
V důsledku reformních myšlenek v pedagogice a stoupající potřeby vzdělávacích zařízení ve výmarské době byla 
ve dvacátých letech na území Saska postavena řada nových školních budov, které měly architektonicky vyjádřit 
moderního ducha doby. To platí i pro školu v Olbersdorfu, která byla postavena v letech 1927 a 1928 a dnes se 
nachází pod ochranou památkové péče.
Architektem olbersdorfské školy byl Wilhelm Hermann Jost, pocházející ze Cvikova. Po ukončení studia v 
Drážďanech a Stuttgartu pracoval od roku 1914 jako svobodný architekt. Jako docent Paula Schmitthennera na 
Vysoké škole technické ve Stuttgartu pracoval Wilhelm Jost na projektech církevních staveb i obytných domů. Tím 
lze pravděpodobně vysvětlit vliv stuttgartské architektonické školy a tradiční regionální architektury. V polovině 
dvacátých let obdržel Wilhelm Jost ve Stuttgartu profesuru v oboru nauky o budovách. V letech 1937 až 1945 byl 
rektorem Technické univerzity v Drážďanech. V roce 1946 byl odsouzen pro svou podporu nacionálně socialis-
tického režimu.
Expresionistická, symetricky koncipovaná budova olbersdorfské školy se nachází u severní příjezdové cesty do 
Olbersdorfu – na cestě z Žitavy do Oybinu – a obklopuje svými křídly malé prostranství. Zvláště nápadné je 
střední arkýř tří– až čtyřpatrové školní budovy se zvýšenou sedlovou střechou a zděné arkády s lomenými ob-
louky a vnitřní chodbou na hlavní straně budovy. Ornamenty na věcně strohé budově téměř úplně chybí. Výjimku 
tvoří postavy »Mládí«, »Dětství« a »Stáří«, které lze rozpoznat u paty arkýře a které navrhl malíř a sochař Jakob
Wilhelm Fehrle. Při pohledu z ulice působí celá stavba asketicky s důrazem na vertikálu. Zadní část budovy, 
která je díky povaze terénu dvoupatrová, nepůsobí tak přísným dojmem. Horizontální orientace budovy je ještě 
umocněna průběžným okenním pásem vikýřů. Naproti budově se nachází malé hřiště a tělocvična. Iniciátorem 
nové školy v Olbersdorfu a předcházející architektonické soutěže byl zřejmě tehdejší sociálnědemokratický 
primátor Emil Ufer. Škola, která má vlastní sekci nástavbového vzdělávání s dílnou a prostorami pro výuku vaření 
a šití, byla po svém otevření považována za jednu z nejpokrokovějších v celém regionu. Ke konci druhé světové 
války byla školní budova krátce využívána jako lazaret a po roce 1945 jako kasárna sovětské armády, ale v roce 
1946 v ní byla obnovena regulérní výuka.
V posledních letech byla školní budova i s tělocvičnou odborně rekonstruována a na udílení cen Svobodného
státu Sasko u příležitosti »Saské zemské soutěže 2011« (»Sächsischer Landeswettbewerb 2011«) obsadila v kate-
gorii »Venkovská architektura« druhé místo. Nakonec jedna zvláštnost: Navzdory památkářským předpisům se 
podařilo budovu rekonstruovat s ohledem na její vysokou energetickou náročnost. Od roku 2011 se jedná o školu 
určenou pro vzdělávání žáků s poruchami učení, která byla pojmenována po známém pedagogovi a zakladateli 
první mateřské školy Friedrichu Fröbelovi (1782–1852). Zajímavým odkazem na Friedricha Fröbela je Fröbelova 
stavebnice, tzv. »Fröbelgaben«, která byla vyvinuta okolo roku 1830. Později se stala díky svým jasným tvarům a 
velké variabilitě při rekombinaci základních prvků zdrojem inspirace pro hnutí Bauhaus.
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