Naše škola zahájila svou činnost 1. září 1971 v nově postavené budově na sídlišti a byla určena
pouze pro 18 tříd. Prvním ředitelem byl Mirko Hudeček, zástupkyní ředitele se stala Danuše Pernická,
na pozici administrativní pracovnice začínala paní Chamzová.

Vzhledem k nemoci pana ředitele došlo ke změnám ve vedení hned ve školním roce 1972/73,
kdyţ pan Hudeček zemřel. Na ředitelský post nastoupila paní Pernická, zástupcem byl zvolen pan
Šmída a paní Dudová. Protoţe počty ţáků převyšovaly kapacitu školy, v prvních letech se směnovalo,
škola měla aţ 28 tříd. Škola měla od začátku i 6
oddělení školní druţiny.
Vzhledem k tomu, ţe postupně byly přistavěny
další dvě velké školy a demografická křivka počtu ţáků
v Přerově zejména od roku l990 neustále klesala, se
počty tříd i ţáků sniţovaly aţ na zatím nejniţší stav ve
školním roce 1995/96, kdy škola měla pouze 475 ţáků a
byla ohroţena její další existence. Pokles ţáků byl
dočasně zastaven opětným zavedením 9. ročníků, ale
úbytek ţáků, kteří nastupovali v Přerově a okolí do prvních tříd, byl neustálý.
Vzhledem k tomu, ţe si naše škola svým kvalitním výchovně vzdělávacím procesem, přístupem
k ţákům a oboustrannou spoluprací s rodiči vybudovala velmi dobrou pověst, přicházeli v hojném počtu
ţáci i z jiných městských obvodů, coţ se pro nás stalo inspirací k vybudování dalších dvou tříd.
V současné době se počet ţáků stabilizoval kolem 500 ţáků ve 20 třídách a průměr 25 ţáků na třídu
je pro nás výhodný jak z pedagogických, tak i z ekonomických hledisek.
Počet absolventů naší školy za 40 let její
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odhadovat, ţe od uvedení školy do činnosti aţ
dosud absolvovalo na naší škole přes 3 000 ţáků.

ŘEDITELÉ ŠKOLY

Pan Mirko HUDEČEK – první ředitel, kvůli nemoci ve funkci pouze v roce 1971/72

Paní Danuše PERNICKÁ – ve funkci 1972/73 – 1990/91

Pan Jarmil VYSLOUŢIL - ve funkci 1990/91 – 2010/11

Pan Martin ČERNÝ - ve funkci od 2011/12

ZÁSTUPCI ŘEDITELE

Paní Danuše PERNICKÁ

Pan František ŠMÍDA

Paní Boţena DUDOVÁ

Paní Jana HYNEČKOVÁ

Paní Blanka ZELINGEROVÁ

Pan Jaroslav MATĚJ – od 1997/98 – doposud

Sportovní třídy se zaměřením na plavání byly zaloţeny na škole Velká Dláţka k 1.září 1979.
Hlavním trenérem v té době byl pan Mirko Milý a učitelka-trenérka Eva Milá. Na tréninku se
podíleli i další trenéři z TJ Spartak Přerovské
strojírny, a to Josef Pazdera, Jindřich Andres a Marta
Tšponová. Nejlepší plavci se
zúčastňovali pravidelně tuzemských i
mezinárodních závodů, např. na Kubě, v
Koreji, Španělsku, Polsku, Německu,
Maďarsku. Po skončení základní školy
se někteří ţáci dále věnovali a věnují
plavání ve střediscích vrcholového
plavání, někteří se prosazují i v jiných sportech, např.
ve vodním pólu, ploutvovém plavání, dálkovém plavání,
triatlonu, ve všech však zuţitkovali své plavecké dovednosti získané během školní docházky na
naši školu.
Nejúspěšnější absolventi plaveckých sportovních tříd:
Sandra Kazíková

Jaroslav Hýzl

česká reprezentantka v plavání

reprezentace v triatlonu

drţitelka českého rekordu v disciplíně 50VZ (25,03s)

několikanásobný mistr ČR druţstev v triatlonu

3.místo z ME juniorů – Antverpy (1991)

3.místo na ME druţstev v triatlonu

MS 2003 (8.místo)

účast na ME(3x), MS (3x)

OH Atény 2004 (25.místo)

účast na MS v Ironmanu na Hawaji

OH Peking 2008

drţitel ceny fair-play

Pavel Lanč, Josef Uherek, Petr Navrátil, Dagmar Dokoupilová, Pavel Milý, Filip Neuls, Richard
Tománek, Jana Horáková – reprezentace v plavání
Martin John, Lukáš Purkar – reprezentace v triatlonu, účast na ME juniorů
Mário Mazánik – reprezentace ve vodním póle
Michaela Pacáková – reprezentace v dálkovém plavání
Martin Šlechta – reprezentace v plavání, mistr ČR juniorů, v roce 2009 překonal české rekordy na
50VZ a 100PZ, účastník ME v plavání v Istanbulu (2009)
Ondřej Šlechta – účastník ME juniorů v plavání 2009, 3.místo z mistrovství ČR dorostu
Věra Kopřivová – juniorská reprezentantka v plavání, účastnice EYOF v Tampere 2009,
několikanásobná mistryně ČR ţactva a dorostu.

V roce 1997 se po příchodu Mgr. Jaroslava Matěje
vytvořily vhodné podmínky pro další sportovní odvětví – volejbal dívek, které má v našem
městě tradici i vysokou úroveň a to i v rámci celé republiky a pro které
mohla škola připravit to nejlepší trenérské zázemí.
Tento krok se ukázal jako
velmi dobrý, protoţe příliv nových,
pohybově nadaných ţaček značně
vzrostl a rovněţ sportovní výsledky
byly velmi dobré. Také volejbal byl
v roce 1999 zařazen do projektu sportovních tříd ČR.
Těţko říci, která éra byla zlatá, zatím všechny roky
byly nějak úspěšné. Nejlepšími léty se snad dají nazvat
roky 1997 - 2007, ve kterých byla největší provázanost
trenérů PVK a školy. Ve všech letech, kdy se hrály
oficiální srovnávací turnaje škol se sportovními třídami, jsme byli pravidelnými účastníky
republikových finále, kde jsme se umísťovali na předních místech.
Od roku 2000, kdy odešly ze školy první absolventky STVO, se škola spolupodílela na výchově
27 hráček do nejvyšších republikových soutěţí mládeţe (EX kadetky a EX juniorky) a z nich
dvě to dotáhly aţ do extraligy ţeny (M.Dřímalová, M.Novotná) a pět do 1.ligy ţen. V širších
kádrech reprezentace mládeţe ČR byly nebo jsou 3 hráčky (Denisa Kavková, Nikola Kavková,
Kateřina Mlčáková).
Všechny tyto hráčky a mnoho dalších se spolupodílely na zisku mnoha medailí a jiných
úspěchů v mládeţnických kategoriích od mladších ţákyň aţ po juniorky, to vše ve spolupráci
s Přerovským volejbalovým klubem.
V průběhu let se na práci ve ST podíleli
učitelé – vedoucí přípravek v 1.-5.ročníku
Michaela Janošíková, Dana Hanzlíková,
Monika Horká a Monika Svobodová. Starším
volejbalistkám se na škole věnovali ZŘŠ
Jaroslav Matěj, Zuzana Vosáhlová a Martin
Frgal.

Školní časopis Mates začal pravidelně vycházet ve školním roce 1997/98 pod vedením p.uč.
Grňové. Od roku 2001/02 pomáhala ţákům s tvorbou časopisu p.uč. Radana Dokoupilová. Ţáci
se pravidelně scházejí v učebně výpočetní techniky, aby vytvořili pro své spoluţáky časopis,
který obsahuje jak reportáţe ze školních akcí, rozhovory
s učiteli či ankety mezi ţáky, tak i vtípky, zábavu nebo pozvánky
na jiné akce (filmy atd.)
Prvním šéfredaktorem byl Ondra Navrátil a spolu se svou
redakční radou (Martina Charvátová, Anna Sypěnová, Vašek
Mika atd.) vytvořili kaţdoročně několik čísel školního časopisu,
jehoţ grafická i obsahová úroveň se stále zlepšovala a
zdokonalovala.
Po odchodu této redakční rady přišli
noví redaktoři (Kateřina Zvonková, Ota
Lehnert, Jakub Dluhoš atd.) a dali
časopisu novou tvář i nápady. Dalšími
hyperredaktorkami
časopisu
byly
Aneta Oščádalová a Klára Jančíková. Vytvořily kolem sebe skvělou
partu a podařilo se jim vydat rekordních 7 čísel (vţdy po 16 aţ 24
stranách). V současné době jsou v redakční radě skoro dvě desítky
ţáků, kteří zpracovávají různé náměty a tvoří jednotlivé stránky
časopisu (Zmeškal, Balogh, Polák, Petříková, Špringlová, Soldanová,
Horáková,
Kořínková
B.,
Vodičková,
Bernátová, Koplíková, Négyésiová, Študentová, Frnka, Sedlmaier,
Moravčík, Uřínovský). Poděkování však patří všem, kteří se v průběhu
let podíleli na vytváření našeho školního časopisu.
Máme radost z toho, ţe o práci na školním časopise je mezi ţáky pořád
velký zájem a ţe MATES si s chutí přečtou nejen děti, ale i učitelé.
V loňském roce se několik vybraných vydání tohoto časopisu dokonce
stalo součástí výstavy o historii školních časopisů pořádané Muzeem
J.A.K. v Přerově.

Najděte na následujících fotografiích naše současné zaměstnance školy:

Paní učitelka Krejčířová, v roce 1971/72 ţákyně 1.třídy

paní uklizečka Grygarová, v roce 1971/72 ţákyně předškolního oddělení MŠ navštěvující školu

