Generální opravy budovy
1939 – byla provedena důkladná oprava celé budovy. Byl postaven domácí vodovod s
elektrickým automatickým čerpadlem, v přízemní učebně byla položena nová podlaha.
1947 – byla provedena oprava fasády v průčelí.
1956 – v tomto roce podařilo se konečně prosadit u ONV v Bílovci provedení
generální opravy školy. K tomu účelu přidělil ONV v Bílovci částku 50 000 Kčs. Práce byla
zadána Stavebnímu podniku v Bílovci, který vypracoval rozpočet na generální opravu školní
budovy ve výši 81 412,84 Kčs. Protože přidělený obnos nestačí pokrýt celou generální
opravu, musí se tato provést jen zčásti. Byla vyměněna všechna okna v celé budově kromě
záchodů. Nejnutnější byla oprava střechy. Všechna krytina byla sundána, vyměněny vadné
části krovu a bednění, provedeno oplechování kolem komínů a okraje střechy, znovupokrytí
eternitovou krytinou, přičemž bylo zčásti použito krytiny staré, a to na straně severní a
východní. Před opravou střechy byly namontovány nové hromosvody, jejichž uzemnění
protaženo podle předpisu asi 15 m od budovy. Střecha byla opatřena novými sněhovými
háky, okapovými žlaby a rourami. Výměnou oken byla malba v celé budově poškozena, proto
všechny místnosti a chodby byly v rámci generální opravy znovu nalíčeny.
MNV svěřil technický dozor členu MNV Janu Starečkovi (čp. 38). Značně poškozena
fasáda školy nemohla již býti po vyčerpání rozpočtové částky provedena. Taktéž nebyl
proveden nátěr nových oken. Je nutno podotknout, že Stavební podnik v Bílovci prováděl
generální opravu velmi zdlouhavě, nedodržoval termíny hospodářské smlouvy a ředitel školy
s MNV musel vynaložit mnoho úsilí, aby zajistil provedení opravy v rámci povolené částky.
V příštím roce je třeba generální opravu budovy dokončit. Vyžádá si podle předběžného
odhadu asi 60 000 Kčs. Musí se provést fasáda budovy, rekonstrukce záchodů, výměna
podlah v obou učebnách a nátěr všech oken a dveří.
1957 – během hlavních prázdnin mělo býti pokračováno v generální opravě školní
budovy. Stavební podnik ONV v Bílovci však nechtěl uzavřít hospodářskou smlouvu na
dokončení generální opravy, takže ředitel školy se zástupci SRPŠ osobně intervenoval tuto
záležitost u rady ONV, která svým zásahem zajistila dokončení generální opravy školy a k
tomu účelu přidělila částku 50 000 Kčs. Stavební podnik pak vypracoval na tuto částku
dokumentaci, podle níž byla uzavřena hospodářská smlouva. Práce však budou provedeny
teprve až ve 4. čtvrtletí. Dokumentace obsahuje opravu fasády celé budovy, vnitřní i vnější
opravu záchodů, nátěr všech oken a dveří a opravu vodovodního zařízení. Ředitel školy za
pomoci MNV se postará, aby oprava byla účelně, kvalitně a včas provedena. Technický dozor
MNV byl svěřen členu rady MNV s. Eduardu Rysovi.
1962 – generální oprava podlah v obou učebnách, výměna podlah (10 000 Kčs)
1964 – oprava záchodů (15 000 Kčs)
1969 – již několik let bylo možno pozorovat v obou učebnách v poschodí, že při
pohybu žáků, zejména v hodinách tělesné výchovy, se podlahy houpají. V posledním období
však houpání nabylo takové intensity, že se dveře skříní, stojící v koutě, samy otevíraly.
Takový stav zdál se řediteli školy nebezpečný, a proto požádal školský odbor rady ONV v N.
Jičíně o odborné posouzení stavu stropů a podlah v celé školní budově. Ředitel školy o této
skutečnosti uvědomil také radu MNV, která zajistila laické posouzení situace a stavu školní
budovy prostřednictvím členů své komise pro výstavbu obce. Komise potvrdila oprávněné
obavy ředitele školy a urgovala urychlení odborného průzkumu. Ten provedli teprve v jarních
měsících zástupci školského odboru, odboru pro výstavbu rady ONV a OSP Nový Jičín.
Průzkum potvrdil, že stav školní budovy je havarijní a další provoz školy zde nebezpečný. Na

základě tohoto zjištění vydal odbor školství rady ONV rozhodnutí, že od 1. září 1969
nepovoluje se další provoz v budově školy bez odborně provedeného zajištění stropů. Během
dalších jarních měsíců i v době hlavních prázdnin bylo zde ještě provedeno několik
průzkumů, jejichž výsledky nebyly jednoznačně shodné co do rozsahu havarijního stavu
budovy. Proto také nebylo možno stanovit rozsah oprav. V úvahu se braly různé alternativy.
Dokonce se mluvilo i o zbourání a postavení nové školy. Z finančních důvodů bylo nakonec
vzájemně dohodnuto provést generální opravu stávající školní budovy v následujícím
rozsahu:
1. Provést opravu střechy včetně krovu.
2. Provést rekonstrukci záchodů s nadstavbou do 1. patra a vybavit je splachovacím
zařízením.
3. Vyměnit stropy a podlahy včetně podlah na půdě.
4. Zrušit byt ředitele školy a z bytové části zřídit místnosti pro celodenní provoz
mateřské školy.
5. Přemístit učebnu 1. třídy tak, aby byla obrácena k jižní straně.
6. Zavést do budovy ústřední vytápění, provést renovaci vodovodního a elektr. zařízení.
7. Upravit vchod do budovy zvlášť pro ZDŠ a zvlášť pro mateřskou školu.
Uvedenou generální opravu má provádět včetně vypracování dokumentace OSP Bílovec v
průběhu asi 2 let.
Po dobu oprav bylo třeba zajistit náhradní místnosti pro provoz ZDŠ i mateřské školy.
Také ředitel školy musel od 1. září 1969 opustit byt ve školní budově. Naštěstí se mohl
přestěhovat do vlastní novostavby v Klimkovicích.
1969–1972
- oprava střechy včetně krovu
- rekonstrukce záchodů s nadstavbou do prvního patra
- výměna stropů včetně půdy
- zrušení ředitelského bytu a z bytové části zřízena celodenní mateřská školka
- úprava učebny první třídy tak, aby byla obrácena k jižní straně
- zřídit ústřední vytápění, renovace vodovodního a elektrického zařízení
- úprava vchodu do budovy (zvlášť pro MŠ, zvlášť pro ZŠ)
Po dobu rekonstrukce se učilo v náhradní místnosti v patře budovy Svazarmu.
V osmdesátých letech byla provedena rekonstrukce školní zahrady, nové oplocení ze tří
stran, malování celé budovy, oprava kotle ÚT.
V devadesátých letech byla provedena plynofikace školy, nátěry oken, malování.
2000 – nátěr budovy fasádní barvou – průčelí
2001 – dokončení nátěru fasádní barvou – celá budova
nová dlažba
vyasfaltování dráhy pro koloběžky
2002 – zřízení počítačové učebny
2008 – výměna dřevěných oken za plastová

