
Jubilejní park 23, Znojmo 
 

Historie školy v datech 

 
Stavba školy se datuje, dle Sborníku Státního okresního archivu Znojmo 2015,  

do roku 1925 – 1926. Z této doby je zápis „ Obecná škola na Mansberku se již buduje“. 

 

V adresáři města Znojma z roku 1925 je uvedena obecná škola dvoutřídní, řídící učitel 

František Goldhammer. V roce 1927 – 1928 se dovídáme, že obvod státní obecné školy na 

Mansberku I je Horní předměstí Znojma, tj. obec Přímětice, Mramotice, Hluboké 

Mašůvky, Plenkovice a Únanov. 

 

Ze školy čistě menšinové se stává škola městskou a obvodovou pro české obce. Adresa 

školy: Obecná škola Mansberk, Domovina 22. 

 

 

 
 

Další záznamy o naší škole mohu citovat z Kroniky města Znojma z roku 1926: 

 

2. 7. 1926 „Nová škola na bývalém Dobytčím trhu stavěna nákladem státu se dokončuje 

a obyvatelstvo této horní městské části se může těšiti, že jejich dítkám dostalo se krásných 

a moderních místností“. 



„Nová státní škola na Přímětické. Konečně má zase Znojmo jednu novou školní budovu, 

která svým vhodným umístěním a vzhledem okrašluje celý obvod  

za Lidovým domem. Po dokončení kanálu bude se stavěti cesta přes dobytčí trh  

pro pěší, aby se děti neutopily v blátě, když přijde deštivé počasí. Stavbu školy prováděla 

firma Oškera ze Znojma“. 

 

V archivních materiálech nelze dohledat historii školy v letech 1929 – 1947, ale dle ústního 

podání pamětníků v letech 1939 – 1945 byla škola využívána různým způsobem – sklady  

a na konci války jako lazaret.  

 

Po II. světové válce, lze název školy vyhledat z razítek z Třídního výkazu docházky  

a prospěchu žactva: 

 

 Obecná škola u Jubilejního sadu ve Znojmě 1947 

 

 V roce 1949/1950 1. národní škola ve Znojmě, Jubilejní sad 

 

 Další název školy byl: Základní škola, Hybešův sad 23, Znojmo 

 

 Po roce 1989: Základní škola, Jubilejní park 23, Znojmo 

 

Dne 1. 9. 1997 došlo ke spojení dvou škol: zrušená ZŠ na tř. Jarošově se spojila se ZŠ 

Jubilejní park. 

 

V roce 1982-1985 byl ke stávající škole přistavěn nový pavilon. Škola se zvětšila  

o 6 tříd, kabinety a šatny. V roce 1999 došlo k částečné rekonstrukci vnitřních zařízení 

školy - dveře do tříd, částí chodeb a osvětlení tříd.  

 

V roce 2000 proběhla velká rekonstrukce tělocvičny, přístavba nářaďovny, úpravy 

některých tříd, nové šatny, nadstavba ředitelny, instalované jeviště. 

 

Od roku 2003 – 2008 získala škola  právní subjektivitu pod stávajícím názvem Základní 

škola, Znojmo, Jubilejní park 23. V této době měla škola odloučené pracoviště 

Mramotice. 

 

V roce 2008 byla škola připojena jako odloučené pracoviště Základní školy Václavské 

náměstí. Současná adresa školy je: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, 

odloučené pracoviště Jubilejní park 23. 
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