
Česká škola v Kokoníně 

- poválečné období 

 
(R 216 - Rychnovská 216, R 215 - Rychnovská 215, J 42 - Janáčkova 42) 

 
květen 1945  k  zápisu  do   české   školy se dostavilo celkem 14 českých dětí 

21. června 1945 po  sedmi  letech  znovu  otevřena  česká škola  

26. 6. - 15. 7. 1945  z 16 žáků 8 neovládá vyučovací jazyk 

od 1. září 1945 Národní škola v Kokoníně  

od 1. prosince 1950  zřízena družina - v přízemí budovy ve Vilové ulici čp. 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok Počet dětí 

1944/1945 16 

1945/1946 43/89 

1946/1947 110/127 

1947/1948 133/128 

1948/1949 144/137 

1949/1950 172/169 

1950/1951 176/165 

1951/1952 170/167 

1952/1953 172 

1953/1954 362 



1953/1954  Osmiletá střední škola v Kokoníně 

   střídavé vyučování  

      I. - V. třída od 7:45 

      VI. - VIII. třída od 11:00 

15. února 1954 zahájeno vyučování v Rychnovské 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1959/1960  školní docházka prodloužena na 9 let 

1961/1962  Základní devítiletá škola v Kokoníně 

1965/1966  v  obou  budovách   instalováno   ústřední topení,  ale  protože  chyběly 

   kotle, v roce 1966/1967  se  zahájilo  ještě  s  kamny ve třídách 

září 1967   v Rychnovské  81  -  místnosti  pro   školní  dílny a pro školní družinu 

1968/1969  nový pětidenní pracovní týden 

   v R 215  provedena  oprava  střechy  a  pokrytí plechem za 40 000 Kč 

1969/1970  snaha o rozšíření školního hřiště u R 216 - odstranění  křovin  a  stromů, 

   odklizení  zeminy,  částečné  odvodnění   a   úprava rozběžišť  i doskočišť 

   za 25 000 Kč 

1970/1971  v R 215 natřena plechová střecha a dodána  nová moderní okna 

30. 6. 1974   zrušena  ZDŠ  Maršovice  a  její žáci přešli  od 1. 9. do ZDŠ Kokonín 

1975/1976  na R 216  byla  obnovena  secesní výzdoba  omítky  (náklady  včetně  

   pronájmu  lešení = 110 000 Kč)  

1. červenec 1980  Kokonín součástí Jablonce nad Nisou   

   = 8. základní devítiletá škola v Jablonci nad Nisou 

-  přejmenování   ulic  v  Kokoníně  –  obě  školní budovy jsou tak 

v Rychnovské ulici 

1980/1981  5.  třída  se  stala  součástí  2.  stupně,   začínají   ji   navštěvovat i žáci    

   z Vrkoslavic 

léto 1982   dokončení  nové  budovy  mateřské školy v Kokoníně   

1983/1984  Základní škola Kokonín  

   - povinná desetiletá docházka - po 8. třídě povinné pokračování ve 

                         středním školství  

21. 5. 1986   slavnostní      otevření     nového     kulturního  domu v Kokoníně 

   s  vystoupením Korálku 

1986/1987  dokončena  adaptace  místností  pro  školní  družinu v Rychnovské 80 

1987/1988  dokončen lyžařský vlek pro žáky  

1992/1993  přestavěna  kůlna  u  R 216   na     sociální  zařízení školy - „Domeček“ 

   (dvě šatny, umývárny   se   sprchami,  kabinet   tělesné výchovy a sklad) 

   za téměř 1 milion korun 

   - u R 216 dokončena oprava střechy 

1996/1997 přechod  na  devítiletou školní docházku  - 1. stupeň od I. do V. třídy  

              - 2. stupeň od VI. do IX. třídy 



1998/1999  v R 216 byla provedena oprava stropů 

léto 2000   rekonstrukce školní kuchyně a jídelny  

2001/2001  v  R 215  výstava  fotografií  „Kokonín včera a dnes“ 

   - zámková dlažba před R 216 

léto 2002  vybudování hřiště („klece“) u R 216 

2002    sloučení se ZŠ Kokonín a ZŠ Vrkoslavice 

2003/2004  vybudovány chlapecké záchody v R 216  

   J 42 slaví stoleté výročí 

2004/2005   zahájena oprava fasády R 216 

   školní družina přesunuta do R 215 

2005/2006  první  třídy vybaveny datovými projektory 

   založena Rada školy 

2007/2008  rekonstrukce sociálních zařízení v R 215 

   přestavba  třídy  v  R  215  na oddělení MŠ  pro předškoláky 

2008/2009  vybudování cvičné kuchyně v R 216 

2011/2012  zřízení nové počítačové učebny v R 216 

2018/2019  oprava střechy a podkroví v R 215 

léto 2019  zahájení modernizace R 216 - budování přístavby v místě původního 

   „Domečku“ 

 

 


