Úvodní slovo
Vážení přátelé,
5. října 2022 slaví naše „Sedmnáctka“
významné výročí - 120 let od svého založení.
Název „Sedmnáctka“ byl poprvé použit v roce 1953,
kdy se objevuje s dosud platnou řadovou číslovkou
v názvu jako 17. osmiletá střední škola v Plzni, ze
které se v roce 1965 stala škola základní. Ta se
v roce 1961 spojila s dvoutřídní školou pro
nejmladší žactvo na Bílé Hoře. Od roku 1999 má
škola právní subjektivitu. Poslední výraznou
změnou bylo v roce 2001 spojení s 1. MŠ Zručská
cesta a 15. MŠ Křížkova do jednoho subjektu pod
současným názvem 17. základní škola a mateřská
škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace.
Budova, ve které vždy probíhalo výhradně
vzdělávání, je výjimečná svojí polohou, především
však stářím a vzhledem, a díky tomu se řadí ke
stavbám, které mají takzvanou „duši“. Disponuje
prostornými místnostmi a chodbami s vysokými
stropy, zajímavým interiérem s dominantním
schodišťovým systémem, fasádou s ozdobnými
prvky a věží s vestavěnými funkčními hodinami.
V budově školy sídlí základní škola společně s částí
mateřské školy, předškolní vzdělávání pak probíhá
i v detašovaném pracovišti na Bílé Hoře. Kapacita
základní školy je stanovena na 430 žáků, mateřské
školy na 95 dětí, školní družina pracuje
v 5 odděleních pro 150 žáků a školní jídelna vaří až

pro 580 strávníků. Výchovný a vzdělávací proces
zajišťuje 44 učitelů, vychovatelů a asistentů
pedagoga,
provozní
záležitosti
zajišťuje
17 nepedagogických pracovníků.
Od oslav 115. výročí v roce 2017 prošla škola
modernizací, která významně přispěla ke
zkvalitnění výuky. Část půdních prostor byla v roce
2018
renovována
a byla
využita
pro
vybudování 3 odborných učeben (audiovizuální,
přírodovědné a pro výuku informatiky a jazyků).
Modernizací prošla v roce 2021 i školní kuchyně,
kde byla instalována klimatizace.
V průběhu oslav 120. výročí budete moci
poznat prostředí, ve kterém výchovný a vzdělávací
proces probíhá, zároveň se budete moci seznámit
s pedagogickým sborem i s nepedagogickými
pracovníky a společně tak oslavit kulaté jubileum
naší školy.
Pojďme si zavzpomínat na bohatou minulost,
radovat se ze současných úspěchů a vzdát hold
osobnosti, která se nesmazatelně zapsala do dějin
naší
„Sedmnáctky“, dlouholetému řediteli
Mgr. Bohdanu Francovi.
Mgr. Zuzana Houdková,
ředitelka 17. základní školy
a mateřské školy Plzeň, Malická 1,
příspěvková organizace

Naše škola
Filip Vaněček, žák 9. B
Naše škola na Malické
různé akce pořádá.
Přístupy má k dětem lidské,
přáteli nás opřádá.
Rozšiřuje naše obzory
občasné lenosti navzdory.
Nabízí nám široké znalosti,
jak být vzdělaný s radostí.
Vzdělání každému prospěje,
jen tím duše dospěje.
Moudrými se stáváme krok po kroku,
nikdo se nechce stát brzdou pokroku.
Je důležité otevřít se informacím
a umět čelit těžkým situacím.
Jen víra, píle a odhodlání
nám umožní svobodnou volbu povolání.

Historie
Školní budova byla poprvé slavnostně
otevřena dne 5. října 1902 jako sídlo II. obecné
školy chlapecké a II. obecné školy dívčí v severním
obvodě. Velkolepé slavnosti se zúčastnilo mnoho
významných hostů, kteří se podepsali do školní
kroniky. Mezi nimi nechyběl purkmistr Plzně JUDr.
Václav Peták s celou městskou radou, císařskokrálovský okresní školní inspektor profesor Weger,
císařsko-královský dvorní rada rytmistr Hansgirg,
ředitelé českých a německých středních škol
a mnoho dalších. Samozřejmě byli přítomni všichni
žáci školy se svými pedagogy a četné obecenstvo.
Slavnost zahájil vystoupením pěvecký spolek
Hlahol. Poté stavitel školy pan J. Špalek odevzdal
klíče od budovy panu purkmistrovi a panu

řídícímu učiteli Josefu Follprechtovi. Pak na pódium
nastoupily dvě dívky a požádaly arciděkana
Františka Herolda o vysvěcení školy. Arciděkan
obřad vykonal za asistence dvou duchovních
a Hlahol zakončil celou slavnost písní Modlitba na
Řípu. 11. října byla škola poctěna vzácnou
návštěvou, jeho Eminencí kardinálem Lvem
Skrbským z Hřiště, knížetem arcibiskupem,
primasou Království českého.
Do
plynulého
chodu
školy
během
stodvacetileté historie zasáhly tři mimořádné
události.
K první došlo v době 2. světové války. Při náletu
na konci roku 1944 byla poškozena městská
plynárna, proto se nemohlo ve škole vyučovat
a vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčito.
Děti si jednou týdně chodily do školy pro úkoly.
Výuka začala až 4. dubna. Během čtrnácti dnů došlo
k dalšímu náletu. Trval sice jen dvacet minut, avšak
způsobil velké škody. Před školu dopadly dvě velké
bomby. Skoro všechna okna byla vytlučena, dveře
do ředitelny vyraženy. Výuka byla opět přerušena.
Při posledním velkém náletu na Plzeň 25. dubna
1944 byla zničena Škodovka, Karlov a Skvrňany.
Před školou asi 8 metrů od rohu v Malické ulici
dopadla velká bomba. Exploze byla tak silná, že ve
třídách i v kabinetech obrácených ke Karlovarské
třídě opadala omítka ze stropů a skoro všechny
učební pomůcky byly rozbity. Naštěstí nikdo ze žáků
a zaměstnanců nepřišel o život. V květnu 1945
osvobodila Plzeň americká armáda. Vojáci se
ubytovali
ve

ubytovali ve veřejných budovách včetně naší školy.
Slova ředitele školy (citace ze školní kroniky):
„Zařídili se zde jako doma. Školní nábytek, lavice,
skříně, vše vynesli na dvůr, na půdu a do sklepa.
Obdivovatelů, hlavně ze řad školáků, bylo dosti.
Obsadili i ředitelnu, takže ředitel musel úřadovati
v bytě u školníka.“
Tou druhou mimořádnou událostí byla
katastrofální povodeň na počátku 21. století.
1. srpna 2002 se ujal funkce ředitele školy Mgr.
Bohdan Franc. Ani ve snu netušil, jak dramatické
budou jeho ředitelské začátky. 12. a 13. srpna
postihla Plzeň povodeň. Jednou z nejvíce
zaplavených oblastí města byla Roudná. Zatopena
byla i naše škola, konkrétně celý suterén (kuchyně,
jídelna, tělocvična, šatny, umývárny, WC, kotelna,
trafostanice, dílna školníka, sklady a chodby).
Přízemí a vyšší patra budovy poškozeny nebyly
a ihned po opadnutí zátopové vody začaly sloužit
potřebám krizového štábu Úřadu městského
obvodu Plzeň 1, jemuž vedení školy poskytlo
zařízení, telekomunikační a výpočetní techniku,
materiální a lidské zdroje. Ve spolupráci
s hygieniky,
statikem,
revizními
techniky,
projektantem a správcem budovy pak vedení školy
řešilo náhrady poškozeného majetku. Zejména
v úvodní fázi se na odstraňování škod výrazně
a dobrovolně podílela řada zaměstnanců školy.
Veškeré zasažené prostory byly nejprve
dezinfikovány a vymalovány, poté byly postupně
obloženy stěny školní jídelny, tělocvičny i šaten
a vyměněny poškozené přístroje a další zařízení

a vyměněny poškozené přístroje a další zařízení
školní kuchyně za nové. Obměna vybavení byla
nutná v kabinetech tělesné výchovy, pracovních
činností, v tělocvičně i v dílně školníka. Byla
opravena propadlá dlažba a vyměněno linoleum
v některých třídách. Celková výše škod se vyšplhala
na 1,7 milionu Kč.
Na finančním vypořádání za zničené vybavení
a pomůcky se kromě Kooperativy pojišťovny, a. s.
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky podílela i řada sponzorů
a drobných dárců. Škola se jako obdarovaný
zúčastnila i řady benefičních večerů, koncertů
a dalších akcí, které se konaly v průběhu celého
školního roku. Jmenujme alespoň internetovou
aukci kalendáře s fotografiemi Simony Krainové
a exhibiční zápas Jágr Teamu s Pardubicemi.
Přes všechna úskalí se podařilo 5. října 2002
oslavit sté narozeniny školy.

Současnost
21. století nám připravilo mnohé nástrahy,
s nimiž jsme se museli vypořádat. Přesto se nám
řada věcí podařila. Díky tomu je škola pozitivně
vnímána v očích žáků, rodičů i veřejnosti.
Výchovný a vzdělávací proces se snažíme
dětem zpestřovat exkurzemi, tematickými pobyty
a výlety, návštěvou kulturních a sportovních akcí.
V době před pandemií byla pro žáky prvního
stupně organizována škola v přírodě, žáci druhého
stupně měli možnost zúčastnit se ozdravného
pobytu u moře. Žáci mají povinné kurzy plavání,
lyžařský a snowboardový výcvik. Ten se v loňském
roce i přes přísná hygienická opatření uskutečnil.
Zaměřujeme se na podporu environmentální
výchovy. Snažíme se vést děti k zodpovědnosti za
prostředí, ve kterém žijí. Na škole třídíme odpad,
pořádáme mezitřídní soutěž ve sběru použitých
baterií, organizujeme pro žáky besedy k této

tematice, jednodenní nebo vícedenní exkurze
do environmentálních
center
v Prachaticích
a Horažďovicích.
Spolupráce s plzeňskými školami, katedrami
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity,
Magistrátem města Plzně a Krajským úřadem
Plzeňského kraje přináší žákům možnosti zapojení
se do projektů a aktivit využitelných v životě.
Realizujeme spolupráci s naší partnerskou
školou „Mittelschule Neutraubling“ v Německu
s cílem rozšířit jazykové dovednosti žáků.

Můžeme být pyšní na úspěchy v různých
vědomostních a dovednostních soutěžích. Za
všechny jmenujme poslední, kdy ve školním roce
2021/2022 zazářila jedna ze žákyň 9. B v krajském
kole Olympiády z českého jazyka a okresním kole
Olympiády z dějepisu. Výtvarné práce našich dětí
byly prezentovány na několika výstavách například
„Jak vidím svět kolem sebe“ nebo „Evropa 2050“.
Žáci devátých tříd se zúčastnili televizní soutěže „Už
tam budem?“.
Velkým úspěchem bylo v roce 2020 převzetí
ceny Fair play od Českého olympijského výboru za
stejnojmennou píseň Fair play, jejímž autorem je
zástupce ředitelky školy Mgr. Viktor Fiedler. Naši
žáci tuto píseň zazpívali na slavnostním udílení cen,
kde pan učitel převzal ocenění z rukou
předsedkyně Českého olympijského výboru paní
Květy Peckové.

V roce 2017 vyšel Almanach 17. základní školy
a mateřské školy Plzeň. V úvodu této
publikace vyjádřil tehdejší ředitel Mgr. Bohdan
Franc přání, aby se i nadále dařilo naplňovat naše
vzdělávací poslání, aby ve škole byli spokojeni
zaměstnanci i jejich svěřenci, aby mohli být s našimi
výsledky spokojeni také zákonní zástupci
vzdělávajících se dětí i žáků.
Nikdo z nás netušil, že nás čeká náročné
období, již třetí ve 120leté historii školy, které
ovlivnila světová pandemie COVID.
Období od března 2019 do února 2022 bylo
poznamenáno zvláštním režimem školní docházky,
kdy vyučování probíhalo formou on-line nebo
offline, a co víc, v této těžké době jsme se museli
vyrovnat s nečekaným odchodem člověka, jenž
věnoval desítky let svou energii tomu, aby se ze
„Sedmnáctky“ stala škola, ve které je všem dobře.
24. ledna 2021 ve věku 54 let zemřel
dlouholetý ředitel 17. základní školy a mateřské
školy v Plzni Mgr. Bohdan Franc.
Jako hold vzácnému člověku jsme připravili
v rámci oslav 120. výročí odhalení pamětní desky.
Zároveň nám dovolte se s vámi podělit o osobní
zpověď Mgr. Martina Jiránka, který měl tu čest zažít
Mgr. Bohdana France jako svého učitele, poté jako
kolegu i ředitele.

Vzpomínka na
Bohdana France
„Někdy se zdá být těžké vzpomenout na
opravdové legendy, které by se legendou ani nikdy
nenazvaly. A je to i o to těžší, že si má legenda,
a přitom skromný člověk přečte tyhle řádky snad
jen, pokud dojdou nebeskou poštou. Bohdan
Franc, pro nás tehdy jedenáctileté čerstvé studenty
gymnázia ale navždy BaF, jak se podepisoval. Náš
první středoškolský třídní učitel a my byli jeho první
třídou. Byl někým, ke komu jsme vzhlíželi, což se
vlastně od jeho první věty „Jmenuji se Bohdan
Franc a moje nadmořská výška je 194 cm“ úplně
nabízelo. Kdo z Vás si vzpomene na první větu,
kterou se mu představil jeho učitel? U Bohdana to
bylo prostě snadné. Protože nebyl jen učitelem, on
byl inspirací. Průvodcem do nového světa, kde
memorování pouček nahradil vlastní názor při
hledání odpovědí, kde dokázal přebarvit šeď
pravidel
v učebnicích
barvami
praktické
zapamatovatelnosti. (A ano, předpřítomný čas
vysvětluji svým studentům stejně, jako ho on kdysi
vysvětlil nám). A hlavně byl tou nejzářivější ukázkou
toho, kdy se práce stane posláním, vášní a v tom
dobrém slova smyslu i životem. Byly to jen tři roky,
které spojil s naším gymnáziem, ale byly to ty
nejplnější tři roky za celých osm let a nikdo nám pak
nedal tolik svého volného času, motivačních her

k lepšímu prospěchu a víkendových „Francvýletů“
jako on.
V Plzni se pak stal ředitelem a tahle malá škola
na Roudné se stala jeho životním působištěm.
Nebyl tím ředitelem schovaným za manažerskou
funkcí a zavřenými koženkovými dveřmi, zůstal tím
hravým bojovníkem, co za svou školu a své kolegy
dýchal v každém možném okamžiku. A dal tomu
všemu ředitelování obrovský rozměr lidskosti
i pokory. A tak jako byl inspirací pro nás, stal se
inspirací i dalším žákům a učitelům. Stále zářícím
majákem (což se při té jeho výšce opět nabízí), co
dokázal zasvítit a ukázat cestu v labyrintech
možností. Pro mne byl tím světlem majáku od
prvních pochyb, jestli patřím na gymnázium, po
osvícení mé pozdější cesty pedagogickou praxí až
po ukázání světla a možnosti stát se na pár let
učitelem angličtiny na jeho škole. Měřítkem
legendy není to, jak moc se o Vás píše nebo kolik
lidí Vás zná, ale to, jaké poselství dokážete předat
dalším. Ta pravá opravdovost legend je v jejich
poslání být inspirací. A v tomhle byl a je Bohdan
Franc jednou z nejopravdovějších legend, co
znám.“
Mgr. Martin Jiránek,
bývalý žák a kolega

Ředitelé 17. ZŠ Plzeň
1902—1919
1919—1919
1919—1920
1920—1925
1925—1926
1926—1936
1936—1938
1938—1939
1939—1942
1942—1943
1943—1945
1945—1949
1949—1949
1949—1952
1952—1953
1953—1954
1954—1956
1956—1958
1958—1970
1970—1975
1975—1977
1977—1984
1984—1990
1990—2002
2002—2021
2021—2021
2021—dosud

Josef Follprecht
Augustin Komberec
Josef Holub
Karel Šebek
Jan Andrlík
Prokop Šainer
Karel Bouška
Václav Luhan
Vojtěch Hnát
Bohuslav Mareš
Eduard Holub
Vojtěch Hnát
Josef Koch
Marie Löfflerová—Sudová
Václav Šebor
J. Vlček
Alois Lokajíček
Josef Bastl
Josef Forejt
Karel Šlajs
Václav Bíba
Josef Skála
Josef Vágner
Ivana Medřická
Bohdan Franc
Lenka Korpová
Zuzana Houdková

Škola očima našich žáků
„Na 17. ZŠ chodím už od školky, nikdy bych
neměnila. Nejvíce se mi zde líbí přátelský přístup
učitelů a skvělý kolektiv. Je to menší škola, což mi
vyhovuje. Učitelé vám tady vyjdou vstříc co nejvíce
to jde, můžete se na ně obrátit se vším.“
Anna Krchová
(bývalá žákyně)
„Na naší škole se mi líbí prostředí, působí to tu na
mě domácky a pohodově.“
Nela Marková
(bývalá žákyně)
„Naše škola je založená na dobrých vztazích.
Přístup k žákům je přátelský. Jsem nesmírně ráda za
třídu,
ve
které
jsem,
máme
skvělý
kolektiv, je tu zábava. Odcházet budu jen s dobrými
vzpomínkami.“
Anna Janáčková
(bývalá žákyně)
„Naši školu hodnotím pozitivně. Líbí se mi školní
akce,
ať
už
jsou
sportovní
nebo
zaměřené na historii, ale i menší výlety se třídou.“
Beáta Knížková
(bývalá žákyně)

„Na naší škole je skvělé to, že je tu rodinná
atmosféra. Máme tu chytré a hodné učitele, kteří
vás učí a zároveň často pobaví. Podle mě tu máme
nejpřátelštější učitele na světě. Budu na ně rád
vzpomínat.“
Jakub Tolar
(bývalý žák)
„Naše škola je super. Není malá ani velká. Je to
taková
„Roudenská
akademie“.
Naše
třída je skvělá, myslím, že jsme skvělá
parta.“
Julie Hůlková
(současná žákyně)
„Nejhezčí je učebna přírodopisu. Líbí se mi, že tam
máme
mikroskopy,
na
kterých
můžeme pracovat.“
Kateřina Panušková
(současná žákyně)
„Škola mi přijde zvenku sice stará, ale uvnitř je
moderní.“
František Kučera
(současný žák)
„Je sice stará, ale hezká. Má staromódní nádech.
Jsem v této škole už od školky a moc se mi tu líbí.“
Beáta Riegelová
(současná žákyně)
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