
Životopis Věry Perlínové 

 
Věra Perlínová se narodila 21. června 1939. Své dětství prožila v Novém Strašecí, 

kde její maminka založila dívčí skautskou organizaci. 

 

Do první třídy nastoupila 1. září 1945, tedy těsně po 2. světové válce. V roce 1948, 

kdy přišel komunistický puč, nemohl její otec dále vykonávat povolání advokáta. 

Musel jít pracovat na nedalekou pilu jako dělník. Současně byl vyloučen ze Sokola a 

byl degradován na prostého vojína. Maminka paní Perlínové si do domu koupila 

tkalcovský stav a stala se domácí tkadlenou. 

 

Téhož roku se rodina přestěhovala do Prahy a Věra Perlínová začala studovat 

gymnázium, kde také odmaturovala. Chtěla se stát právničkou, ale na Právnickou 

fakultu UK ji nepřijali z důvodu nedělnického původu. Po roce v pracovním poměru 

se proto přihlásila na nově otevřenou Pedagogickou fakultu. Vystudovala ruštinu a 

hudební výchovu. 

 

Paní Perlínová byla brzy přijata na místo učitelky v Sušici. Po roce přešla do Prahy 

na základní školu v Klimentské ulici v Praze 1. 

 

V roce 1989 byla svými kolegy zvolena za mluvčí Občanského fóra ve škole v 

Ostrovní ulici, kde léta působila. To obnášelo zúčastnit se všech jednání o hledání 

nové budovy pro školu, neboť škola v Ostrovní byla navrácena řádu voršilek. Roku 

1991 se škola přestěhovala do Mikulandské ulice. O tři roky později se Věra 

Perlínová stala ředitelkou školy. Tuto funkci vykonávala až do roku 2005, kdy odešla 

do důchodu. 

 

Za svou ředitelskou kariéru paní Věra Perlínová změnila mnoho věcí a zavedla i nové. 

Příkladem jsou např. každoroční plesy či školní akademie - Večery pod lipou. Další 

mimořádnou věcí zavedenou paní Věrou Perlínovou je tradice (od r. 1991 dodnes) 

vystavování děl nejlepších sochařů v prostorách školy, kde dílo žije s žáky celý školní 

rok. 

 

Za svou práci byla oceněna Medailí Jana Amose Komenského.  

 

Její žáci i kolegové na ni vděčně vzpomínají a setkávají se s ní dodnes. 


