Učitelé působící na škole
Jaroslav Brzák
Helena Malátová
Otilie Árpová
Olga Hípová
Josef Ležák
Lidmila Popková
Věra Polejová
Marie Saidlová
Ludmila Češková
Eva Šlechtová
Dobromila Kazdová
Vladimír Konvalina
Josef Konopáč
Jeny Pichlová
Josef Pecha
Antonie Zelená
Bedřiška Pavlásková
Marie Valchová
Marie Musilová
Zdeněk Martínek
Emilie Sychrová
Kateřina Fucimanová
Helena Ouředníčková
Romana Tůmová
Ida Zítková
Irena Horáková
Anna Dandová
Pavel Burian
Miroslav Hanka
Eva Mužíková
Olga Chrástecká
Růžena Soukupová
Dana Havlíčková
Iva Ďuríková
Věra Martincová
Renáta Mašková
Jaroslava Šantrůčková
Ivana Panochová

Monika Nováková
Lucie Cinová
Pavla Kubánková
Eva Výborná
Lenka Bryndová
Dagmar Pecnová
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Externí učitelé
Jaroslav Crkal
Josef Brzák
Ladislav Soukup
Eliška Sofilkaničová
Anna Tomanová
Olga Lešková
Věra Čiháková
Věroslav Novák
Květa Dittrichová
Jiří Knap
František Karel
Jana Havlinová
Milada Davidová
Vladimíra Součková
Zdeněk Souček
František Vomáčka
Miroslav Čihák
Jaroslava Buldrová
Naděžda Pácalová

Ostatní zaměstnanci školy
Františka Donátová
Božena Brzáková
Blanka Steklá
Marie Knapová
Blanka Konvalinová
Eva Drugdová
Eva Richtrová

Ze života naší školy aneb jak ten čas
utíká……..

Název školy:
Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Adresa:
289 03 Městec Králové, Nám. Republiky 303

Prohlédněte si internetové stránky školy
Nahlédněte do výukových materiálů
vytvořených učiteli

Zřizovatel:
Středočeský kraj

Kontakty:

www.zs-mesteckralove.cz

Telefon/ fax: 325 643 312, 724 899 608
E-mail: info@zs-mesteckralove.cz
Web: http://www.zs-mesteckralove.cz

Ředitelka školy:

Prohlédněte si prostory naší školy ve 3 D
projekci

Mgr. Romana Tůmová

Zástupkyně ředitelky:
Bc. Eva Mužíková

Členové školské rady:
Milan Pavlík (zástupce zřizovatele)
Monika Jílková (zástupce rodičů a nezletilých žáků)
Bc. Eva Mužíková (zástupce pedagogických pracovníků)

Uvidíte:
• všechny třídy včetně PC učebny
• školní družinu
• vestibul se síní slávy
• chodby

Škola v současnosti

Charakteristika školy
Škola je speciálně pedagogické zařízení. Poskytuje základní vzdělání žákům se
sníženými rozumovými schopnostmi, které jim znemožňují vzdělávání na
běžných základních školách. Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky
303, je svým uspořádáním malotřídní škola s l. - 9. ročníkem ZŠ praktické a 1. –
10. ročníkem ZŠ speciální. Škola sídlí v komplexu budov, které jsou součástí
radnice. Jedná se o budovu s mnohaletou historickou tradicí, která byla postavena
na sklonku 19. století.
Budova školy je majetkem Města Městec Králové a prostory pro činnost škole
město pronajímá. Jedna třída je umístěna v budově Základní školy Městec
Králové, okres Nymburk, která třídu naší škole rovněž pronajímá.

Dětská rally

Budova školy je situována na náměstí. Vedle školy jsou autobusové zastávky, a
proto je velmi dobře dostupná žákům, kteří sem dojíždějí z okolních obcí. Škola
je spádovou školou pro 40 okolních obcí.
Žáci 1. - 9. ročníku jsou rozděleni do čtyř tříd. Jedna ze tříd je umístěna v budově
Základní školy, Přemyla Otakara II., Městec Králové, okr. Nymburk. Učebna PC
je vybavena moderní vyučovací technikou, která slouží k výuce informatiky.
V sousedství I. třídy se nachází učebna pro žáky speciální školy. Škola má také
k dispozici cvičnou kuchyň, školní pozemek a školní dílny.
Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště, k výuce tělesné výchovy si pronajímá
zařízení Sportovního klubu Městec Králové a Základní školy Městec Králové,
okr. Nymburk.

Školní družina

Ke škole patří oddělení školní družiny, které má pro svou práci samostatnou
místnost. Provoz školní družiny se zahajuje pro přespolní žáky před vyučováním
v 6:30 hod. a končí v 16:10 hod.
Žáci se stravují ve Školní jídelně při Základní škole Městec Králové, Bezručova
723, kam denně docházejí.
Vzdělávací program školy:
Žáci jsou vyučováni podle těchto vzdělávacích programů:

Vánoční vystoupení dětí

Pomocná škola č. j. 24 035/97-22
ŠVP PRAKTIK, č. j. 120/2007
ŠVP SPECIÁL, č. j. 130/2010

ŠVP dle RVP ZV - IVP

Učební třídy - 2014
Z historie školy
Zvláštní škola v Městci Králové byla otevřena 1. září 1955 za přítomnosti
žáků, učitele a jejich rodičů.
Škola byla zřízena na základě potřeb individuální a zvláštní péče o děti
v okrsku královéměsteckém. Zvláštní škola byla jednotřídní, s 5
postupovými ročníky. Ve třídě byla 3 oddělení.
Počet žáků 17 z toho 11 chlapců a 6 dívek. Věkový rozdíl byl 7 až 13 let.
Na škole působí Otilie Árpová, po dobu mateřské dovolené je pověřena ve
vedení školy Marie Šeborová.
V roce 1957 se stal ředitelem školy Jaroslav Brzák (otec p. učitelky
Jaroslavy Buldrové, která také externě učila na Zvláštní škole). Jaroslav
Brzák působí na škole do roku 1967.
V roce 1967 nastupuje do vedení školy Helena Malátová. Ve vedoucí
funkci je velmi krátce a v témže roce nastupuje do funkce ředitele Josef
Ležák.
Helena Malátová působí na škole jako učitelka.
Josef Ležák ve své funkci působí 17 let a v roce 1984 nastupuje do vedení
školy Dobromila Kazdová. Dobromila Kazdová působí na škole 24 let
jako ředitelka a učitelka. V roce 2008 odchází do zaslouženého důchodu.
Do vedení školy nastupuje Romana Tůmová, která působí na škole jako
ředitelka a učitelka školy až do současnosti.

Píše se rok 1955
Citace z kroniky
V první třídě žák vybočil z normálního chování tím, že ukradl holuby, nechodil
pravidelně do školy a poškozoval majetek JZD.
Chování dětí je neuspokojivé hlavně mimo školu.
Škola obdržela jako dar rádio, nepoužívá se, není zásuvky.

Školní rok 1958 - 1959

Píše se rok 2008
Žákovské perličky
Brambory k nám přivezl Kristus Kolumbus.
Na zahrádce nám rostou haciendy.

Rozhovor žáků: Kam půjdu na vysokou školu? Rozhoduju se mezi
Kolínem a Prahou1. Všude se učí do půl sedmý.
Otázka: Popište některý z názorů na vznik Země a života na ní.
Odpověď: Eva a Vašek
Otázka: Kdo byl prvním prezidentem Československé republiky?
Odpověď: Masaryk tatínek
Otázka: Proč můžeme Měsíc vidět?
Odpověď: Protože nemá oči.
Otázka: Co je palma datlová?
Odpověď: Tam žijí datlové a ovoce.
Omluvenka od rodičů:
Paní učitelko, neumím synovi vysvětlit domácí úkol z matematiky. Syn
tomu nerozumí, protože je tele. Děkuji za pochopení.

p. uč. Otilie Árpová, p .uč. Olga Hípová
p. ředitel Jaroslav Brzák

Škola v letech 1974
Významné mezníky…….
1. 9. 1955 - byla otevřena škola. Její zřízení bylo motivováno potřebami
individuální a zvláštní péče o děti. Škola byla organizována jako
jednotřídní. Škola byla umístěna ve staré budově na Základní škole. Jsou
uvolněny dvě třídy. Jedna slouží jako učebna a druhá jako pracovna.
1957- 1958 - ředitelem školy byl jmenován Jaroslav Brzák.
Škola má 2 třídy. Do školy je zapsáno 20 žáků.
1958-1959 - školu navštěvuje 23 žáků. Škola byla dvoutřídní, tuto
organizaci si uchovala dvacet let. Za tuto dobu se zde vystřídala řada
učitelů, mnoho žáků odešlo do života.
1967 - ředitelem školy se stává Josef Ležák.
1973 - při škole byla zřízena školní družina. Vychovatelkou byla Eva
Šlechtová.
1977 - škola byla rozšířena o třetí třídu. Do školy dochází 30 žáků.
1979 - se škola rozrostla o další třídu. Ve škole jsou 4 třídy. Ve škole je
zapsáno 37 žáků. Externě na škole vyučují učitelé ze ZDŠ Městec Králové
- J. Buldrová, J. Havlinová, J. Knap, Z. Martínek, V. Součková.
1980 - žáci se učí v nevyhovujících prostorách, ve škole dochází k velké
rekonstrukci.
Vyměňují se okna, probíhají ve třídách zednické práce, pokládají se
parkety a do všech tříd je vedena nová elektroinstalace.
1981- ředitel školy vzpomíná na 25. Výročí založení školy. Žáci jsou
přestěhováni do nových zrekonstruovaných prostor školy. Všichni jsou
spokojeni s novými prostory a prostředím školy.
1982 - na škole jsou 4 třídy. Do školy dochází 57 žáků.

Škola v přírodě

Ze školních lavic 1981 - 1982
1984 - ředitelkou školy je jmenována Dobromila Kazdová.
V tomto roce dochází do školy 57 žáků. Ředitelka školy žádá o
zrekonstruování druhého křídla budovy, kde by byla vybudována pro žáky
školní družina, dílny, cvičný byt, tělocvična, kabinety, učebny a jídelna.
Tento plán se nikdy neuskutečnil a škola využívá prostory současné školy.
Škola se zapojuje do projektu Environmentální výchova a vzdělávání na
ZŠ, poskytnuté finance jsou využity na zlepšení prostředí školního
pozemku.
1986 - škola je organizována jako pětitřídní se 66 žáky.

2008 - ředitelkou školy je jmenována Romana Tůmová.
Jsou vytvořeny školní vzdělávací programy Praktik a Speciál.
V roce 2009 se započala modernizace školy. Ve všech třídách proběhla
výměna svítidel, instalace nových akumulačních kamen. V roce 2010 se
podařilo vyměnit starou dlažbu za novou, došlo k vymalování sborovny a
ředitelny. V roce 2011 byla provedena kompletní rekonstrukce veškerých
sociálních zařízení. Byly zrekonstruovány parkety ve všech učebnách.
Tyto akce byly hrazeny z finančních prostředků města Městec Králové
(pronajímatele). Současně byla škola kompletně vymalována, vybavena
novým nábytkem do tříd a moderními učebními pomůckami. Škola se
zapojuje do dvou projektů - Modernizace výuky pomocí ICT s ohledem na
žáky se SVP a Moderní výukou pro praktický život. Z finančních
prostředků získaných z projektové činnosti byly do 2 tříd umístěny
interaktivní tabule, PC učebna vybavena počítači, ve všech třídách jsou
instalovány keramické tabule.
Škola má 4. třídy

Školní rok - 1983

p. uč. Helena Malátová

p. uč. Vladimír Konvalina

p. uč. Josef Konopáč
p. uč. Jeny Pichlová

