
Z á k l a d n í  Š ko l a  o pava ,  B .  n ě m c o v é  2
př íspěvková organizace

70 . narozeniny školy

1949 - 2019



v roce 1949 se roZrostla v opavě na otické ulici 2. národní Škola 
na 15 tříd, pro které Škola neměla umístění a navíc Byla vZdálena 
žákům Z kyleŠovského kopce.

Náš program

Vzdělávejme dívčí mládež, povznášejme život 
rodinný, stavme mužům po bok uvědomělé 
a rovnocenné družky, aby nad kolébkami 
nové svobodné generace skláněly se ženy 
srdci andělských, duší ušlechtilých a povah 
železných.

V Opavě, dne 11. listopadu 1923

Ztěchto dvou důvodů byla škola dne 
8. 8. 1949 rozdělena. Tímto rozhodnutím 

došlo ke vzniku samostatné 9. národní školy 
na ulici Boženy Němcové, která byla umístěna 
v budově Odborné školy pro ženská povolání 
- Vesna.

h i s t o r i e  š k o ly

Národní škola zahrnovala nakonec šest tříd 
se třemi učebnami, proto bylo na škole 

zavedeno střídavé polodenní vyučování. 
Později byla do této budovy přemístěna 
i ředitelna a sborovna. Celá škola se dostala 
pod jednu střechu 24. 9. 1949. Největší obtíže 
však způsobilo škole zajišťování materiálního 
zázemí – od čtyř opavských škol byly nouzově 
pořízeny vyřazené lavice. Tabule a skříně 
zapůjčilo ředitelství „Vesny“ školy pro ženská 
povolání. Správou školy byl od 1. 9. 1949 
pověřen Karel Chromý, který do okupace 
působil v pohraničí na státních školách. V roce 
1938 byl odvlečen a vězněn v Německu. 
V roce 1946 se stal učitelem v Opavě. 
V následujících letech byly škole uvolněny 

Zemská dívč í  odborná škola  rodinná v  opavě

další tři místnosti, proto zůstalo střídavé 
vyučování jen v 1. a 2. třídě. V roce 1951 byl 
zahájen provoz školní družiny v adaptovaném 
Sovím hrádku a strava pro 40 dětí se dovážela 
z gymnázia. Po zavedení nového školského 
zákona byla škola přeměněna na Osmiletou 
střední školu a ředitelem se stal Vladimír 
Táborský. V roce 1958 jej vystřídala Milada 
Jandoušová. 21. 9. 1959 bylo ustanoveno 
SRPŠ, předsedou byl zvolen vrchní poštovní 
rada Bohuslav Vorel a členský příspěvek byl 
stanoven na 5,-Kč měsíčně. Od roku 1961 si 
praktické dovednosti žáci začali osvojovat 
na školním pozemku a od roku 1965 měla 
škola konečně vlastní budovu. 

70. 
výročí



dalŠími řediteli Školy Byli:

    od 1. 9. 1970 do 31. 1. 1971 – Jaroslav Ignác

    od 1. 2. 1971 do 31. 8. 1971 – Václav Procházka

    od roku 1971 do roku 1978 – Karel Černín

    od roku 1978 do roku 1986 – Jiří Juran

    od roku 1986 do roku 1990 – Milena Binarová

Velkou zásluhu na nich měl jejich 
zakladatel a vedoucí trenér Otto 

Halečka. V roce 1986 došlo k přesunutí 
sportovních atletických tříd na ZŠ 
Englišova v Opavě.

výZnamnou úlohu v historii 
Š ko ly s e h r á ly s p o rtov n í 
atletické třídy, které Byly 
na Škole Založeny v roce 1972.

Z  h i s t o r i e 
do  současnost i  školy

Vedla školu 17 let s láskou ke své učitelské 
profesi, sportu a s podporou pozitivního 

klimatu jak mezi žáky, tak v kolektivu 
pedagogů školy. Narodila se ve stejném 
roce jako škola, takže i ona letos oslavila 
sedmdesátiny. 1. ledna 2003 se škola stala 
samostatnou příspěvkovou organizací 
Statutárního města Opavy a paní ředitelka 
se tak stala součástí velkých změn v životě 
školy. V roce 2004 začal pedagogický sbor 
tvořit vlastní vzdělávací program související 
s novým školským zákonem. S odchodem 

po „sametové revoluci“ Byla jmenována na poZici ředitelky Školy 
mgr. jarmila drtilová. 

do penze si ještě mgr. jarmila drtilová 
stihla „vychovat“ svého nástupce a roku 
2007 byla jmenována ředitelkou školy její 
tehdejší zástupkyně mgr. ivana lexová, která 
vede školu doposud. V témže roce uvedla 
nová ředitelka do praxe vzdělávací program 
školy “Otevřít oči, ukázat cestu”. Název 
vzdělávacího programu vystihuje úsilí celého 
pedagogického sboru, který se snaží vést žáky 
k lásce ke vzdělání, k otevřeným možnostem 
a udání správného směru v životě člověka. 

Na všechny př íchozí  dýchá škola  h istor i i  staré  budovy,  která  se  táhne už 
od dob výchovy d ívek k  ženským povoláním.



Boženy Němcové 2, 746 01 Opava
+420 731 194 786       skola@zsbnopava.cz       www.zsbnopava.cz

     Z á k l a d n í           Ško l a  Opava ,  B o ž e n y  N ě m c o v é  2,  př í spěvková organizace

Škola se od svých počátků z původních 
několika desítek žáků rozrostla na téměř 

500 žáků. Sportu škola zůstala věrná dosud 
a žáci sbírají trofeje v různých odvětvích. 
Její „patronkou“ je Božena Němcová, čímž 
škola dostála svému jménu a velmi intenzivně 
podporuje čtenářskou gramotnost. Nabízí 
žákům výběr ze tří cizích jazyků, rozvoj 
matema�cké i finanční gramotnos�, 
rozvoj komunikačních dovednos� nejen 
v drama�cké výchově, rozšířenou výuku 
informa�ky a anglického jazyka. Žáci se 
v rámci projektové výuky mohou realizovat 
v nejrůznějších oborech. Každoročně škola 
nabízí spoustu volnočasových ak�vit. 
Umožňuje žákům v rámci exkurzí, kurzů 
a ozdravných pobytů propojit výuku s osobní 
zkušenos� a novými trendy. Škola podporuje 
všestranný rozvoj žáků a intenzivně rozvíjí 

jak práci s nadanými žáky, tak s žáky se 
zdravotním pos�žením. Škola je E�ckou 
školou, pozi�vní klima a otevřená komunikace 
jsou prioritami školy. V posledních dese� 
letech škola získala v rámci nejrůznějších 
úspěšných projektů více než 10 miliónů 
korun nad rámec svého rozpočtu.  
Ze získaných financí měla např. možnost 
rozšířit poradenské pracoviště o školního 
psychologa, speciálního pedagoga, financovat 
školní asistenty, intenzivně vzdělávat 
pedagogický sbor v oblas� moderních trendů 
výuky. Škola vybudovala miniarboretum, 
zrekonstruovala část tělocvičny a jejího 
zázemí, šatny, školní dvůr, byla vyměněna 
fasáda i střecha školy. Proběhla modernizace 
kotelny a vybavení učeben a kabinetů. 
V současné době na školním pozemku vzniká 
a doslova roste přírodní učebna. 

Informační tabule

LINK: h�ps://www.zsbnopava.cz/projekty-3/realizovane-projekty/ucebna-pod-sirym-nebem-prirodni-zahrada/
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Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, Podoblast 6.1 Environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta

Učebna pod širým nebem – přírodní zahrada
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