ŠKOLA KOMENSKÉHO V KARVINÉ SLAVÍ STO LET
Školní budova současné Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná,
příspěvkové organizace, která sídlí na ulici Komenského v Karviné – Novém Městě, slaví v
tomto roce významné jubileum - sto let od svého otevření.
Stavba školy trvala na dnešní dobu neuvěřitelně krátce. V březnu roku 1922 se započalo s
kopáním základů a již 17. září téhož roku byla do užívání města odevzdána moderní a
skvostná budova české obecné a měšťanské školy. Školu slavnostně otevřel její první
správce, významná osobnost Karvinska a pozdější starosta Fryštátu pan Kamil Krčmář. V
roce 1926 obdržela měšťanská škola čestný název Menšinová škola měšťanská Aloise
Jiráska, a to u příležitosti 75. narozenin spisovatele. Škola slouží svému vzdělávacímu účelu
po celou dobu, vyjma válečného období, kdy zde bylo umístěno vojsko a policie.
Sté výročí otevření školy si žáci, zaměstnanci školy, rodiče a široká veřejnost průběžně
připomíná po celý rok. Od začátku ledna bylo možné si prohlédnout prezentaci ze života a
činnosti naší školy na informačních panelech umístěných před školní budovou.
U příležitosti našeho jubilea zhotovil karvinský umělec Bogdan Kornas proutěné sochy
situované v areálu školy.
V rámci oslav proběhl na jaře v pořadí již osmý ročník karvinské Abilympiády, soutěžní
přehlídky manuálních dovedností žáků se zdravotním postižením.
Před letními prázdninami se uskutečnily další dvě akce - tradiční sportovní mítink pro děti a
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Statečná srdce a zábavná stezka, která
propojila historickou budovu školy na ulici Komenského s naším odloučeným pracovištěm na
ulici Vydmuchov.
Od 19. září do 23. září se konal týden otevřených dveří. Široká veřejnost mohla zhlédnout
prezentace ze školních aktivit žáků, seznámit se s využitím robotických pomůcek ve výuce,
prohlédnout si výstavku žákovských prací technikou drátkování, zhotovit si jednoduché
výrobky ze dřeva.
Součástí prohlídky školy byla návštěva speciálních tříd, ve kterých se vzdělávají žáci se
středním a těžkým mentálním postižením a žáci s poruchou autistického spektra.
Přízemní prostory budovy zdobily výtvarné práce žáků prvního stupně karvinských škol
zaměřené na téma: „Škola očima dětí“.
Velký obdiv sklidila expozice historické třídy, která přiblížila vzdělávání ve 30. letech
minulého století. Historická učebna byla instalována ve spolupráci s Muzeem Těšínska, p. o.
v Českém Těšíně. Bylo možné si prohlédnout, v jakém prostředí se kdysi učilo včetně
dobových lavic, způsobu vytápění, učebních pomůcek, historických dokumentů a fotografií.
Návštěvníci měli také jedinečnou příležitost zhlédnout výstavu učebních pomůcek od
poloviny minulého století až po současnost.
Završením prohlídky byla možnost zcela výjimečně vystoupat až na věžičku školy a
prozkoumat Karvinou z ptačí perspektivy.
Podle počtu návštěvníků a jejich ohlasu lze soudit, že program spojený s oslavami 100.
výročí otevření školy se setkal s velkým zájmem. Žáci, rodiče i přátelé školy potvrdili svojí
osobní přítomností, že roky strávené ve škole patří k těm nejkrásnějším, patří k době, na
kterou každý rád vzpomíná. A my všichni, kteří jsme její součástí, věříme, že jich bude ještě
více.
Chtěli bychom poděkovat:
Muzeu Těšínska, p. o. v Českém Těšíně za zapůjčení předmětů ze sbírkových fondů a
dobového interiéru,
Těšínskému divadlu Český Těšín, p. o. za zapůjčení historických rekvizit,
Spolku OLŠINA z. s. za zapůjčení slavnostních slezských krojů,
Státnímu okresnímu archivu Karviná za zapůjčení kopií historických fotografií a dokumentů.

Jednotlivé články, fotografie
www.szmkarvina.cz.
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