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Je tu konec školního roku a děti těšící se na letní 
prázdniny. V loňském roce jsem Vám, v rámci toho-
to seriálu slíbil, pokračování věnující se základním 
školám, a tak kdy jindy než opět na konci školního 
roku slib plním. Současně využívám pohledů do mi-
nulosti i k poodhalení historie jednotlivých budov. 
Vzhledem k tomu, že většina údajů byla dohledá-
vána po archivech ve stavebních dokumentech a 
upřesňována z různých pamětí, je zcela možné ne-
přesné užití historických názvů či posunů některých 
časových skutečností. 

A. Speciální základní škola
Škola si letos připomene již 55.výročí svého vzniku 
ke dni 1.9.2006. Byla zřízena v r.1951 jako škola pro 
mládež vyžadující zvláštní péči. Většina z nás ji zná 
pod názvem „Zvláštní škola“. 
Na samotném počátku byla umístěna v ředitelně 
bývalé zdravotnické školy v tehdejší Gottwaldově 
ulici (nyní již Nádražní). Budova sloužila od r.1925 
Městské odborné škole pro ženská povolání. Po-
stupem let a nutností jejího rozšiřování se zvláštní 
škola stávala větší a větší. První velká přestavba čás-
ti budovy pro potřeby školy začala v únoru 1968 a 
skončila lednem 1969.

V r.1979 bylo zavedeno 
akumulační vytápění, 
což byl pro školu též 
významný mezník pro 
zabezpečení hygieny 
v objektu, a o dalších 
deset let později došlo k 
odkoupení sousedního 
navazujícího domu za 
účelem jejího rozšíře-
ní. V témž roce (1989) 
započala výstavba bytu 
pro školníka a konečně 
v r.1994 proběhla dlou-
ho očekávaná přestav-
ba s jejím propojením 
se sousedním domem. 
K tomu začala škola vy-
užívat pozemek za do-
mem jako dětské hřiště. 
V r.1996 půdní vestav-
bou pokračovalo rozšiřování školy, které skončilo 
v létě 1998 vybudováním dalších tříd. Škola získala 
dnešní podobu, a to díky celkové investici v letech 
1994 – 1998 ve výši 5 mil. Kč. Na přestavbě se sta-
vebně podílela firma STAPS, elektropráce provedla 
firma Elektro Jedlička. 
Vlivem restruktulizace školství je škola přejmenová-
na ke dni 1.5. 2003 na Speciální školu a od 1.1.2006 
nese název Speciální základní škola.

B. Základní škola ul. 28.října
Budova, kde sídlí tato škola, byla vystavěna v r.1908 
na základě stavebních plánů z r.1905 jako c.k.úřed-
ní budova. Od počátku zde sídlilo Žamberské 
hejtmanství a okresní soud včetně vězení pro teh-
dejší okres Žamberk. Po II.světové válce se v budově 
usídlil okresní národní výbor, který zde vydržel až do 
r.1960, kdy byl zrušen okres Žamberk a úřednictvo 
budovu opustilo.
Na základě vládního usnesení č.557/1960 ze 22.7 
1960 přidělila dislokační komise budovu Zeměděl-
ské odborné škole (ZOU) a sídlila zde i Zemědělská 
škola mistrovská. Obě školy se usídlily v pravé části 
budovy (při pohledu od Vojáčkových sadů) v pro-

Žamberské školy II – 1. část

storách bývalého ONV.
V polovině 50.let se ukázaly v rámci města velké 
problémy se zabezpečením jedenáctileté a osmileté 
základní výuky pro poválečné ročníky mladé gene-
race. Základní školství sídlilo až na sedmi místech 
po městě (oficiálně je uváděno pouze pět), což při-
nášelo značné problémy s organizací výuky. Jede-
náctiletka byla vyřešena v r.1954 vznikem nynějšího 
gymnázia, nicméně v její budově zůstaly ročníky 
osmiletého školství. Několik tříd v r.1959 odešlo do 
nové přístavby OU SPZ (viz text. ZŠ ul.Nádražní v 
zářijovém čísle ŽL) a několik tříd bylo v r.1960 pře-
místěno do levého křídla budovy bývalého hejtman-
ství do prostor okresního soudu. Tím započala 
epocha základní devítileté školy v budově bývalého 
soudu. Mnozí i dnes mluví o „škole na soudu“, ale 
také má přezdívku „dolní škola“.
Ve školním roce 1968-1969 po osamostatnění gym-
názií jako samostatných typů středních škol odešel 
zbytek tříd devítiletky z budovy gymnázia do budovy 
„na soudě“.
Budova od doby předání pro účely školství prochá-
zela množstvím plánovaných přestaveb. Bohužel, 
některé zůstaly jen plánované.

Pro velký rozsah čerpané tématiky je pohled do his-
torie základních škol v Žamberku rozdělen do dvou 
částí. S tou další se setkáte při příležitosti začátku 
školního roku 2006 - 2007(pokračování v ŽL č.14)
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