme je i několikrát v době, kdy jsem děti neučila. A to je jen zlomek událostí, které jsem zde prožila. Co
závěrem popřát naší oslavenkyni? Ještě mnoho dalších let a dětem plno nezapomenutelných zážitků.
Věra Turecká, nynější třídní učitelka V. C

Přehled ředitelů ZŠ Na Výsluní v její historii
Alois Rus 1987-1991
Nina Kolářová 1991-2011
Jiří Mašín 2011-2017

Jak šly jednotlivé roky?
Následující řádky se věnují momentům školy v jejich jednotlivých školních letech, tak jak je zaznamenaly školní kroniky a další
dokumentace.
1987-1988
Kdy byla naše škola slavnostně otevřena? Ono slavné datum je 1. září 1987. Kronika školy tento den popisuje takto (kráceno):
Slavnostní otevření první části 5. základní školy v Brandýse n. L.-St. Boleslavi a zahájení školního roku se konalo 1. září 1987.
V měsících červenci a srpnu 1987 ještě probíhaly četné dokončovací stavební práce první části, úklid prostor, stěhování zařízení,
zajištovali se pedagogičtí a provozní zaměstnanci škol.
Nově otevřená škola měla tehdy 15 tříd s 575 žáky (8 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni). Do nové školy přešla
většina žáků a učitelů ze 4. základní školy, která sídlila v budově gymnázia. Ředitelem školy byl Dr. Alois Rus, zástupcem
ředitele Jan Jaroš, školníkem Václav Kváča. Obsazení původního pedagogického sboru bylo následující: Anna Haspeklová,
Jarmila Hybšová, Zdenka Pokorná, Ivanka Loydová, Alena Šiborová, Věra Vondrušková, Zdenka Zemanová, Libuše Kolářová,
Jana Bednářová, Evženie Engelmaierová, Marta Hanáková, Jana Hornychová, Anežka Nováková, Jitka Pillmaierová, Jana
Žirovnická, Eva Svobodová, Eva Seidlová, Jarmila Slavíková a Helena Trnčíková. Školní družina měla 3 oddělení (Ludmila
Halíková, Božena Brabcová, Jana Frolíková). Na škole pracovala skupinová vedoucí PO SSM Jana Šťastná. Jako hospodářka
školy pracovala Hana Voctářová.
1988-1989
1. září 1988 byly dány do provozu dva zbývající pavilony školy. K tomuto datu přešla zbývající část pedagogů a žáků 4.
základní školy. Škola měla již 27 tříd a 836 žáků. Počet učitelů vzrostl na 39. Sbor byl rozšířen o následující pedagogy: Dagmar
Babická, Helena Brázdová, Ludmila Budínská, Eva Hradecká, Nina Kolářová, Jarmila Kubešová, Dana Langerová, Ludmila
Malířová, Jiří Mašín, Eva Nováková, Jitka Ornstová, Radka Poddaná, Vítězslava Slavíková, Lenka Šilarová, Marie Zpěváková.
Do školní družiny nastoupily Alena Blažková a Zdena Votroubková. Zástupkyní pro druhý stupeň byla Jarmila Kubešová. Žáci
již také mohli využívat obě školní tělocvičny a školní hřiště. Na konci školního roku odešly Anna Haspeklová a Nina Kolářová.
1989-1990
Již dokončená škola se stabilizovala na počtu 27 tříd a 826 žáků. Učitelský sbor rozšířily Věra Dlouhá, A. Jeřábková, B.
Matyášová a Anna Púčiková. Do života školy samozřejmě vstoupily i události listopadové revoluce. Zajímavý je pohled na to,
jaké kroužky jsou ve škole tento rok provozovány. Najdeme zde kroužek kopané, košíkové, tenisu, gymnastiky, počítačů,
kroužek modelářský, požárnický, pěvecký, střelecký nebo filatelistický. Zástupcem ředitele Aloise Ruse jsou Jan Jaroš (1.
stupeň) a Jarmila Kubešová (2. stupeň). Na konci roku odešly Jarmila Slavíková, A. Jeřábková a B. Matyášová.
1990-1991
V tomto školním roce měla škola 28 tříd a 831 žáků, školní družina měla 6 oddělení. Oproti zahajovacímu školnímu roku již
v pedagogickém sboru působí další pedagogové – Jaroslava Bartovská, Květa Kočálková, Josef Nesnídal, Anna Novotná,
Jitka Ornstová, Radka Poddaná, Eva Poláková, Pavel Sládek, Jarmila Stojčevska, Hana Šnajderová, Alena Tichá, Věra Turecká,
Lenka Siřínková. Během tohoto školního roku došlo ke změně na postu ředitele. Dr. Alois Rus odešel k 31. 1. do důchodu,
novou ředitelkou se od 1. 2. 1991 stala Nina Kolářová, která na tomto postu působila nepřetržitě až do roku 2011. Zástupci
ředitelky se stali Anežka Nováková (1. stupeň) a Miloslav Tobrman (2. stupeň). Perličkou budiž také zmínka o tom, že
z bývalé ošetřovny byla vybudována místnost na prodej svačin (dnešní kancelář paní Fišerové). Na konci roku odešli Miloslav
Tobrman a Anna Púčiková.
1991-1992
Škola má 830 žáků a 30 tříd. Zástupkyní pro 1. stupeň se stala Marie Malíková, pro druhý stupeň Anežka Nováková.
V pedagogickém sboru se objevují další jména: Růžena Tesaříková, Olga Smotlachová. Výuku angličtiny již pomáhá zajištovat
také anglický lektor Paul Valentine. Poprvé se objevují návrhy na zavedení rozšířené výuky hudební výchovy. Na konci roku
odešly Dagmar Babická, Jana Bednářová, Jana Hornychová, Ludmila Malířová, Marie Malíková, Lenka Šilarová, Hana
Šnajderová a Hana Voctářová. Konaly se první olympijské hry v Brandýse nad Labem.
1992-1993
Ve škole je již 31 tříd, počet žáků klesl na 785. Novými členy pedagogického sboru jsou: Martina Dlouhá, Renata Dlesková,
Lenka Hanáková, Marie Hronová, Eva Janáčková, Jana Ježková, Danuše Píchová, Jiří Procházka, Libor Prouza, Blanka
Siřínková, Jana Šturmová a Dana Váňová. V prvním ročníku byla zahájena rozšířená výuka hudební výchovy. Na druhém
stupni zase funguje rozšířená výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština). Byla vybudována hudebna v pavilonu školní
družiny. Zástupkyní ředitele pro 1. stupeň je Marta Hanáková, pro 2. stupeň Anežka Nováková. Hospodářkou školy je Ludmila
Králíková. Na místě bývalé vrátnice je zřízena prodejna papírnictví. Novým školníkem je Michal Procházka. Na konci roku
odešli Václav Kváča a Jana Žirovnická.

1993-1994
Počet tříd se nezměnil, počet dětí opět trochu mírně klesl (750). V pedagogickém sboru registrujeme další jména: Marcela
Doležalová, Alice Hrbková, Lada Kneprová, Marta Leitgebová, Dana Novotná, Jana Obermanová. Pedagogický sbor navíc
dočasně omládl neaprobovanými učiteli, kteří zastupovali dlouhodobě nemocné pedagogy. Na škole tak působí také Jana
Adášková, Martin Kolář, Milan Roušar, Eva Skalická, E. Srbová. Ve vedení školy jsou zástupci ředitelky Anežka Nováková,
Marta Hanáková a Evžena Engelmaierová. Od října vyučuje angličtinu britský lektor Charles Stanford. Na konci školního roku
odešly Jana Ježková, Eva Poláková a Eva Sabolová, ještě předtím ale proběhly Dětské olympijské hry (9. -14. 5. 1994).
1994-1995
Žáci v tomto školním roce navštěvovali 30 tříd, jejich počet byl zase o trošku nižší, tentokrát 683. Setkáváme se s novými
jmény: Dana Housková, Jitka Hozmanová, Jana Mídová, Věra Slaninová, Alena Soboličová, Irena Sochorová, Lenka
Svobodová (dříve Hanáková), Hana Váňová, Elizabeth Rewey, Martina Chlípková). V pavilonu prvního stupně je vybudována
první počítačová učebna. Na konci roku odešla Anna Novotná.
1995-1996
Stále pokračuje klesající trend počtu žáků, tentokrát školu navštěvuje 658 dětí ve 30 třídách. Novinkou je zařazení tříd
pátého ročníku mezi třídy prvního stupně. Registrujeme nové kolegy v pedagogickém sboru: Hana Kropáčková, Dana
Svatoňová, Zdeněk Tošnar, Jana Hynková, Kamila Pavlásková, Václav Kopejsko, Karrie Downs. Ve školní družině nově působí
Zinaida Kuncová, Jana Osuská a Alena Zmeškalová. Probíhá druhý ročník Dětských olympijských her, tentokrát
v Čelákovicích, naše škola přitom z toho klání vychází jako vítěz. Na konci školního roku odešla Jaroslava Bartovská.
1996-1997
Po letech klesajícího počtu žáků tu máme nárůst na 724 žáků, zvýšil se i počet tříd na 31. Poprvé je povinný devátý ročník.
Novými tvářemi mezi učiteli jsou: Marie Černá, Nina Černá, Martin Černý, Dagmar Drahovzalová, Květa Hájková, Hana
Hatková, Zdeňka Jelínková, Milica Kolářová, Šárka Majerechová, Eva Myslivečková a kanadská lektorka Catherine McGregor.
Na konci školního roku odešli: Eva Hradecká, Martin Černý, Zdeňka Jelínková, Šárka Majerechová a Alena Zmeškalová.
1997-1998
Ve škole máme tento rok 29 tříd a 696 žáků. K nim nové pedagogy: Miluši Nekolovou, Marii Vojáčkovou, Barboru Vaculovou.
Ve školní družině pracuje sestava: Ludmila Halíková, Zinaida Kuncová, Jana Osuská, Zdena Votroubková, Jana Kadeřábková a
Eva Růžičková. V jedné třídě 6. ročníku probíhá rozšířená výuka tělesné výchovy. Na post hospodářky školy nastupuje Květa
Fišerová. Škola slaví své desáté výročí a účastní se již třetích Dětských olympijských her, tentokrát v Neratovicích. První
stupeň zde vítězí, druhý stupeň končí druhý. V tomto školním roce odešly Jarmila Stojčevska a Alice Hrbková. Naše škola
pořádá Den pro zdraví.
1998-1999
V tomto školním roce zahájilo výuku 667 žáků v 26 třídách. Nově také učitelé Šárka Kubešová, Petra Němcová, Ivana
Novotná, Jitka Polanská, Klára Ouředníková, Radek Stránský či Nathan Gloekler. Na konci školního roku odešli Ivanka
Loydová, Ivana Novotná a Pavel Sládek. Konal se první mezinárodní projekt Comenius Socrates (SRN, Portugalsko, Polsko,
Nizozemsko).
1999-2000
Počet žáků a tříd se v podstatě nezměnil (669 – 27). Novými učiteli jsou Milada Trojanová, Štěpán Vacula, Pavla Tluchořová,
Petra Beránková (dříve Němcová), Ivana Cardová, Martin Černý, Jitka Polanská, Radek Čermák, Lenka Konrádová, Jitka
Horčíková. Opět se konají Dětské olympijské hry, tentokrát naše škola vítězí. Úsměvná je zpráva o zavedení internetu
v počítačové pracovně. Na konci školního roku odešli Josef Nesnídal a Zdeňka Pokorná.
2000-2001
Ve škole je 28 tříd a 683 žáků. Novými pedagogy jsou Kateřina Dohnalová, Dagmar Brandejsová, Zdeňka Drahošová, Věra
Hrdinová a Jana Linková. Na konci roku odešly Lada Kneprová, Kateřina Dohnalová a Zdeňka Drahošová.
2001-2002
Máme 28 tříd a 668 žáků. Novými kolegy se stali Lenka Pořízková, Lenka Štěrbová, Stanislav Beldík, Martin Kolář, Markéta
Kubáková, Ludmila Nesnídalová, Jaromíra Stránská a Iva Tošnarová (dříve Cardová). Škola je podruhé zapojena do
mezinárodního projektu Sokrates (tentokrát Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Británie, Finsko, Itálie a Polsko).
2002-2003
Počet tříd se nezměnil, počet žáků opět mírně klesl na 638. Máme nové kolegy - Blažena Slachová, Zdeňka Knapová, Eva
Špinarová, Vladimíra Lipovská, Kamila Tůmová (dříve Pavlásková). Škola vstupuje do právní subjektivity a má nový název –
ZŠ Na Výsluní. K příležitosti přejmenování se konalo školní posvícení. Málokdo ví, že už zastupitelstvem schválený název byl
ZŠ Na Výhledech. Na konci školního roku odešla Hana Kropáčková.

2003-2004
Klesá počet tříd (26) i žáků (620). Ve sboru učitelů máme nová jména (Marta Misíková, Zdena Knapová, Milada Konvalinová
(Trojanová), Jana Šíchová, Zuzana Zemanová, Pastora Villaverde). Ve školní družině jsou 4 oddělení (L. Halíková, Z. Kuncová,
Z. Votroubková, I. Rejzlová). Končí tříletý projekt Socrates. Na konci školního roku odešli Evžena Engelmaierová, Jan Jaroš,
Martin Černý, Jitka Ornstová, Jarmila Hybšová, Marta Leitgebová a Jana Šíchová.
2004-2005
Školu navštěvuje 570 žáků ve 22 třídách. Mezi pedagogy už máme Evu Beníškovou, Danu Součkovou, ve vedení školy
zastupují ředitelku Ninu Kolářovou Anežka Nováková a Hana Jelínková. Na konci školního roku odešla Marta Hanáková.
2005-2006
Počet tříd se nezměnil, dětí je ale jen 552. Posilou je mezi učiteli Andrej Horvát. Probíhá rekonstrukce WC, připravuje se
poprvé ŠVP (školní vzdělávací program). V městském muzeu probíhá výstava výtvarných prací Svět očima dětí z Výsluní.
2006-2007
Škola má 22 tříd a 535 žáků, což je historické minimum. Ve škole nově pracují učitelé Monika Drevová Lenka Lukešová
(Štěrbová), Dagmar Marečková, Ludmila Vacková a Jarmila Zavřelová, z Jany Linkové se stala Jana Beranová. Probíhá
nákladná rekonstrukce, kdy jsou vyměněna okna v pavilonu prvního a druhého stupně, je vybudován atletický ovál,
basketbalové a volejbalové hřiště. Škola také slaví výročí 20 let od svého založení. Na konci roku odešla Marta Misíková.
2007-2008
Ve 23 třídách se vzdělává 551 žáků. Nově také pod vedením nových kolegů (Barbora Bubelíny, Milena Barvichová, Libuše
Čížková). Ve vedení školy jsou kromě ředitelky Niny Kolářové zástupci ředitele Anežka Nováková a Jiří Mašín. Všichni
prvňáčci, kteří nastoupili v září do školy, mají svůj vysazený strom v Aleji prvňáčků v Brandýse nad Labem.
2008-2009
560 žáků a 24 tříd, toť počty tohoto školního roku. Novými učiteli jsou Zuzana Vrtišková, Silvie Lešinská, Ondřej Mašín a
Petra Zedínková, speciální pedagog Silvie Schreiberová. Po roce se vrátila Marta Misíková, po letech pak Dana Novotná. Ve
školní družině je rekonstruována dlažba.
2009-2010
Ve škole je 538 žáků ve 24 třídách. Pro zajímavost – školní družina má 5 oddělení a 141 dětí. Poprvé mezi učiteli registrujeme
jména Kateřina Pavličová, Renata Veselá, Magdalena Kotoučová a Dominika Strankmüllerová. Ve školní jídelně jsou nová
okna.
2010-2011
Počet žáků mírně roste, činí 577, tříd máme 26. Na škole učí další noví kolegové – Marta Šimůnková, Jan Přibyl, Petr Melichar
a Marcela Melicharová. Interaktivními tabulemi je vybaveno již 16 učeben. V dubnu 2011 probíhá projektový den Knižní
veletrh. Během školního roku končí Eva Nováková, po jeho skočení i Marta Šimůnková.
2011-2012
Školní rok zahájilo 627 žáků ve 27 třídách. Novým ředitelem se stal Jiří Mašín, jeho zástupkyní je Nina Kolářová. Mezi 51 učiteli
pracujícími na škole byli i nováčci Květa Prokopiusová, Břetislav Krchov, Jana Adášková, Marika Sýkorová, Miroslava
Podávková, Lucie Šabatková, Lucie Tihonová, Eva Honzátková a Václava Vartová. Je zbudováno dětské hřiště v atriu školy,
které využívá především školní družina.
2012-2013
Ve škole máme 28 tříd a 662 žáků. Po odchodu bývalé paní ředitelky Niny Kolářové se opět mění vedení školy. Zástupci
ředitele se stávají Břetislav Krchov a Jan Přibyl. Novým učitelem je Giorgio Bielinski. Škola rozbíhá velký projekt financovaný
z peněz EU-OPVK EU-Peníze školám. Při výročí 25 let od založení školy se v květnu 2013 pořádá velký školní jarmark. V září
2012 navíc začíná škola využívat elektronické třídní knihy.
2013-2014
Počet žáků postupně roste, nyní jich je 726 ve 30 třídách. Novými pedagogy jsou Julie Ryšková a Květa Halbichová, Martina
Grégrová, Hana Kavínová, Marcela Piačková, Janina Žižková, během roku také Svatava Beránková. Ve školní družině funguje
7 oddělení (Ludmila Halíková, Ludmila Halíková ml., Ivana Rejzlová, Zdena Votroubková, Ludmila Velková, Kateřina Vaculová
a Jana Osuská). Škola žije i projektovými dny (projektový den „ Ten dělá to, a ten zas tohle“, Kloboukový den). Na konci
školního roku odcházejí Martina Grégrová. Giorgio Bielinski a Hana Kavínová.
2014-2015
Škola má 776 žáků, tříd je 32. Od září 2014 je spuštěna další novinka, tentokrát elektronická žákovská knížka pro žáky
druhého stupně. V pedagogickém sboru čteme nová jména (Zuzana Uxová, Alice Kubálková, Lenka Jandová, Jaroslava
Pěničková, Jakub Potměšil, Hana Vltavská, během školní roku také Andrea Vlasáková, Denisa Nedvědilová a Jonathan Choo).

Na škole také pracuje nově speciální pedagog Pavla Kubíčková. I tento rok ve škole žijí projekty – Ponožkový pes, „ CK
Zaplatil a neodjel „. Po skončení školního roku odešla Svatava Beránková, během něj ještě Jaroslava Pěničková a Julie
Ryšková.
2015-2016
Ve škole stále stoupá počet tříd i žáků (34-837). Nově vyučují Michaela Piačková, Klára Ježková, Alžběta Churáčková (později
Kyjovská) Jitka Soukupová a Markéta Šmídová. Je dokončena rekonstrukce zateplení obou tělocvičen. Letošní projektový
den nese název P.O.L.O.C.A.C.H.I.N.G, v dubnu se při příležitosti Dne Země sází v areálu školy desítky nových stromů. Po
skončení roku odešla Milena Barvichová, již v jeho průběhu pak na mateřskou dovolenou Ludmila Bajerová.
2016-2017
Letošní, jubilejní třicátý rok je rekordní v počtu žáků. Momentálně jich studuje 865 ve 35 třídách. Novým pedagogem je
Veronika Hrušková, během školního roku posilují sbor také Monika Boušková a Lukáš Brychta, rodičovské povinnosti
odcházejí plnit Marta Misíková a Alžběta Kyjovská.

Historie školy v datech
1987
1988
1991
1992
1995-96
1997-98
2001-04
2002
říjen 2002
2003-04
2006-07
prosinec 09
leden 10
červen 10
prosinec 10
únor 11
duben 11
červen 11

zahájena výuka
uvedeny do provozu zbylé dva pavilony
ředitelkou školy je Nina Kolářová
zavedena rozšířená výuka hudební výchovy na 1. stupni
pátý ročník naposledy součástí druhého stupně
oslavy 10. výročí založení školy
vzdělávací program Socrates
nové jméno školy – ZŠ Na Výsluní vzešlé z ankety mezi dětmi
školní posvícení
první místo na Dětských olympijských hrách
oslavy 20. výroční založení školy
koncert v kině „Větvička ploutvička“
pololetní workshopové dílny
To jste se nám pěkně vybarvili, milánkové
koncert v kině „Nastal přeradostný čas“
projektový den „Kudy z nudy“
projektový den „Knižní veletrh“
Crazy day

srpen 11
září 12
říjen 12
prosinec 13
duben 13
květen 13
prosinec 14
leden 14
červen 14
září 14
říjen 14
listopad 14
prosinec 14
leden 15
leden 16
září 17
leden 17
květen 17

ředitelem školy se stává Jiří Mašín
zavedení elektronických třídních knih
Den stromů
koncert v kině „My 4 králové“
projektový den „Den Země“
projektový den „Jarmark se vším všudy“
koncert v kině „Starej betlém snesenej z půdy“
projektový den „Ten dělá to, a ten zas tohle“
Kloboukový den
zavedení elektronických ŽK pro druhý stupeň
Ponožkový pes
začátek rekonstrukce tělocvičen
koncert v kině „Jak anděl do vesnice musel a proč sedlák
Krkovička neměl co říci“
projektový den „CK Zaplatil a neodjel“
projektový den „P.O.L.O.C.A.CH.I.N.G.
škola má historicky nejvyšší kapacitu – 870 žáků
začátek budování školní přístavby nad šatnami
projektový den „Slavní na výsluní“

Slavní žáci naší školy
Do kategorie slavných žáků bychom mohli zařadit hned několik dnes již známých jmen Adam Sedlmajer (1987) je špičkovým
závodníkem ve vodním lyžování. Je Mistrem Evropy v kombinaci (2009, 2011, 2012), Mistrem Evropy ve slalomu (2011) a
Mistrem světa v kombinaci (2011). V současnosti žije a trénuje v USA. Vynikající 12. místo získal na olympiádě v Londýně
v roce 2012 Jan Škarnitzl (1986), závodník na horských kolech. Se sportem je spojeno také jméno Tomáše Jílka (1977),
komentátora České televize, který se ve sportovní redakci věnuje především komentování cyklistiky (Tour de France) a
ledního hokeje. V roce 2012 dokončil základní vzdělání Václav Karabáček. Hokejista Letňan nyní působí v zámoří, v roce 2014
získal s reprezentací České republiky stříbro na MS do 18 let. V roce 2014 byl draftován klubem NHL Buffalo Sabres celkem
jako 49. hráč žebříčku. Neměli bychom zapomenout ale na slavné dámy, které chodily v dětství k nám do školy. Ludmila
Budínská (1986) je známou houslistkou, členkou souboru Národní divadla a Stání opery.
Ze slavných žáků jsou na fotografiích zleva Adam Sedlmajer, Jan Škarnitzl, Tomáš Jílek, na další straně pak Václav Karabáček.

ZŠ Na Výsluní dnes
Vedení školy ve školním roce 2016-2017
Mgr. Jiří Mašín
Mgr. Břetislav Krchov
Mgr. Jan Přibyl

ředitel školy
zástupce ředitele pro 1. stupeň
zástupce ředitele pro 2. stupeň

Speciální funkce 2016-2017
Mgr. Alice Kubálková
Věra Hrdinová
Mgr. Magdalena Michnová
Mgr. Silvie Schreiberová

výchovný poradce pro 1. stupeň
výchovný poradce pro 2. stupeň
metodik prevence
speciální pedagog

Třídní učitelé
Mgr. Hana Hatková
Mgr. Dana Součková
Mgr. Monika Drevová
Mgr. Alice Kubálková
Mgr. Jitka Soukupová
Mgr. Zdeňka Knapová
Mgr. Květa Štenclová
Mgr. Markéta Šmídová
Mgr. Šárka Kubešová
Barbora Bubelíny
Mgr. Zuzana Uxová
Mgr. Eva Beníšková
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Denisa Nedvědilová
Mgr. Květoslava Halbichová
Mgr. Monika Boušková
Mgr. Dana Langerová
Mgr. Eva Honzátková
Mgr. Dagmar Lednická
Mgr. Věra Turecká
Mgr. Zuzana Vrtišková
Mgr. Jakub Potměšil
Mgr. Marika Sýkorová

Mgr. Pavla Tluchořová
Věra Hrdinová
Mgr. Dana Váňová
Mgr. Hana Vltavská
Mgr. Václava Vartová
Mgr. Magdalena Michnová
Mgr. Miroslava Podávková
Mgr. Jitka Pillmaierová
Mgr. Květa Hájková
Mgr. Jana Beranová
Mgr. Radomíra Poddaná
Mgr. Nina Masáková
Netřídní učitelé
Marcela Piačková
Michaela Piačková
Mgr. Andrea Vlasáková
Mgr. Helena Brázdová
Bc. Tereza Černá
Mgr. Kateřina Kačalová
Mgr. Lenka Jandová
Ing. Lukáš Brychta
Bc. Veronika Hrušková

Jak žijeme v současnosti?

Lyžařský kurz chata Grizzly

Tři králové ve škole

Projekt Jaro ožívá

Branný den - Pokos

Pololetní deskohraní

Projekt Slavní Na Výsluní

