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Resumé

ÚVOD

Mateřské školství v Praze má dlouholetou tradici, její začátek je spojen s rozvojem
průmyslu. Výroba se od řemeslné, přenesla do velkých podniků, které se soustřeďovaly
právě ve velkoměstech, mezi něž patřila i Praha.
Přechod z řemeslné výroby к práci v továrnách poznamenal život rodiny.
S nástupem průmyslové výroby, pracoval mimo domov nejen otec, ale i matka, která
svým výdělkem z továrny mohla přispět do rodinného rozpočtu. Celodenní nepřítomnost
rodičů doma, narušila život rodiny do té míry, že dítě ztratilo možnost osvojovat si základní dovednosti v přirozeném rodinném prostředí. Děti zůstávaly sami doma nezaopatřené a často byly vystaveny nebezpečí velkoměsta. To se týkalo především chudších vrstev obyvatelstva. Reakcí na tyto skutečnosti byl vznik prvních předškolních zařízení. Během vývoje se tyto instituce odkláněly od ryze pečovatelského charakteru a vzaly na sebe
i složku výchovnou. Výchova se tak z rodiny přesunula do institucí, mezi které patřila i
mateřská škola.
Výběr tématu této diplomové práce, byl veden zájmem o hlubší poznání historie
předškolních institucí a především mateřského školství v Praze. Je jistě zajímavé sledovat,
jak se dlouholetá tradice předškolního školství v Praze rozvíjela. Jak procházela nejrůznějšími zkouškami, kdy svobodnému rozvoji předškolních institucí nebylo přáno. Takové
pozorování může být zdrojem poučení, může být varováním před opakováním stejných
chyb, může posloužit к pochopení dnešní situace a být inspirací do budoucna.
Práce se zabývá dějinami předškolních institucí v Praze. Je jasné, že tato problematika je velice rozsáhlá, a aby bylo možno dostát kvality v rozsahu diplomové práce,
soustřeďujeme se jen na určité aspekty tohoto vývoje. Jde o sledování vzniku a vývoje
předškolních institucí, se zaměřením na mateřské školy, v historických podmínkách vývoje společnosti. Na základě studia vývoje předškolní pedagogiky, které je zaměřeno především na zlomová období v jejím vývoji, která se odrážela v legislativě, v názorech na další směřování mateřského školství u nás atd., je sledován i vývoj konkrétní mateřské školy
na území hlavního města Prahy.
Domníváme se, že vzhledem к historickému charakteru této diplomové práce není
nezbytné formulovat hypotézy. Její hlavní těžiště totiž leží v získání náhledu, jak se politická a společenská situace odrážela ve vývoji předškolních zařízení.
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Přesto je možno stanovit následné hypotézy:

1. Vývoj předškolních institucí v Praze je ovlivněn politickým a společenským
vývojem v zemi.

2. Vývoj předškolních institucí v Praze je ovlivněn vývojem školské legislativy.

3. Vývoj mateřské školy Sbíhavá je ovlivněn politickým a společenským vývojem
v zemi a vývojem školských zákonů.

4. Vývoj mateřské školy Sbíhavá je spjat s vývojem regionu, do kterého mateřská
škola patří.
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1 METODY PRÁCE

V diplomové práci jsou využity následující metody pedagogického výzkumu.

1. Obsahová analýza pedagogických dokumentů
2. Komparativní (Historicko-srovnávací) metoda
3. Metoda historická

1. Obsahová analýza pedagogických dokumentů

Obsahová analýza je založena na analytickém přístupu ke zkoumaným pedagogickým dokumentům. Tyto dokumenty mohou být v psané nebo tištěné podobě, audiovizuální nebo elektronické záznamy. Dále se rozdělují do dvou skupin na dokumenty neoficiální a oficiální.
Mezi neoficiální dokumenty patří například záznamy z pedagogických rad, pedagogických konferencí, zprávy o výchovně vzdělávací činnosti školy, deníky, kroniky
apod.
Oficiálními dokumenty jsou například výnosy ministerstva školství, dokumenty
uložené v archívech, dokumenty výchovných zařízení, statistické údaje ústavů, které tyto
informace, týkající se školství, zpracovávají atd.
Použitím takových postupů, jako je systematický popis, třídění obsahu, klasifikace
sledovaných informací a jejich interpretace, by mělo vést к analytickému přístupu ke studovaným materiálům. V souvislosti s tímto, je třeba mít na zřeteli, že cílem zkoumání pedagogických dokumentů je především jejich obsahová interpretace. Pokud jde o jejich
třídění je při analýze pedagogických dokumentů důležité zvolit vhodné kategorie, podle
kterých budeme údaje třídit.
Metoda obsahové analýzy pedagogických dokumentů je v této práci využita především v kapitole 5, ale objevuje se i dalších kapitolách.
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2. Komparativní (Historicko-srovnávací) metoda

Při použití této metody je třeba si vymezit objekt komparace. Tato metoda umožňuje srovnávat a objasňovat, jak bylo v minulosti utvářeno pojetí a obsah předškolních
institucí, předškolního vzdělávání a legislativy, která se vztahuje к předškolním institucím. Vede к poznání jednotlivých vývojových etap. Umožňuje nahlížet v kontextu historického vývoje předškolních institucí na vývoj konkrétní instituce. Objasňuje změny
v náhledu na předškolní instituce v konkrétních podmínkách historického procesu.
Na základě poznatků z minulosti, umožňuje pochopit současnou problematiku
předškolních institucí, protože bez poznání minulosti, těžko pochopíme současnost.
Tato metoda je používána v průběhu celé práci

3. Historická metoda

Princip historismu patří mezi základní metody pedagogického výzkumu, jsou na
něm založeny celé dějiny pedagogiky, tedy i dějiny výchovy a vzdělávání. Na základě
poznání historického vývoje se dobereme к poznání pedagogických jevů a procesů
z hlediska jejich vzniku, dalšího vývoje, případně zániku. Můžeme tak sledovat vývoj výchovně vzdělávacích institucí, výchovných teorií, legislativy v kontextu vývoje celé společnosti.
Tato metoda spočívá především ve studiu archivních materiálů, oficiálních dokumentů, statistických údajů, učebnic či pomůcek, školní dokumentace, pamětí, a dalších
pramenů. К tomuto studiu je třeba připojit i poznatky z oblasti všeobecných a kulturních
dějin, dějin filosofie, literatury a dalších oborů, které jsou důležité z pohledu historického
zkoumání daného problému.
Jako pomocné metody se u této metody používá analýza, syntéza, klasifikace, indukce a dedukce.
Analýza umožňuje myšlenkové rozčleňování celků na jednotlivosti. Díky tomu je
možné vyčlenit stavbu, etapy nebo tendence určitých jevů a procesů. Umožňuje oddělit
podstatné od nepodstatného.
Syntéza umožňuje myšlenkově spojovat části vyčleněné na základě analýzy, což
umožňuje nahlížet na procesy a jevy v nových souvislostech.
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Klasifikace je metoda, která umožňuje uspořádat a třídit jevy na základě podobnosti a opakování.
Indukce je proces, kdy z dílčích faktů vyvozujeme obecný závěr. Cílem této metody je proniknout do podstaty jevů a odhalovat jejich zákonitosti.
Dedukce je jakýmsi závěrem, který směřuje od obecného к zvláštnímu, kdy na základě zákonitostí logiky vyvozujeme z jednoho nebo několika jiných tvrzení logicky nutný závěr (závěrečné tvrzení).
V reálném procesu vystupuje analýza společně se syntézou, stejně tak jako indukce a dedukce.
Historická metoda společně s jejími pomocnými metodami je ve všech částech té
to práce využita.
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2 HISTORICKO - VLASTIVĚDNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA PRAHY

Historie Prahy sahá až do doby Přemyslovců, kdy kníže Bořivoj I. v 9. století založil Pražský hrad. Další knížecí rezidencí se stal v 10. století Vyšehrad. Postupně se okolo těchto sídel tvořily osady městského typu.
Ve 13. století tak vzniklo Staré Město pražské, na levém břehu Vltavy Nové Město od 14. století nazývané Malou Stranou. Vrcholného rozkvětu doznala Praha za vlády
císaře a krále Karla IV. V roce 1348 byla založena univerzita, Nové Město pražské, zbudovány jak stavby světské, tak církevní. Praha se tak stala jedním z nej větších měst
v Evropě, kde na ploše 8 km2 žilo asi 40 000 obyvatel.
Reformní hnutí v Praze, které vzniklo na základě vážných sociálních rozporů, po
upálení vůdčího představitele Jana Husa v roce 1415, vyústilo v revoluci v letech 1419 1434. V Praze byla odstraněna moc královských úřadů, německého patriciátu a římské
církve. Husitská Praha se ubránila křížovým výpravám krále Zikmunda a výsadní politické postavení v čele městského stavu získalo pražské měšťanstvo, které si je udrželo i
v době pohusitské. Až s příchodem Habsburků na český trůn v roce 1526, došlo po neúspěšném stavovském povstání roku 1547 к omezení městských práv českých královských
měst.
Druhá polovina 16. století v Praze byla ve znamení renesanční přestavby. Praha
se stala sídlem císaře Rudolfa II., který na svém dvoře shromáždil řadu umělců a vědců.
Počet obyvatel čítal kolem 60 000, tímto se Praha opět zařadila mezi evropská velkoměsta. Po porážce českých stavů císařskými vojsky v bitvě na Bílé hoře roku 1620, se císařský dvůr i úřady přestěhovaly do Vídně. Na pražská města dopadly tvrdé tresty, nekatolíci
byli nuceni к emigraci. Přesto si Praha uchovala svůj hospodářský a kulturní význam.
Vznikaly nové kláštery, chrámy a další stavby ve stylu baroka.
Za vlády Marie Terezie v roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka, došlo
к prvnímu sčítání obyvatel, v českých zemích byl jejich počet asi tři miliony lidí. Docházelo к řadě reforem, které pokračovaly i za vlády císaře Josefa II. 12. února 1784 byla patentem císaře Josefa II. pražská města, mezi něž patřily Staré Město, Nové Město, Malá
Strana a Hradčany, spojena v jeden celek, čímž pozbyla samostatnosti a vzniklo tak Královské hlavní město Praha. V této době žilo v Praze kolem 80 000 obyvatel.
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V roce 1848 se uskutečnilo povstání radikálních demokratů, které tvořili stoupenci
české emancipace. Byli však potlačeni císařským vojskem. V následujících letech zavládl
tuhý represivní režim. Ale došlo i к takovým změnám, jako bylo zrušení poddanství a nadále pokračovaly kulturní snahy českých obrozenců. Praha přestala být městem ryze německým. V té době došlo к rozvoji kulturních institucí, byl položen základní kámen Národního divadla, vybudováno Národní muzeum, vzniklo Rudolfinum. Od roku 1861 měla
Praha svoje zastupitelstvo.
Rychlý postup rozvoje města měl i své negativní důsledky, nová výstavba nebyla
vždy řešena citlivě, a tak po roce 1893 zmizela značná část Starého a Nového Města i Židovského Města. Na straně druhé, vznikly nové budovy, ve kterých se promítaly prvky
novorenesance, secese a kubismu. Roku 1901 byla к Praze připojena Libeň a tak byla
rozdělena na Prahu I až VIII.
28. října 1918 se Praha stala hlavním městem nového samostatného státu Československé republiky. 29. února 1920 byla přijata ústava, která prohlásila Československou
republiku za demokratický stát, kde na základě svobodných voleb zvítězili sociální demokraté s agrárníky. Po překonání poválečné krize docházelo к rozvoji průmyslu, naše
země patřila mezi jedny z nejvyspělejších. Praha se zařadila mezi středoevropské metropole. V roce 1920 byl vydán zákon o vytvoření Velké Prahy, který vstoupil v platnost 1.
ledna 1922. S hlavním městem Prahou bylo spojeno třicet sedm obcí a utvořily tak společně jediný správní celek. Katastrální rozloha Prahy v té době byla 17 164 ha a počet
obyvatel podle sčítání z roku 1921 byl 676 657 osob. Mezi obcemi, které byly připojeny
к Praze, byly i Břevnov, Bubeneč, Dejvice, každá z těchto obcí měla zhruba něco přes 5
tisíc obyvatel. Mezi připojenými obcemi s méně jak 5-ti tisíci obyvateli byly i Liboc,
Sedlec, Střešovice, Veleslavín, Vokovice. К stávajícím osmi pražským čtvrtím bylo připojeno dalších jedenáct, které byly vytvořeny z připojených obcí. Praha se tak rozšířila na
Prahu I až XIX. Ovšem Praha I - VIII tvořily nadále jediný správní celek, takže správních
obvodů bylo ve Velké Praze celkem třináct. Příznivá ekonomická situace měla za následek postupné zvyšování počtu obyvatel, roku 1938 se jejich počet v Praze přiblížil jednomu milionu. Praha v tomto období dosáhla velkého rozvoje i v oblasti kultury, architektury, ta se promítala do nově vznikajících staveb, nesoucích prvky moderních směrů jakým byl funkcionalismus.
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Od podzimu 1938 začali do Prahy přicházet čeští uprchlíci z pohraničních území,
která podle Mnichovské dohody připadla Německu. Bylo to cca 1/3 území tehdejší ČSR.
15. 3. 1939 obsadili Němci i zbývající území naší země včetně Prahy a zůstali na něm až
do porážky německých vojsk 8. května 1945. Snahou německé okupační moci bylo využít
české obyvatelstvo jako pracovní sílu pro válečnou mašinérii a v budoucnu ho buď germanizovat, nebo vysídlit mimo Evropu. Po osvobození Prahy nahradily předválečné Obvodní rady Národní výbory a místo Městské rady byl ustaven Ústřední národní výbor.
V roce 1947 byl vytvořen nový obvod Praha XX, do nějž patřily Strašnice, Hostivař a Zahradní Město.
Po komunistickém převratu 25. 2. 1948 se vlády ujala Komunistická strana Československa, která nastolila diktaturu, bez možnosti demokratických voleb a její vláda
trvala až do roku 1989. V roce 1949 byla Praha rozdělena do 16-ti obvodů, na jejichž
území byly zřízeny Obvodní národní výbory. V padesátých letech se v souladu s kolektivistickým pojetím života v socialismu, přistoupilo к masivní, centrálně řízené výstavbě,
především panelových sídlišť, která na území hlavního města Prahy probíhala až do osmdesátých let. V roce 1960 nabylo platnosti nové správní rozdělení Prahy, na obvody 1-10,
které se pro určité účely používá dodnes. V roce 1968 došlo к liberalizaci poměrů, která
byla 21. srpna ukončena vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Nastolením tzv. normalizačního kurzu přineslo pak v pražských poměrech nejen potlačení sotva obnovených zárodků
demokracie a svobodného života občanů, ale též prohlubování stagnace ve sféře ekonomiky i ve všech oblastech veřejného a kulturního dění. V letech 1968, 1970 a 1974 bylo
к Praze připojeno dalších cca 50 obcí a rozloha města vzrostla z 18 564 ha na 49 700 ha.
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se mohly poprvé po mnoha desetiletích konat v červnu 1990 svobodné volby. Obnova pluralitního demokratického systému,
rozsáhlé majetkové restituce a privatizace živností i služeb, proměnily a výrazně oživily
tvář města. V roce 1992 došlo к rozdělení Československa a Praha se tak stala hlavním
městem České republiky a sídlem jejich institucí. Pražská památková rezervace byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V letech 1995 -2002 byl systém samosprávy transformován tak, že vzniklo 57 samostatných částí a 22 správních obvodů, přičemž původních 10 obvodů z roku 1960 platí již jen jako soudní obvody a pro
některé specifické účely, jako označování budov, organizace pošt atd.

10

3 VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍCH INSTITUCÍ V PRAZE

1832-1918

V 19. století dochází к rozvoji průmyslu, v továrnách pracují nejen muži, ale i ženy. Rodina doznává velkých změn, žena - matka se podílí na rodinném rozpočtu. Ale nejde jen o změny související s rozvojem průmyslu, do života lidí zasahuje i politika. Po
pruské válce, v roce 1866 vzrostl počet vdov a sirotků. Vznikl tak nový fenomén doby,
žena se stává živitelkou rodiny. Tato situace se samozřejmě týkala především chudších
vrstev obyvatelstva. S nástupem žen do práce nastal problém s dohledem a zajištěním péče o dítě. Jako reakce na tyto skutečnosti vznikaly první opatrovny.

3.1 Předškolní instituce - charakteristika

Opatrovny
Již z názvu je patrné jakou funkci tyto ústavy plnily. Byla to především funkce pečovatelská. Jako první se opatrovny objevily v zemích západní Evropy v druhé polovině
18. století. Tato zařízení zajišťovala ochranu dětí zaměstnaných rodičů z nižších sociálních vrstev, které by jinak bezprizorně pobíhaly po ulicích a byly by vystaveny nej různějším úrazům a jinému nebezpečí.
Ovšem vznikaly i opatrovny, které vedle zajištění bezpečnosti dítěte a dohledu nad
ním, poskytovaly i složku výchovnou. Mezi ně patřily právě české opatrovny, vzniklé ve
třicátých a čtyřicátých letech 19. století. Tyto soukromé dobročinné instituce, byly místem, kde byla dětem z chudých rodin poskytována péče výchovná i základy vzdělání.
První opatrovnou v Praze byla opatrovna „Na Hrádku" (na rozhraní Vyšehradu a Nového
Města) založená 8. října 1832. Ještě před ní, 1. března 1832 byla založena opatrovna
v Karlině, který je dnes součástí Prahy, ovšem v době vzniku opatrovny byl samostatnou
obcí. Mezi další patřila malostranská opatrovna z roku 1837 a svatoštěpánská z roku
1862.
Opatrovnu Na Hrádku zřídil pražský dobročinný spolek jako soukromý ústav, který poskytoval výchovnou péči dětem od dvou do pěti let a to bezplatně. Pro děti
z nej chudších rodin byla zajištěna i strava. Nej menší děti se zaměstnávaly hlavně hravou
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formou. Starší děti ve věku čtyř až pěti let se účastnily pravidelného vyučování ve stanovenou dobu a mimo to, si hrály s hračkami, kreslily, vykonávaly ruční práce i práce na
zahradě, děvčata se učila plést. Důležitou osobností hradecké opatrovny byl její správce a
učitel Jan Svoboda, jehož přínos je objasněn níže (viz kapitola 3.2). Roku 1934 opatrovny
na našem území zanikají.

Jesle
Tyto instituce plnily funkci ošetřovatelskou. Jako první vznikly v Rusku v roce
1716. První jesle v Praze vznikly jako ústavy německé a to ve 2. polovině 19. století
(1854). První české jesle byly zřízeny obcí pražskou v roce 1884 při škole u sv. Ducha.

Dětské zahrádky (Kindergarten)
Jak původní název Kindergarten napovídá, bylo místem vzniku dětských zahrádek
Německo, přesněji Blankenburg. Jejich zakladatelem byl F. Fröbel, který svým pojetím
předškolní výchovy ovlivnil její vývoj i za hranicemi Německa. Důkazem toho byl vznik
první německé dětské zahrádky v Praze roku 1864 ve Spálené ulici. Zakladatelem této
soukromé instituce byl J. Heinrich.
Dětské zahrádky, podle Fröbela, měly v konceptu vzdělávání tvořit první stupeň
celoživotního vzdělávání. Jejich poslání bylo především výchovné, směřující к všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Hlavním prostředkem к dosažení tohoto cíle byla dětská
hra. Ve hře Fröbel spatřoval přirozenou a nej duchovnější činnost dítěte, skrze kterou dítě
dostává prostor pro samoučení, které je založené na přirozeném pudu dítěte к tvořivé činnosti. Pro tento účel vytvořil systém pomůcek „dárků", které tvořily nejrůznější geometrické tvary jako například krychle, kostky, válce, koule, apod. Sám založil podnik, kde
pomůcky vyráběl a vyškolil instruktory, kteří dokázali pomůcky uplatnit v praxi. Tak postupně vznikla instituce - „dětská zahrádka", kde si děti mohly hrát a matky získávaly
informace, jak mají děti vhodně zaměstnávat.
Frobelův systém předškolní výchovy založený na hře s „dárky" byl znám i pod
pojmem fröbelismus a ve světě si našel řadu příznivců. V roce 1945 existence „dětských
zahrádek" na našem území končí.
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Mateřské školy
Dalším typem předškolního zařízení byla mateřská škola, která v Čechách vycházela ze Svobodovy, Fröbelovy a francouzské koncepce. A kromě funkce pečovatelské, na
sebe brala i další funkce, především výchovnou. Mateřské školy se vyhnuly zavedení
funkce vzdělávací, tak jak tomu bylo například u Svobodovy opatrovny. Tato otázka byla
zdrojem diskusí, ve kterých se vyprofilovaly dva pohledy na funkci mateřské školy. Kdy
na jedné straně byl zastáván spíše sociální charakter mateřské školy a na straně druhé stáli
zastánci vzdělávací funkce mateřské školy (viz kapitola 3.6). S nástupem komunismu byly tyto diskuse přerušeny a mateřská škola se stala součástí kolektivistického pojetí výchovy se školskými prvky. Až s pádem komunismu opět dochází к hledání a transformaci
předškolního školství.

3.2 Významné osobnosti předškolního školství v Praze

Jan Vlastimír Svoboda П 800-1844)
První učitel a správce vzorné školky (opatrovny) v Praze Na Hrádku. Autor výchovného programu této opatrovny, který vytvořil na základě svých vychovatelských
zkušeností. Svůj systém vzdělávání publikoval v roce 1839 ve svém díle Školka čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek к věcnému

vybroušeni

rozumu a ušlechtění srdce s navedením ke čtení, počítání a kreslení. Kniha byla určena
pro učitele, pěstouny a rodiče. V 57 lekcích na celý rok, na konkrétních příkladech ukazuje metodiku vzdělávání, které zahrnovalo základy trivia. Vyučování trivia bylo členěno od
jednoduchého к složitějšímu, po vzoru Komenského didaktiky.
Počátky čtení si děti osvojovaly hláskovou metodou, počítaly v oboru do deseti,
získávaly průpravu pro psaní, a to vše v českém jazyce. Dále Školka obsahuje pracovní
program s rozvrhem hodin. Svobodovi šlo o všestranný rozvoj dítěte, který měl být uskutečňován na základě rozumové, tělesné, estetické a morální výchovy. V rámci rozumové
výchovy se dítě mělo seznamovat s přírodou, společenskými vztahy, rozvíjet svou řeč.
Oblast tělesná zahrnovala péči o zdraví, získávání základních hygienických návyků, tělesný rozvoj dítěte prostřednictvím nej různějších cvičení a pohybových her. Estetické cítění dítěte bylo rozvíjeno skrze kreslení, zpěv, výrazový tanec.
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„Svobodovy děti získaly celistvý obraz světa a základy elementárního vzdělání
v mateřském jazyce. 19. století a konkrétní situace, v níž se Svoboda nacházel, umožňují
pochopit, proč vnášel do předškolní výchovy prvky trivia, o němž se Komenský domníval, že je v tomto věku předčasné. Jednak to byla situace dětí ve městech (na venkově se
ještě české triviální školy zachovaly), které neměly možnost vzdělávání v českém jazyce,
jednak i sociální postavení chudinských vrstev. Zákon znovu ustavující povinnou školní
docházku byl přijat až 30 let po vydání Školky, a bylo zřejmé, že mnohé ze Svobodových
dětí kromě trivia v jeho opatrovně neměly další příležitost к hlubšímu vzdělání." (Uhlířová, 2002, s. 8)
Svobodův výchovný systém byl oporou při práci učitelů i pěstounek a ovlivnil veřejnou předškolní výchovu 19. století. V jeho pojetí měla výchova pro Čechy význam
vlastenecký. Za doby Svobodova působení v opatrovně Na Hrádku, se stala pokusným
ústavem, kam chodili čerpat zkušenosti kandidáti učitelství i mladí učitelé.

Marie Riesrová-Palacká (1833-1891)
„Dcera Fr. Palackého (str. 1202), provdala se 1853 za dra. F. L. Riegra, působila
velmi účinlivě pro pražskou chudinu, slovem a skutkem, zvlášť ujímala se dětí v jeslích,
opatrovnách a školách mateřských, zasedajíc v příslušných komitétech dam v Praze."
(Klika, 1900, s. 1540)
Zakládala spolky dobročinné i vzdělávací, mezi něž patřil i spolek „Ludmila", který byl Marií Riegrovou - Palackou organizován a řídil se jejím heslem: „Lépe než almužnu dávati, jest učiti člověka způsobilým, aby almužny nepotřeboval." (Památník, 1909,
s. 11) Stála u zrodu první mateřské školy v Praze u sv. Jakuba, založené roku 1869 (viz
kapitola 3.1.3).

Barbora Ledvinková (1840-1922)
Narodila se 10. února 1840 v Praze. V roce 1857 absolvovala dvouroční kurz učitelský a úspěšně složila zkoušky z ručních prací. Deset let působila jako soukromá učitelka. Byla řídící učitelkou v první mateřské škole v Praze u sv. Jakuba, otevřené roku 1869.
„Roku 1873 stala se slč. B. Ledvinková cvičnou učitelkou na c.k. státním ústavě učitelek
v Praze, který zřízen byl v roce 1870. Při c.k. ústavě učitelek českých zřízen r. 1873 kurz
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prom, vzdělání pěstounek na mateřských školách, spojený se vzornou školou. V obou se
stala třídní učitelkou." (Památník, 1909, s. 14)
Svou profesní dráhu ukončila v roce 1897. Při své práci hojně využila svých zkušeností s francouzských a německých ústavů zabývajících se předškolní výchovou. Důležitá byla i její publikační činnost, přeložila například dílo francouzské autorky M. PapeCarpentier (viz kapitola 3.1.3) Rady

řídícímpěstounkám.

Božena Studničková (1849-1934)
Zajímala se o metodiku práce v mateřské škole. Zasazovala se o vydávání materiálů, které sloužily učitelkám při výchově dětí. Jednalo se hlavně o materiály, které rozvíjely výchovu estetickou a mravní. Nejrůznější sbírky her, písní, pohádek. Své poznatky
z praxe využívala při publikování svých spisů, které se zabývaly metodikou práce
v mateřské škole.
S tématem: „O významu škol mateřských", vystoupila na I. sjezdu pěstounek
v Chocni roku 1885 (viz kapitola 3.4) jako řídící pěstounka z Prahy.
Ida Jarníková ( 1879-1965)
Hlavní představitelka reformního hnutí u nás, která stejně jako její předchůdkyně
v zahraničí, především Elien Keyová, viděla jako jednu ze zásadních změn, která se měla
uskutečnit na půdě mateřské školy, změnu přístupu к dítěti. Hlavní důraz kladla na respektování přirozených potřeb dítěte, které se měly stát východiskem pro rozvoj jeho poznání. Školský charakter mateřské školy, chtěla nahradit podnětným a radostným prostředím, které by bylo logickým vyústěním láskyplného vztahu mezi učitelkou a dítětem.
Vypracovala návrh na reformu mateřské školy. Těžiště výchovné práce v mateřské
škole mělo, podle Jarníkové, spočívat v různorodé činnosti dítěte, rozvoji jeho kreativity,
respektování potřeb dítěte. Svou představu práce v mateřské škole ověřovala v pokusném
oddělení mateřské školy v Pštrossově ulici v Praze.
Ucelený program mateřské školy vydala Jarníková knižně pod názvem Příručka
pro školy mateřské. Jedná se o osnovy výchovné práce s metodikou, které byly rozděleny
do třech časových období (začátek šk. roku-vánoce, vánoce-velikonoce, velikonoceprázdniny).
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Své myšlenky prezentovala nejen v knihách a časopisech, ale i na nejrůznějších
setkáních pedagogické veřejnosti, jakými byly například sjezdy učitelek a podobně. Aktivně se podílela na práci Spolku pro zájmy mateřských škol a v dalších sdruženích, která
se zabývala mateřským školstvím.

3.3 1. mateřská škola v Praze

Jako první byla v Praze založena 1. ledna 1869 mateřská škola u sv. Jakuba. Tato
mateřská škola byla první veřejnou předškolní institucí. Po stránce materiální a personální
byla zřizována a spravována obcí pražskou, stravování a ošacení zajišťoval dobročinný
komitét dam. Byla určena dětem chudých rodičů, dětem, které neměly v rodině zajištěny
dostatečné podmínky pro zdraví tělesný rozvoj a dále dětem, jejichž rodiče byli zaměstnáni po celý den a nemohli dítěti zajistit dostatečnou výchovu a péči.
К vypracování koncepce mateřské školy ustanovil školní odbor tříčlennou komisi,
kterou tvořili J. Wenzig, A. Veit a F. Tesař. Nakonec byla schválena koncepce F. Tesaře,
který navrhoval, aby bylo upuštěno od školního učení, škola byla vybavena „dárky" a ve
výchovných oblastech, vyjma čtení, se postupovalo podle Svobodovy Školky. Tato koncepce byla postoupena к projednání městské radě, kde došlo к výrazným změnám, především zásluhou Marie Riegrové-Palacké. Tak bylo nakonec i na přímluvu jejího manžela
dr. Riegra, dohodnuto, že koncepce mateřské školy byla složena z toho nejprospěšnějšího,
co přinášely tři známé koncepce. A to Svobodova, Fröblova a francouzská. Mane Riegrová-Palacká se zasloužila o vytvoření specifické koncepce české mateřské školy.
„Při vzniku tohoto ústavu zásluhou velké ženy české, pí M. Riegrové, získáno nové pole ženské práci, a to v oboru vychovatelském zavedením ženských pěstounek
i v oboru chudinském, kde přičiněním jejím zasahují ženy péčí svojí v péči veřejnou
ve prospěch strádajících. Jest tedy zakladatelkou našeho stavu, t. j. stavu učitelek českých
škol mateřských." (Památník, 1909, s. 12) Tato vzdělaná žena, se silným sociálním a národním cítěním, předsedkyně „Komitétu dam" se zasazovala za lepší budoucnost chudých
dětí. Měla pochopení pro situaci dětí pracujících matek a také cítila tlak z německé strany
na umísťování českých dětí do dětských zahrádek. Její podíl na vzniku a rozvoji mateřských škol v Praze, byl tak logickou reakcí na danou situaci. Zatímco v opatrovnách byly
hlavními postavami muži, podle Marie Riegrové-Palacké, měly v mateřské škole zastávat
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hlavní úlohu ženy-učitelky. Inspirací, pro zřízení první mateřské školy, jí byla francouzská předškolní zařízení, která sama navštívila a úřední dokumenty francouzských mateřských škol, které dala к posouzení zřizovateli.
Po prozkoumání předložených dokumentů, staly se některé myšlenky v nich obsažené inspirací pro návrh na zřízení pražské mateřské školy. Za účelem načerpání dalších
poznatků a zkušeností byly na základě konkurzních zkoušek vybrány dvě pěstounky, které byly 14. února 1868 vyslány do Francie. Byly jimi Barbora Ledvinková společně
s další pěstounkou Marií Müllerovou. V Paříži pobývaly ve státním ústavu „Ecole normale pour les Salles ď asile", ředitelkou tohoto ústavu byla Marie Carpentier. Po úspěšném
složení zkoušek se po pěti měsících vrátily domů. Barbora Ledvinková jako řídící učitelka
na I. mateřské kole v Praze u sv. Jakuba získala plat 530 zl„ její kolegyně Marie Müllerová jako druhá učitelka obdržela 480 zl. ročně.

Denní pořádek v I. mateřské škole

Dopoledne:
1. Od příchodu do 9. hod. shromáždění.
2. V 9 hod. prohlídka dětí ohledně čistoty a pořádku.
3. Pochody se zpěvem.
4. Kreslení na břidlicových tabulkách.
5. Stoupání na gradin.
6. Modlitba a píseň.
7. Biblická dějeprava.
8. Zpěv.
9. Věcné učení.
10. Zpěv.
11. Vyprávění pravdivých dějů.
12. Zpěv.
13. Sestup s gradinu.
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Poledne:
14. Oběd strávníků.
15. Volný pohyb.
Odpoledne:
16. Vstup do sálu.
17: Pochody se zpěvem.
18. Stoupání na gradin.
19. Vyprávění.
20. Písně a hry.
21. Sestup s gradinu.
22. Kreslení na tabulkách.

Od 4 do 6 volný pohyb.
Odchod

(Převzato z publikace Památník, 1909, s. 34)
První mateřská škol v Praze u sv. Jakuba se stala inspirací a vzorem pro zakládání
dalších předškolních institucí nejen na území Prahy.

3.4 První snahy o reformy předškolních institucí

Roku 1885 se konal I. sjezd pěstounek v Chocni. Nejprve veškeré přípravy na konání sjezdu směřovaly do Prahy, časem však nadšení ochablo a sjezd byl uskutecnen
v Chocni. Zde také padl návrh na založení Spolku pro zájmy škol mateřských, jehož existence byla 17. června 1887 uznána. Tento spolek pořádal vzdělávací přednášky a kurzy
pro pěstounky mateřských škol. Ty také prostřednictvím rady král. Hlav. Města Prahy požádaly ministerstvo vyučování o změnu názvu „pěstounka" na název „učitelka skol mateřských". A samy se snažily o to, aby se vžilo užívání tohoto titulu. „Název ten nám právem náleží. Máme povinnosti učitelské, jsme pod dozorem inspektora zemské školní rady, vyučujeme nejen dítky školou nepovinné, ale i dle ministerského nařízení § 159. no-
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vého řádu škol. a vyuč., i dívky z druhé a třetí třídy měšťanské, které dle nařízení toho
mají hospitovati u nás." (Památník, 1909, s. 19)
Na V. sjezdu v červnu 1908 opět zazněla témata ze sjezdů předešlých, která se týkala právních, společenských a hmotných poměrů učitelek mateřských škol. Neopomnělo
se ani vzdělání pěstounek. Všechny příspěvky na tomto sjezdu byly výhradně prací samotných pěstounek. Vystoupila i Ida Jarníková s příspěvkem „O reformě škol materských". Jarníková si dobře uvědomovala, že takový úkol vyžaduje velké nasazení a nedá
se řešit jednorázově. Právě diskuse na toto téma, články, nové návrhy, apod. viděla jako
cestu, jak se dobrat к úspěšnému cíli, aby reformní snahy byly plně pochopeny. Všímala
si zahraničí, kde stejně tak, jako u nás existovaly protichůdné směry a domnívala se, ze i
přes tyto názorově odlišné tendence, snahy o reformu zvítězí. „A tak bude i u nás, musí se
najiti nová cesta střední, a na té mohou se sejiti oba směry, bude-li jich kroky říditi jen
pravý zápal pro věc a láska к dětem. Nesmí se zavrhovati vše staré jen proto, že jest to
staré a propagovat vše nové jen proto, že tj. nové."(Památník, 1909, s. 21) Poukazovala
na společenskou a výchovnou funkci mateřských škol a varovala před tendencí vidět
v mateřské škole nižší oddělení školy obecné.
Faktem je, že vybavení a interiér mateřských škol se zvlášť nelišil od škol obecných, lavice, katedra, tabule, kříž, to bylo prostředí mateřské školy. Jarníková chtěla toto
prostředí přiblížit prostředí domova, kde by se malé dítě cítilo příjemně a bezpečně. „V
reformní škole mateřské byly by stěny aspoň dole natřené olejovou barvou. Místo kříže
buď umělecký obraz neb socha Madony s Ježíškem neb Krista, přítele dítek. Věšáků pro
oděv by ovšem ve světnici nebylo, v herně neb v každé dětské světnici piano, v jídelně
větší stolky pro celé společnosti dětí a umývadla, v ložnici a pak v síni pro náhle ochuravělé přízemní lůžka. Kabinet, sborovna a knihovna by ovšem nesměly scházet." (Památník, 1909, s. 23) Samozřejmě nezapomínala ani na odpovídající stolečky a židličky pro
děti, hračky, skříňky, zahradu s pískovištěm, hřištěm, bazénem, lavičkami apod. Chtěla
zrušit rozvrh hodin a snížit počet dětí v jedné třídě na 20 maximálně 30 dětí. Její představa režimu v mateřské škole v lecčems připomíná mateřskou školu dnešních dní. „Při
scházení nenutí se děti к tichému sedění, každé pozdraví buď hned při vstupu neb až dojde к učitelce, pak odloží svrchní šat, uloží jídlo na vykázané místo a jde si hned ke soudruhům. Buď si povídají - obyčejně ráno mají mnoho co povídati - neb si hrají
s hračkami neb bez nich, neb děti vypravují učitelce události ze svého života, při čemž
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nejlépe se naskytne příležitost к vhodnému poučení a ušlechtění dětí, к poznání jich
vlastností a okolností, jež jí pomohou nahlédnouti do duše dětské. Pak nastaly by po celý
den střídavě zpěv, hry, pohádky neb povídky, říkadla, různé práce - denně v jiném sestavení, aby sešněrovaný pořádek nenudil."(Památník, 1909, s. 23) Chápala možnosti předškolního dítěte a z toho vycházel její přístup к němu, který se dítěti jen slepě nepodřizoval, ale kladl na něj i určité nároky, kdy dítě za určitých okolností musí podřídit svou vůli,
na druhé straně počítala například s jeho omezenou schopností dlouhodobě se soustředit
na určitou činnost a nezapomínala brát v úvahu i další okolnosti, které se při vzájemne
interakci učitel - dítě mohly vyskytnout. Zdůrazňovala význam volné hry v životě předškolního dítěte a nesouhlasila s výchovou, která je založena jen na poslušnosti. Ale vraťme se к V. sjezdu pěstounek českých škol mateřských, který přinesl i patnáctibodovou
rezoluci (viz příloha č. 1).
Dne 30. dubna 1912, po usnesení výroční konference učitelek královského města
Prahy, schválila městská rada na své schůzi dokument s názvem Osnova opatroven a škol
mateřských král. hlav. města Prahy. Podle něj bylo účelem opatroven a mateřských škol
zaměstnávat a vychovávat děti ve věku 3-6 let. Zejména byl kladen důraz na přijímání
dětí zaměstnaných rodičů a dětí, jejichž domácí poměry byly takové, že by se dětem nedostávalo náležité péče a výchovy. Jako hlavní cíl osnovy byla výchova к mravnosti, lásce к rodičům, bližním, Bohu, vlasti a národu. К tomuto cíli měly děti dospět na základě
cvičení smyslů, vyprávěním a volnými rozhovory, při nichž se děti vedly к přesné výslovnosti a správnému vyjadřování. Mezi další činnosti patřilo cvičení paměti, zpěv a hry,
zaměstnávání. Tato osnova byla jakýmsi vodítkem při práci učitelek. Nebyla závazným
dokumentem, jak tomu bylo u osnov, které byly vydány v pozdějších letech.
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Tabulka č. 1 Městské mateřské školy, opatrovny, jesle v období 1832 - 1905

I'oř.

Škola, počet oddělení,

Rok

Rok převzetí

Řídící,

i íslo

jesle, útulek

založení

io správy obce

zástupkyně,
správkyně

Na Dékance v čp. 130-11.
5 oddělení
Ve správě kongregace
škol.
sester od r. 1857.

1.

Pod Petřínem
čp. 335-III 2
oddělení

2.

3.

1832

1885
Korona
Švamberková

původní název
"Na Hrádku"

1837
V Říční ul. 446
II.

1877
Františka
Pirková

Přeměněna na
mš

Anna
Nohej lová

U sv. Štěpána
čp. 1428-11
2 oddělení

1862

4.

U sv. Haštala
čp. 886-1
3 oddělení

1869
pod názvem:
U sv.Jakuba

Marie
Hubatiusová
zástupkyně

5.

Ve Školské ul.
čp. 685-11
3 oddělení

1877

Eleonora
Šišková

6.

U sv. Petra
čp. 685-11
3 oddělení

1877

Jaroslava
Černá

7.

Na Hradčanech
čp. 69-IV
3 oddělení a 1 odd.jeslí

1882

Kateřina
Pešinová

8.

Na Újezdě
čp. 412-III
2 oddělení a 1 odd. jeslí

1882

Julie
Minaříková

v roce 1877
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Poř.
Číslo

Škola, počet oddělení,

Rok

Rok převzetí

Řídící,

jesle, útulek

založení

(lo správy obce

zástupkyně,
správkyně

9.

U sv.Jakuba
čp. 700-1
2 oddělení

1882
v Kozí ulici

Ludmila
Husáková

10.

U sv. Vojtěcha
čp. 204-11
3 oddělení a 1 odd. jeslí

1883

Kristina
Siebrová

11.

Na Uhelném trhu
čp. 425-1
3 oddělení

1883

Marie
Schonbergrová

12.

Jesle u sv. Ducha
čp. 886-11
1 oddělení

1884

Josefa
Bělohlávková
správkyně

13.

U sv. Tomáše
čp. 35-III
2 oddělení

1884

Anna
Gabrielová

14.

V Holešovicích

1882
obcí
Holešovickou

čp. 300-VII
5 odd., 1 odd. jeslí a útulek

1885
Antonie
Miillerová

15.

V Zátiší
čp. 1003-VII
2 oddělení

1887
Na Letné
čp. 490

Anna
Suchomelová
zástupkyně

16.

Na Maninách
čp. 515-VII
5 odd., 2 odd. jeslí a útu
lek

1889

Marie
Šourková
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Poř.
Číslo

Škola, počet oddělení,

Rok

Rok převzetí

Řídící,

jesle, útulek

založení

lo správy obce

zástupkyně,
správkyně

17.

Jesle na Vyšehradě
čp.31-VI
3 oddělení

1890

Kamila
Kafková
správkyně

18.

V Bubnech
čp. 370-VII
5 odd., 2 odd. jeslí a útulek

1894

Gabriela
Havlíčková

19.

Na Karlově
čp. 1878-11
4 oddělení

1894

Antonie
Gissubelová
zástupkyně

20.

Na Palmovce
čp. 513-VIII
6 odd., 2 odd. jeslí a útulek

1883
obcí
Libeňskou

1901
Stará Libeň

čp.110

"U Zámku"
1901
Nová Libeň

21.

Na Korábě
čp. 350-VIII
4 oddělení a útulek

1883
čp. 267

22.

"U Studánky"
čp. 851-VII
4 odd., 1 odd. jeslí a útulek

1902

23.

"Na Libušině"
Kandertova ul. čp. 575VIII
6 odd., 2 odd. jeslí a útulek

1905

Josefa
Kratochvílová

Františka
Bártlová
zástupkyně
Anna
Staňková

Anna
Blovská

(Převzato z publikace Bolina, K. Mateřské školy pražské. Jejich rozvoj v době 451etého
trvání, s. 38)
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1918-1938

První světová válka poznamenala a změnila životy lidí, jejichž potřeby byly redukovány na uspokojení těch nej základnějších. Populační vývoj se zastavil. Nepříznivá
ekonomická situace vedla v roce 1915 к zavedení lístkového systému, který stěží stačil
zajistit lidem nejnutnější minimum. Není divu, že započaté reformní snahy v předškolním
školství na počátku 20. století byly utlumeny.

3.5 Pokračování snah o reformu předškolních institucí v 1. pol. 20 století

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 vznikla potřeba přizpůsobit
školský systém novým podmínkám a potřebám samostatného státu. Dosavadní školská
soustava z doby rakousko-uherské monarchie byla považována za přežitou. Proto se rozpoutala diskuse, do které se zapojili odborníci, politici i široká veřejnost. V otázce předškolního školství šlo především o to, vymanit mateřskou školu z německého vlivu a pokračovat v české tradici předškolního školství. Z této dlouhodobé diskuse vyvstal, kromě
jiných, požadavek na zákon o mateřské škole, který by vyřešil velké rozdíly mezi mateřskými školami v Praze a v dalších větších městech jako Brno, Plzeň a mateřskými školami na venkově a v odlehlých částech republiky, zvláště pak na Podkarpatské Rusi. Spatnou finanční situaci a nedostatečnou právní ochranu učitelek mateřských škol, která měla
za následek nedůvěru v nadřízené orgány, které vůči nim postupovaly autoritativně.
Tento požadavek na vypracování zákonné normy v oblasti předškolní výchovy byl
odstartován Memorandem z ledna 1920, které vydal Ústřední spolek pro zájmy mateřských škol v Praze. „Učitelky mateřských škol ve své skromnosti dlouho mlčky strádaly
a živořily, ale dále mlčeti nemohou, neboť by to znamenalo pohromu pro výchovu mládeže vůbec: buď by se vzdávaly nehostinného postavení (že toto postavení neláká, viděti
jest z nepatrného počtu kandidátek na ústav učitelský) nebo by se mohly radostně věnovati svému úkolu a jest přece známo, že radost má býti hlavním činitelem při výchově malých dětí." (S 1010-6) Právě toto prohlášení obsahovalo požadavek, aby stav učitelek mateřských škol byl uzákoněn a zařazen do učitelské kategorie. „Všecky politické strany vybízejí k tomu, aby byla zvýšena péče o výchovu dětskou, budou tedy jistě všecky bojovati, aby byl uzákoněn stav, který si vzal za úkol výchovu dětí." (S 1010-6) Za Ústřední
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spolek pro zájmy mateřských škol byly v memorandu podepsány Ida Jarníková, toho času
učitelka mateřské školy v Praze t.č. jednatelka a Marie Brožová řídící učitelka mateřské
školy v Praze t.č. starostka.
Reakcí na špatné postavení pracovnic v mateřských školách bylo předložení návrhu skupinou poslanců, vedenou J. Rýparem a Dr. Noskem. Návrh předložený 16. prosince
1920 Poslanecké sněmovně N.S.R.Č. požadoval, aby byl vydán zákon, na jehož základě
by byly upraveny směrnice pro zřizování mateřských škol a dále právní a služební pomery mateřských škol.
Atmosféra v pražských mateřských školách byla poznamenána, jak snahami o vypracování a uvedení v platnost nové zákonné normy pro předškolní vzdělávání, tak snahou změnit klima a práci v mateřské škole. Tato potřeba změny jistě souvisela se změnou
pohledu na dítě. Protože právě skrze změnu náhledu na dítě se mění i přístup к němu.
Další psychologické poznatky týkající se vývoje dítěte přinášely pro pedagogickou
veřejnost poznání, že ukázněnost dítěte, tak jak byla vyžadována v předškolních zařízeních a dosavadní přístup к němu je přežitkem. „Tudíž ideál „ukázněného člověka" v tom
smyslu jak mu rozuměla minulost, dnes padl." (Rathaus, 1929, s. 168)
„Do té doby školou vládl didaktický despotism (je-li mi dovoleno užívati tak silného slova pro práci, při níž vychovatel nerespektoval potřeby dítěte). Dítěti bylo vnucováno učivo, metody, rozvrh času..." (Mateřské školy pražské, 1936, s. 42)
Dítě spíše zastávalo jakousi pasivní roli, která byla daleka kreativity a jeho vlastního projevu. Vykonávalo úkoly, které mu byly předloženy bez toho, že by v nich byl obsažen jeho vlastní vklad. Nebyl brán ohled na to, zda úkoly na dané téma jsou pro dítě
vzhledem к jeho věku a schopnosti chápání vhodné. Toto nepochopení nebo spíše nezájem o dětskou psychiku a dítě jako takové se neobjevovalo jen na školách mateřských, ale
ve všech typech škol. A tak konečně přišlo jakési uvolnění a snaha vymanit se z tendencí,
které vedly к podrobování si dítěte dospělým. Ten konečně začal vnímat dítě jako individualitu a snažil se objevovat jeho svět. Studovaly se jeho potřeby, vývoj a na základě
těchto studií se hledaly cesty, kterými by se měla výchova dítěte ubírat, tak aby bylo učiněno za dost rozvoji dítěte, po stránce tělesné, duchovní a sociální. Pražské mateřské školy se tak postupně přeměňovaly z ústavů, kde vládl onen zmiňovaný despotismus na tvořivé dílny, kde vládl ruch, pohyb a radost. Nemalý podíl na této proměně měly samotné
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učitelky, které nejen že se snažily proniknout do „světa dítěte", ale zároveň si uvědomovaly, jak důležité je s těmito vědomostmi v rámci mateřské školy pracovat.
Patřičné vědomosti získávaly sebevzděláváním v řadě kurzů, přednášek z oboru
tělovýchovy, loutkářství, psychologie, výtvarné práce, apod. Toto vzdělávání bylo podporováno samotným městem Prahou a v roce 1931 bylo korunováno pořádáním dvouletých kurzů pro učitelky mateřských škol. Kurzy byly pravidelně pořádány Školou vysokých

studií pedagogických.

Posluchačky

těchto kurzů byly odborně

vzdělávány

v oborech, které souvisely s jejich pedagogickou prací. Některé semináře, určené učitelkám mateřských škol, které se vzdělávaly na Škole vysokých studií pedagogických, byly
přístupny i pro širší obec učitelek mateřských škol. Ty své nadšení, poznatky a zkušenosti společně sdílely a místem kde к tomuto intenzivně docházelo, byla právě Studovna učitelek mateřských škol hlavního města Prahy, která byla otevřena na jaře 1933. Ta zprostředkovávala kontakt s vývojem ve světě pedagogickém a zároveň se na něm i svou prací
učitelek a ostatních odborníků, kteří se „Studovnou" spolupracovali, podílela. Byla místem, kde se konaly přednášky, studijní výstavy, byla zde к dispozici knihovna, poradenská služba pokud šlo o výchovu dětí, které si žádaly zvláštní péči. Byla přínosem jak pro
mateřské školství pražské, tak pro mateřské školy mimo Prahu, které si ke Studovně nacházely cestu, ovšem tato cesta nebyla pro ně nikterak jednoduchá. Přestože většina pražských učitelek se zajímala o nové pedagogické směry, byla jim nakloněna a zároveň se
nebála aplikovat je při své práci, neznamenalo to, že rázem bylo odsouzeno a zavrženo
vše „staré". Zkušené učitelky si ve své paměti dokázaly uchovat přínosné věci z dob dřívějších a využívaly je ve své praxi, používaly pedagogické příručky, nej různější sbírky
říkadel apod. Kladný vliv na podnětnou atmosféru v pražském mateřském školství měla
jistě inšpektorka Marie Kellerová, jejíž zásluhou pedagogické středisko, tedy Studovna
učitelek mateřských škol hlavního města Prahy vznikla. Tato žena byla osobností, která
díky svým organizačním schopnostem dokázala navazovat spolupráci s odborníky z řad
zdravotnictví, psychologie a dalších oborů, kteří mohli předávat své zkušenosti a poznatky právě učitelkám pražských mateřských škol a tím přispět к rozvoji pedagogiky.
Podporovala vzdělávání učitelek a jejich zájem o ně, neboť právě skrze vzdělávání viděla
možný pozitivní vývoj moderní pedagogiky.
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3.6 Nová škola mateřská versus rodinná škola

V době mezi I. a II. světovou válkou se v mateřském školství vyprofilovaly dva
směry. Směr opatrovnicko-reformní a pedagogicko-reformní. Na jedné straně stál L. Rathaus s tzv. „Novou školou" a na straně druhé I. Jarníková s A. Süssovou, které reprezentovaly tzv. „rodinnou" mateřskou školu. „Prvním směrem rozumíme teorii § 1 vládního
návrhu zákona, podle které škola mateřská má podporovati a doplňovati rodinnou výchovu dítek ve věku předškolním jich pečlivým opatrováním a vhodným zaměstnáváním."
(Rathaus 1931, str. 13)
Zástupci těchto směrů vycházeli z odlišného prostředí a pohledu na předškolní
výchovu. Jarníková se Süssovou, dvě zkušené učitelky v mateřských školách, které se aktivně podílely na jejich zrodu a přerodu, viděly v mateřské škole místo, které mělo prípravný a společenský ráz. Kde má dítě dostatečný prostor pro hru, pohyb a ručním zaměstnáním je vedeno к samostatné tvorbě, apod. „Dnešní i příští doba ocení lidi velke
duchem a ti se nevychovají slepou poslušností. Ne slepě věřit a poslouchat, ale vědět
a přesvědčit se! To žádal Komenský a k tomu veďme děti!" (Památník, 1909, s. 24)
L. Rathaus učitel měšťanské školy, prosazoval didaktické pojetí mateřské školy.
„Poukázali jsme na základní myšlenku duševního otce školství mateřského J. A. Komenského v Informatoriu školy mateřské, kterou výslovně připomíná, jakkoli vyučování školské pro děti je nejdůležitější, že nenáleží odkládati vedení dítek do let školních, nýbrž pnpravovati je hned od útlého věku na to, co na ně čeká, zároveň klásti základy ke všem těm
vědomostem, jež si mají osvojiti." (Rathaus, 1931, s. 10)
Ač se Jarníková i Rathaus odvolávali na J. A. Komenského, oba viděli náplň mateřského školství jinde. Rathaus navíc nechtěl zcela přiznat podíl učitelek mateřských škol
na vzniku moderního mateřského školství. O otázce moderního mateřského školství se
vyjadřoval takto: „Nevznikla u učitelek škol mateřských, nejbídněji placených, nýbrž
v nejpokročilejších a poměrně nejlépe placených kategoriích městských." (Rathaus, 1931,
s. 11) Hovořil o ní jako o záležitosti kulturní a ne jen „žalúdkové".
Stavěl se kriticky к návrhu zákona a svůj kritický postoj uvedl v publikaci „Sociální a pedagogické základy nové školy mateřské", která vyšla v Nakladatelství společnosti Nová škola mateřská v roce 1931 v Praze. V knize autoři poukazují na to, že vládní návrh zákona o mateřských školách neodpovídá požadavkům doby, neboť jeho základ spo-
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čivá na nařízeních bývalého ministra kultu a vyučování ve Vídni č. 108/1872 ř. z. a zákonného článku XV/1891 bývalého státu uherského. Právě onen fakt, že nový zákon měl
být postaven na starých základech, se podle kritiky neslučoval s požadavkem na moderní
zákon, který by bral na vědomí vědecky podložené poznatky, vztahující se к výchově
předškolního dítěte. Ladislav Rathaus, jeden z autorů publikace, neupíral vládnímu zákonu snahu o řešení situace učitelek mateřských škol, ať šlo o úpravu hmotných prostředku
či vymezení pracovní doby. Ovšem vytýkal mu, že není myšleno na jejich vzdělávám.
Mezi další kritiky patřil O. Chlup, M. Volková, E. Strnad, St. Svoboda, M. Dostálová,
kteří upozorňovali například na absenci jednotných osnov apod., ale nezůstávali jen u kritiky předloženého návrhu zákona, sami hledali a navrhovali cesty, jakými se ma
v budoucnu předškolní pedagogika ubírat.
Vznik nového zákona viděl Rathaus v několika rovinách. A to v rovině kulturní,
která by se opírala o vzdělanost učitelek a zájem společnosti o výchovu dítěte
v předškolním věku. Druhou rovinou byla rovina sociální ve smyslu struktury obyvatelstva. Mateřská škola jako výchovná instituce by měla zajišťovat výchovu dětí všech vrstev obyvatelstva. Rathaus psal o kolektivní výchově dítěte založené na lásce a rovnosti,
která by vedla ke společnému cíli. Připomínal, že je nutné, aby stát zasáhl a vykonal nutné změny, které povedou к nastolení moderní politiky předškolního školství. Tyto změny
spatřoval:

1. v zákoně o organizaci mateřských škol
2. v zestátnění mateřských škol
3. v úpravě pracovních povinností mateřských škol, jejich správy a dozoru
4. v jednotných úpravách právních a hospodářských poměrů učitelek mat. škol
5. ve vzdělávání učitelek mateřských škol

Pokud šlo o nový zákon, měla jeho tvorba, podle Rathause, respektovat moderní
zasady pedagogické a ctít požadavky učitelek mateřských škol. Dále připouštěl existenci
jak obecních, tak státních mateřských škol, ovšem v konečném důsledku se stavěl za školy státní: „lze arciť v principu i se zřetelem к působnosti zákona č. 77/1927 a 169/30 dáti
přednost soustavě státních škol mateřských." (Rathaus, 1931 ,s. 15) Výhody viděl v mož-
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nostech uceleného pokrytí státními mateřskými školami po celém území státu. Garanci
státu pokud šlo o jednotnou organizaci a strukturu výchovy. V rámci státního školství by
nedocházelo к platovým rozdílům mezi učitelkami státních a obecních škol. Stát by take,
podle Rathause, zajišťoval a dohlížel na kulturní a sociální náplň v životě mateřské školy.
U škol obecních připouštěl možnost, kdy mohou narážet na regulaci státu a s tím spojene
problémy, čímž může docházet к nejednotnosti se školami státními. Všímal si pracovní
doby učitelek mateřských škol a poukazoval na to, že není možné, aby byla pracovní doba
řešena případ od případu a učitelka byla více méně vydána na pospas vydržovateli. Ten
pak často postupuje vůči učitelce autoritativně a učitelka mateřské školy je v takovém postavení, kdy na jedné straně jsou dány její povinnosti, ovšem na straně druhé nemá žadna
práva. § 39 vládního návrhu zákona o mateřských školkách, nazývá Rathaus „trapným
pozůstatkem éry sociální péče v oboru školství mateřského." (Rathaus, 1931, s. 19) Podle
tohoto návrhu byla pracovní doba pro učitelky mateřských škol stanovena na 48 hodin
týdně. Práce učitelky pak zahrnovala jak práci vychovatelskou, tak práci opatrovatelskou,
musela tedy vykonávat dva pracovní výkony a dle návrhu nebylo zřejmé, jak se bude postupovat s ohledem na pracovní řád. Dále bylo jasné, že nadměrný počet hodin se musel
objevit v podaném pracovním výkonu, který s rostoucím počtem pracovních hodin klesá.
Vzhledem k tomu, že práce učitelky v mateřské škole je náročná, viděl Rathaus ideální
pracovní dobu v 28 hodinách týdně. Z čehož bylo jasné, že za těchto podmínek vyvstal
požadavek na nové pracovní síly, které by zajistily chod mateřské školy po stránce hygienického a sociálního zaopatření dětí, neboť hlavní poslání učitelky je práce výchovná.
Důležitá byla samozřejmě i strategie rozdělení pracovních povinností, času, apod. Zodpovědná a náročná práce učitelek mateřských škol byla bohužel nedostatečně finančně
ohodnocena. Zrovna tak zabezpečení ve stáří a v nemoci bylo nedostačující. Bohužel ani
řešení uvedené ve vládním návrhu zákona o mateřských školách nevyhovovalo, kromě
jiného, v otázce úpravy právních a hmotných poměrů učitelek mateřských škol. Nebyl
v něm splněn požadavek na jednotnou úpravu, která by se týkala odměňování. A to již
v roce 1926, dle důvodové zprávy, byla vláda vyzvána, aby co nejdříve předložila návrh
zákona, který by stanovil jednotnou úpravu požitků pěstounek na mateřských školách.
Podle návrhu zákona, který se týkal odměňování učitelek na státních mateřských školách
se postupovalo dle § 14 učitelského zákona č. 104/1926 Sb. z. a n. podle ustanovení platných pro učitelky ženských ručních prací a domácích nauk na obecných školách. Kdežto
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odměňování učitelek obecních mateřských škol mělo být shodné s odměňováním obecních zaměstnanců se shodným vzděláním, což byli obecní úředníci pro obor služby manipulační. Tak by učitelky státních škol mateřských, byly z hlediska odměňování státními
zaměstnanci a učitelky obecních škol obecními zřízenci. „O přetvoření mateřského školství usilují učitelky již řadu let. Ve skutečnosti - zbytečno jest to popírati - jest to boj na
všech stranách a ve všech věcech, který již dáno nenabyl povahy tak hluboké a všeobecne
jako právě nyní." (Rathaus, 1931, s, 23)
Aby takový boj byl úspěšný, bylo třeba reformovat vzdělávání učitelek mateřských škol. Rathaus hovořil o ideální situaci, kdy by učitelky mateřských škol měly stejné
vzdělání jako učitelstvo obecných škol. Ovšem byl si vědom, že tento ideál nelze
z důvodů hospodářských a politických v dohledné době naplnit. Proto mu za dané situace
připadal reálný požadavek, aby učitelky mateřských škol absolvovaly všeobecné vzdělání
na čtyřtřídní měšťanské škole nebo nižší na střední škole, pak by následovala desetimesíční hospitace v mateřské škole a nakonec by získaly vzdělání na dvouleté pedagogičke
akademii v oborech biologie, psychologie, sociologie, etiky, estetiky a pedagogiky
s ohledem na dítě předškolního věku. Neměl by být opomenut ani mateřský jazyk a důležitá by byla i oblast školské legislativy. Výuka v těchto oblastech by byla na úrovni teoretické. Dále by se vzdělávání týkalo techniky tělesné výchovy, kreslení, zpěvu výchovných
prací. Praktická výuka by probíhala v oblasti metodiky a didaktiky předmětů na mateřské
škole a administrativy, která se týká mateřské školy.
Přes reformní snahy, které se z velké části formovaly právě v pražském mateřském
školství, se nepodařilo uvést v život zákonnou normu, která by se týkala předškolní výchovy a zahrnula by mateřské školy do školské soustavy. Tak byly mateřské školy
v období první republiky převážně vnímány jako instituce, které měly sociální charakter.
Ovšem v Praze byla situace poněkud odlišná. Městská správa podporovala výstavbu mateřských škol, ve kterých viděla výchovné instituce pro předškolní děti. Tak na území
hlavního města Prahy, hlavně v nových pražských čtvrtích, vyrostly nové typy budov,
které sloužily к účelům mateřské školy.
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Graf č. 1 Rozvoj pražských mateřských škol
od prvních opatroven (r. 1832) do doby okupace (r. 1938)

Z grafu je patrné, že se ekonomický rozvoj v době samostatné Československé republiky odrazil vletech 1919-1928 nárůstem předškolních institucí v Praze, která byla
centrem zrozené demokracie. Díky propagátorům mateřského školství, nechala sprava
města budovat nové mateřské školy.

1939-1945
Německá okupace v roce 1939 a druhá světová válka negativně ovlivnily život
všech obyvatel. Neblahá situace se odrazila i v životě českých mateřských skol, jejic z
zřizování bylo z příkazu K. H. Franka zakázáno. Vše směřovalo к důsledné germamzact
mateřského školství.
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1948-1989

3.3.1 Předškolní instituce v době ČSSR

Poválečné nadšení při obnově hospodářství, mělo za následek větší zaměstnanost
žen. Zvyšoval se počet narozených dětí. Docházelo к obnově mateřských škol, zřizovaly
se nové. Po druhé světové válce v období let 1945-1948 vzrostl počet mateřských škol,
v květnu 1945 bylo v Čechách 921 mateřských škol, do roku 1948 se jejich počet zčtyřnásobil. Počet zapsaných dětí se během těchto let zdvojnásobil.
S touto situací logicky souvisel nedostatek učitelek. Proto školská správa začala
školit další učitelky v krátkodobých kurzech. Většinou se rekrutovaly z řad absolventek
tříletých odborných škol pro ženská povolání, které prošly pedagogickými kurzy a pracovaly jako výpomocné učitelky. Při svém zaměstnání se připravovaly ke zkoušce učitelske
způsobilosti, kterou mohly složit po absolvování desetiměsíční praxe.
Dále si mohly při zaměstnání doplňovat vysokoškolské vzdělání při sobotních
a nedělních přednáškách, které pořádaly pedagogické fakulty. Ty byly otevřeny
v listopadu 1946 při všech československých univerzitách. Učitelky mateřských škol studovaly dva semestry na pedagogické fakultě. Tato doba se nepovažovala za dostatečnou,
zkrácené studium bylo zdůvodňováno nedostatkem učitelek mateřských škol a označováno za přechodné. „Úprava učitelského vzdělání a jeho zvýšení na vysokoškolské dává našim mateřským školám veliké naděje na cestě к jejich rozkvětu. Odborně vzdělané učitelky získají důvěru rodičů, zejména matek, stanou se jejich pedagogickými rádkyněmi
a dětem upravovat zdravé, radostné a výchovně cenné prostředí v mateřských školách."
(Bartušková, 1948, s. 6)
Od voleb v roce 1946 do února 1948 byl ministrem školství a národní osvěty národní socialista J. Stránský, který také usilovat o jednotné školství, ovšem v poněkud jme
podobě, než měla koncepce komunisty Z. Nejedlého, který po únoru 1948 nastoupil na
post ministra školství. Jeho vize jednotného školství byla uvedena v život školským zákonem v roce 1948 (viz kapitola 4). I tento zákon dával stále naději na pozitivní vývoj moderní pedagogiky. Avšak uplatňování komunistických ideí nemohlo naplnit vize započaté
reformním hnutím z první poloviny 20. století. Ovšem počet mateřských škol, které se
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podle zákona o jednotné škole z roku 1948, staly prvním článkem školské soustavy, rychle rostl.
Vývoj školství se pod vedením komunistů stal „bojem za důslednou demokratizaci
školství a za jeho postátnění." (Pojer; Segeth, 1973, s. 15) Cílem tohoto „boje" bylo
upevnění pozic komunistů a zabránění návratu „reakčních sil" do školské politiky. Byl
potlačen respekt к individualitě dítěte, na úkor proklamovaného kolektivního pojetí předškolní výchovy a výchovy vůbec. Jednotně organizovaná státní výchova a socialistické
centrálního plánování se projevilo i v mateřském školství. V roce 1953 byly vydány Prozatímní osnovy pro mateřské školy, ty byly upraveny a v roce 1955 zavedeny do praxe
jako Osnovy pro mateřské školy. Tyto osnovy byly závaznou směrnicí, která vymezovala
požadavky, které učitelka při výchově dětí měla splnit. Nešlo již o doporučení, kterých se
měly učitelky mateřských škol držet, jak tomu bylo dříve. Tentokrát byly jasně stanoveny
výchovné úkoly a určen obsah a rozsah vědomostí, dovedností a návyků, které si mely
děti v průběhu docházky do mateřské školy osvojit.
V průběhu let byly osnovy upravovány a doplňovány a vznikaly další závazné materiály. Osnovy pro mateřské školy byly v šedesátých a sedmdesátých letech nahrazovány
programy výchovné práce v jeslích a na mateřských školách, které byly doplňovány metodickými příručkami. Tento systém vedl к zvýraznění didaktické funkce mateřské školy,
která byla chápána jako příprava na školu, s převahou řízených činností. Byla potlačena
individualita a spontaneita dítěte. Učitelky měly malý prostor pro individuální přístup
к dítěti, neboť byly vázány normami, které bylo nutno dodržovat.
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Tabulka č. 2 Mateřské školy v Praze v období 1960 - 1984

Počet tříd

Zapsané
děti

Počet
učitelek

168

452

14 869

938

1961/62

173

477

15 613

976

1962/63

180

507

16 136

993

1963/64

189

541

16 223

1 062

1964/65

193

561

16 202

1 098

1965/66

196

574

16 949

1 174

1966/67

195

596

18 261

1 206

1967/68

206

647

20 710

1 306

1968/69

251

752

22 479

1 507

1969/70

260

785

22 573

1 582

1970/71

259

784

22 180

1 587

1971/72

263

797

22 635

1 606

1972/73

270

823

23 444

1 657

1973/74

275

844

24 279

1 708

1974/75

314

920

26 899

1 837

1975/76

322

963

28 384

1 948

1976/77

336

1 013

32 040

2 036

1977/78

351

1 079

35 593

2 166

1978/79

362

1 135

38 134

2 274

1979/80

384

1 204

40 083

2415

1980/81

402

1 275

41 881

2 568

1981/82

416

1330

43 796

2 670

1982/83

435

1 372

45 142

2 761

1983/84

445

1 423

46 182

2 848

Školní rok

Počet škol

1960/61

Narůst počtu mateřských škol během let 1960-1984 souvisel s rozšiřující se poválečnou výstavbou a zvyšujícím se počtem zaměstnaných žen. V 70. a 80. letech 20. století
tento trend pokračoval a navíc se výrazně zvyšoval počet narozených dětí.
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1989-2007

Předškolní instituce po roce 1989

Změna politické situace po roce 1989 se odrazila i ve fungování a charakteru předškolních institucí, mezi které byly zařazeny mateřské školy a speciální mateřske školy.
S nástupem demokracie došlo к odklonu od stávající předškolní výchovy. Z řad učitelek
vzrostl zájem o předškolní pedagogiku v západních zemích a USA, neboť kontakt s vývojem předškolního školství v těchto zemích byl za dob totality přerušen. Objevily se snahy
o přejímání nejrůznějších alternativních pedagogických směrů.
S postupem času, po překonání určitého hektického období, došlo ke skutečnému
hledání koncepce předškolního školství, jehož výsledkem bylo vydání Rámcově

vzdělá-

vacího programu pro předškolní vzdělávání v roce 2001, upravené podoby se dočkal o tri
roky později v roce 2004. Tento závazný dokument obsahuje úkoly a cíle předškolního
vzdělávání a očekávané kompetence, kterých by mělo dítě na konci předškolního vzdělávání dosáhnout. Je dokumentem, který by měl pomoci při vytváření vlastních školních
vzdělávacích programů.
Tak byl dán předškolnímu vzdělávání určitý řád, v rámci kterého je dostatečný
prostor pro samostatnou práci učitelek.
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Graf č. 2 Počet mateřských škol v Praze v letech 1991-2007

• Řadyl
Zdroj: ÚIV

Graf dokumentuje dobu po roce 1989, kdy se změnila politická a ekonomická situace v zemi, která se společně s nižší porodností projevila snižováním počtu materských
škol. Nej větší pokles mateřských škol v Praze byl zaznamenán ve školním roce 2004/05.
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Graf č. 3

Počet dětí v materských školách v Praze
vletech 1991-2007
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Snížení porodnosti mělo dopad na počty dětí v mateřských školách, největší pokles v letech 1991-2007 byl zaznamenán ve školním roce 2001/02, kdy bylo v pražských
mateřských školách 26 404 dětí. Poté se počet dětí nepatrně zvyšoval, ve školním roce
2002/03 činil 26 660 dětí a ve školním roce 2004/05 již 27 646 dětí. Celkový počet dětí
29 052 v pražských mateřských školách ve školním roce 2006/07 je dokladem stále se
zvyšujícího počtu. Přesto stále nedosahuje úrovně v letech 1991/92, kdy počet dětí činil
33 713 a ve srovnání s tabulkou č. 2, kdy v letech 1983/1984 počet dětí v mateřských školách v Praze dosáhl čísla 46 182 je téměř poloviční.
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4 LEGISLATIVA

V této kapitole jsou uvedeny některé důležité zákony, které byly odrazem spoleěensko-politického klimatu v naší zemi a jejichž naplňováním bylo ovlivněno další směřování předškolních institucí.

4.1 Nařízení, zákony, předpisy к předškolnímu školství v době Rakouska-Uherska

1869
V říšském školním zákoně ze 14. května 1869 o obecných školách, který zavádí
povinnou školní docházku, již sankciovanou na osm let se zdůrazněním mateřského vyučovacího jazyka. Neopomíjí také v §§ 10, 27 a 30 organizaci ústavů určených pro opatrování a vyučování dětí, které nebyly školou povinné.

1872
V ministerském

nařízení z 22. června 1872, č. 4711, byla konečně podrobněji po-

psána organizace ústavů, které zajišťovaly předškolní péči. Z tohoto nařízeni vyplývala
existence tří typů ústavů pro děti, které dosud nebyly školou povinné. Jednalo se o jesličky, které zajišťovaly především funkci ošetřovací pro děti do tří let. Druhým typem předškolního zařízení byly opatrovny, které zajišťovaly opět funkci ošetřovací, přijímaly deti
od 3. roku věku. Posledním jakýmsi nej vyšším typem předškolního zařízení byly materské školy, které měly funkci výchovnou, přijímaly děti od 4. roku věku. Ústavy byly rozděleny na veřejné a soukromé. Ty, které byly zřízeny a spravovány zeměmi, školními
okresy či obcemi, byly veřejné. Mezi soukromé patřily ústavy zřízené a spravované spolky nebo soukromými osobami. V ministerském nařízení se zdůrazňoval význam materských škol a opatroven. V té době zákon neukládal zřizování předškolních zařízení, přesto
bylo ve výše uvedeném výnosu ministra zál. duch. a vyučování vysloveno doporučeni a
výzva, která byla určena obcím a okresům, aby tyto ústavy byly hojně zřizovány. Zvláště
pak byl vyzdvižen význam mateřských škol, jenž byl spatřován v rozvoji dítěte, jak po
stránce tělesné, tak duchovní. Na rozdíl od opatroven či jesliček, které zajišťovaly především funkci ošetřovací, měla mateřská škola zajišťovat funkci výchovnou. Výzva směřovaná na obce a okresy měla jasný cíl, zřizování veřejných mateřských škol, které by mely
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zajišťovat jejich bezplatné užívání, což bylo proklamováno jako povinnost vůči občanům.
Zřizování předškolních zařízení povolovalo zemské presidium. Veřejná předškolní zařízení přijímaly děti ve věku dvou až tří let, někdy i mladší, a děti zde zůstávaly do začátku
povinné školní docházky. Pobyt dětí v těchto zařízeních byl na 4 až 5 hodin denně, byl
bezplatný, školní poplatek platili movití rodiče. Jak již bylo řečeno, mateřská škola mohla
být samostatná nebo spojena se školou obecnou. Děti docházely do těchto škol mimo nedělí a svátků na 2 - 3 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. Bylo však možné zařídit,
aby děti měly dozor a stravu i v jinou denní dobu.
Je třeba připomenout, že tak jako první mateřská škola i další podobné ústavy byly
zřizovány především spolky a soukromými osobami. Další výzva směřovala na přemenu
opatroven na školy mateřské, skrze které by se přispělo к duchovnímu rozvoji i u nižších
vrstev obyvatelstva. Vzorové „zahrádky" byly přidruženy к ženským pedagogům, ktere
kromě výchovy dětí předškolního věku měly sloužit jako cvičební ústav v mateřských
úkolech pro dospělé

dívky a pomocné síly pro rodinnou výchovu. V ministerském

naříze-

ní z 22. června 1872, § 25 čteme: „Kdekoli jsou zvláštní veřejné dívčí školy, všude tam
měly by se připojili mateřské školy." (Památník, 1909, s. 44) Mateřská škola byla chápána i jako místo, kde bylo možno získat zkušenosti pro budoucí vychovávání dětí. Osnovy
dívčích škol apod. zahrnovaly péči o dítě a tato zkušenost mohla být zprostředkována
právě skrze hospitace dívek v mateřských školách. Dále bylo v z vysokého nařízení ministerského ze dne 22. června roku 1872 č. 4711 jasné, že hlavní důraz měl být v mateřské
škole kladen na zaměstnávání dětí. „Každé vyučování ve způsobě školním jest naprosto
vyloučeno." (Památník, 1909, s. 40)

1874
Dalším malým krokem kupředu byl § 7. ministerského výnosu ze dne 26. května
1874 č. 7114, kterým se zákonitě uznávala způsobilost pěstounky к řízení mateřské školy.

1883
Zákon z 2. května 1883, ř.z. č. 62, § 10 hovořil o tom, že při školách mohou být
zřizovány školy pro opatrování a výchovu dětí, které dosud nebyly školou povinné.
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1884
Na význam a potřebu mateřských škol a opatroven opět upozorňoval ministerský
výnos z 8. června 1884, č. 9605. Přestože bylo zařízení pro předškolní děti poměrně mnoho, stále nebylo jejich množství dostatečné, zvláště v dělnických osadách. Školní urady
byly vyzvány, aby věnovaly pozornost dalšímu zřizování těchto ústavů. Školská správa se
rozhodla poskytnout příspěvek na nově vznikající opatrovny a mateřské školy.

1885
Stanovy mateřské školy byly změněny a výnosem zemské školní rady ze dne 18.
března 1885 byla schválena nová úprava. Mateřská škola byla rozdělena na dva stupně.
Nižší stupeň a vyšší stupeň, který měl čtyři oddělení, do kterých se přijímaly děti starší tři
let, které ještě nedosáhly stáří šesti let. Děti byly do jednotlivých oddělení rozdělovány
podle věku, tělesné a duševní zralosti. Na mateřské škole měly pracovat čtyři pěstounky a
jedna pěstounka výpomocná, opatrovnice a služka. V ústavu se mluvilo česky a na činnost zaměstnanců dohlížel místní dozorce dívčích škol. Ve výnosu bylo dále uvedeno, že
mateřská škola je bezplatná, jen za stravování může být požadována náhrada. Ovšem dozor nad školou musel dbát na to, aby dětem chudým byla poskytována i strava zdarma.

1897
Výnosem zemské rady číslo 27.296 ze dne 16. září 1897 bylo ustanoveno, že mateřská škola měla být po dobu měsíce srpna každého roku uzavřena.

1917
Po první světové válce docházelo v oblasti předškolního školství ke sporům
ohledně kompetencí mezi ministerstvem školství a ministerstvem sociální péče. Mateřska
škola byla považována nejen za instituci výchovnou, ale i sociální. Ještě v době Rakouska-Uherska, které v roce 1917 zřídilo ministerstvo sociální péče, byla v jeho vyhlášce
č. 504/1917 ř. z. uvedena jako zařízení, která spadala do jeho působnosti, také opatrovna
a mateřská škola.
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Shrnutí
Nevyjasněnost ohledně kompetencí, týkajících se předškolních institucí, mezi ministerstvy, byla důsledkem chybějící zákonné normy, která by jasně formulovala předškolní instituce a jejich charakter, na jehož základě by jednotlivé instituce spadaly к příslušným ministerstvům. To měl změnit návrh zákona z roku 1928.

4.2 Návrh zákon o mateřských školkách z roku 1928

Přestože společnost prošla velkými změnami, pokud šlo o předškolní instituce, tedy mateřské školy, legislativa se stále řídila říšskými zákony z dob Rakouska - Uherska.
Odborná veřejnost si jasně uvědomovala nutnost legislativních změn, a proto přišla
s vládním návrhem zákona o mateřských školkách. Dne 23. dubna 1923 předložilo ministerstvo školství a národní osvěty poslanecké sněmovně Národního

shromážděni

к projednání vládní návrh zákona o mateřských školkách.
I. díl
Podle obecných ustanovení, která byla obsažena v prvním dílu vládního návrhu
zákona, měla mateřská školka doplňovat výchovu dětí v rodině a byla určena pro deti, od
dovršení třetího věku života do věku, kdy dětem nastanou školní povinnosti. Vhodnými
činnostmi měly být děti rozvíjeny, jak po stránce tělesné, tak po stránce duchovni.
V souvislosti s mateřskou školou se hovořilo o opatrování předškolních dětí, naopak vyučování, které by se blížilo školskému způsobu, bylo nepřípustné. Mateřské školky byly
rozděleny podle zřizovatele na obecní, které měla zřizovat obec, státní měly být zřizovaný
státem, oba tyto typy byly mateřskými školkami veřejnými. Posledním typem byly materské školky soukromé, které měly být zřizovány jinak než předešlé mateřské školky. Volba
jazyka, jakým se v mateřské škole mělo vychovávat, byla záležitostí zřizovatele. Dále se
v I. dílu obecních ustanovení píše o prostorovém vybavení mateřských škol. Ty měly disponovat prostorami, které jsou zdravotně nezávadné a odpovídají pedagogickým požadavkům a předpisům pro obecné veřejné školky. Důležitý byl dostatek prostoru pro pohyb, z hlediska bezpečnosti byly vhodnější přízemní prostory. Žádoucí byla existence
hřiště a herny. Kromě nábytku, nářadí a názorných pomůcek měla být ve škole knihovna
s odbornou pedagogickou literaturou. Podle těchto ustanovení bylo na ministerstvu škol-
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ství a národní osvěty, aby v souladu s ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a na základě konzultací s příslušnými odborníky vydalo instrukce pro zřizovatele
mateřských školek. Podle těchto instrukcí, měli zřizovatelé a vychovatelky vypracovat
jakousi osnovu výchovy, zaměstnání a ošetřování dětí společně s vnitřním uspořádáním
školek. V souvislosti s tím měl zřizovatel povinnost vypracovat zvláštní stanovy, ktere by
se týkaly konkrétní školky a s nimi i osnovy vzdělávání a zaměstnávání dětí. Ministerstvo
školství a národní osvěty v souladu s ministerstvem sociální péče a s ministrem veřejneho
zdravotnictví a tělesné výchovy mělo vydat vzorové stanovy. Stanovy obecních a soukromých mateřských školek by schvaloval zemský školský úřad.

II. díl
Díl II. se týkal veřejných mateřských školek, přesněji jejich zřizování a zrušeni.
Obec, která od svých poplatníků vybrala na daních alespoň 50 000 Kč a měla v obci koncem června aspoň 30 dětí, které by se svou příslušností řadily к československým státním
občanům, byla povinna zřídit mateřskou školku. Bylo-li v obci 20 % občanů téže státní
příslušnosti, ne však československé, byla obec povinna zřídit mateřskou školku, kde by
se vychovávalo dle jazyka, který občanům příslušel. Obce měly na potřebu zřizování mateřských školek reagovat pružně, pokud by postupovaly liknavě, měl zjednat nápravu
okresní školský úřad. Stejnému úřadu přináleželo schvalování existence mateřské školky
v místě, kde nebyla zcela nezbytná, nebo nebyly zcela splněny podmínky к zřízení materské školky. Každá změna, která se týkala správy, či umístění mateřské školky měla být
ohlášena a schválena okresním školským úřadem. Mateřské školky státní zřizovala ministerstvo školství a národní osvěty.
Počet oddělení ve školce závisel na počtu dětí, pokud počet přesahoval 35 deti,
mělo být zřízeno další oddělení. Na každé oddělení připadala jedna vychovatelka. Pokud
se jednalo jen o větší počet dětí na přechodnou dobu, nemuselo se zřizovat další odděleni,
nepřesáhl-li počet dětí v dalších odděleních počet 45 dětí. Jednotlivá oddělení mateřské
školky mohla být umístěna v různých částech obce. Oddělení při obecních mateřských
školkách mohla být zrušena jen se souhlasem okresního školského úřadu, nebyla-li potřebná. Mateřská školka, která měla více jak deset oddělení, měla být rozdělena na dvě
školky. Obecní školka mohla být zrušena se souhlasem okresního školního úřadu, důvodem mohl být počet dětí menší než 20.
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Náklady na zřízení a zřizování veřejné mateřské školky hradil zřizovatel. Byla-li
zřizovatelem obec, mohl jí okres a země přispívat. Jestliže obec nezřizovala školku, a deti
z této obce navštěvovaly školku sousední, měla obec s mateřskou školkou právo žádat
náhradu za děti, které tuto školku navštěvovaly, jestliže jejich rodiče měli bydliště v obci
alespoň rok. Výše náhrady byla dána § 17 vládního návrhu zákona. Mateřské školky zřizované státem podléhaly ustanovením § 7 zákona ze dne 3. dubna 1919 č. 189 Sb.z.a n. o
školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích, ve znění upraveném zákonem ze dne 9. dubna 1920 č. 295 Sb.z.a n.
Docházka dětí do veřejných mateřských školek se týkala dětí, které dovršily 3. rok
života a trvala, až dokud jim nenastanou školní povinnosti. Do školky se měly přijímat
děti na přání rodičů. Do cizojazyčné mateřské školky mohlo být přijato dítě jen tehdy,
nebyla-li v okolí školka s jeho rodným jazykem, nebo pokud bylo odmítnuto soukromou
školkou. Přístup do veřejných mateřských školek byl bez rozdílu náboženského vyznání.
V § 23 vládního návrhu zákona se píše: " Děti, stižené neduhem, který by ohrožoval zdraví ostatních dětí nebo vzbuzoval ošklivost, nesmějí býti přijímány do mateřske
školky." (s. 7)
Zákonným zástupcům, kteří by dostatečně nezajišťovali výchovu dítěte v rámci
rodiny, mohla být uložena povinnost posílat dítě do mateřské školky. Dítě muselo spadat
do věkové skupiny, která byla určena pro pobyt v mateřské školce. Podnět к tomuto rozhodnutí mohl vzejít ze strany úřadu či soudu. Neuposlechnutí tohoto rozhodnutí se mělo
trestat.
Zřizovatel mateřské školky mohl požadovat částečnou náhradu na zřizování školky od zákonných zástupců dětí, tedy školné. Ovšem v případě chudých dětí nemělo být
školné vybíráno.
Pro vychovatelky státních mateřských školek platila stejná ustanovení podle učitelského zákona, jako pro učitelky ručních prací (domácích nauk). Vychovatelky na školkách obecních, mohly vykonávat tuto funkci, pokud prokázaly zákonnou způsobilost.
Služba byla veřejným úřadem. Nebylo zapomenuto ani na případy, kdy byla vyloučena
vychovatelka ze svého úřadu, z důvodu porušení mravnosti, atd. Dále bylo v návrhu uvedeno, za jakých podmínek byla naplněna zákonná způsobilost к úřadu vychovatelky. Ta
musela prokázat lékařem vystavenou zdravotní způsobilost, československé státní občanství, mravní bezúhonnost, apod. Ustanovení vychovatelek mohlo být prozatímní ve službě
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čekatelské, definitivní, výpomocné. Na místo prozatímní vychovatelky ve službě čekatelské mohla být jmenována kandidátka, která měla doklad o způsobilosti a nastoupila jen na
uvolněné vychovatelské místo. Čekatelská doba trvala čtyři roky a spadala do ní i doba.
kdy čekatelka pracovala jako výpomocná vychovatelka, nejvýše však tři roky. Došlo-li,
během doby, kdy pracovala jako pomocná vychovatelka, к přerušení práce, započítávala
se jen doba práce po přerušení. Pokud vychovatelka v čekatelské době dobrovolně
přestoupila na mateřskou školku, která byla spravována jiným zřizovatelem, započítala se
jí do čtyřleté čekatelské doby i ta, kterou pracovala na původní mateřské školce, nejvýše
však tři roky. Definitivní vychovatelkou se mohla stát uchazečka, která měla zákonne
osvědčení o způsobilosti к úřadu vychovatelky, dle § 29 odst. 1. písm. с vládního návrhu
zákona o mateřských školkách a splnila čtyřleté čekatelské období. Definitivní vychovatelka se ucházela o místo na základě konkurzu, nebylo-li místo obsazené. Byla-li na miste
vychovatelky čekatelka, bylo možno ji ve lhůtě tří měsíců dát výpověď, a to nejpozději do
konce desátého měsíce posledního roku čekatelské doby. Výpomocná vychovatelka zastupovala definitivní vychovatelku nebo čekatelku, která nemohla z důvodu nemoci nebo
jiných závažných důvodů vykonávat službu. Dále mohla zastávat volné místo vychovatelky po dobu nezbytně potřebnou, než na ně nastoupí definitivní vychovatelka nebo čekatelka. Výpomocnou vychovatelkou mohla být kandidátka, která měla vysvědčení
o způsobilosti. Pokud nebyla к dispozici zmiňovaná kandidátka, mohla službu vychovatelky vykonávat osoba nekvalifikovaná a to po dobu nezbytně nutnou.
„Výpomocná vychovatelka může býti kdykoli služby zproštěna bez jakýchkoli dalších
nároků vůči zaměstnavateli." (§ 33, s. 12)
Správcem obecní mateřské školky byla vychovatelka, pokud bylo vychovatelek
více, pak jedna z nich. Správa mateřské školky mohla být svěřena na žádost obce správci
obecné nebo veřejné školy v daném místě. Ovšem musel s tímto souhlasit státní školský
úřad, nebo úřad jemu nadřízený. Obecní zastupitelstvo pak jmenovalo vychovatelky
a správce mateřských školky. Ke jmenování došlo, jestliže bylo schváleno nadpoloviční
většinou hlasů. Nikdo z hlasujících nesměl být ohledně věci, stran které se hlasovalo,
osobně zainteresován, nesměl prosazovat své zájmy, nebo zájmy blízkých příbuzných.
Jmenování vychovatelky mateřské školky obecním úřadem musel schválit okresní školní
úřad. Byla-li vychovatelka jmenována, měl jí být vystaven dekret o funkci, kterou bude
vykonávat a určen den, kterým začínal výkon její služby. Doručením dekretu nabývala
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jmenování do služby účinnosti. Obdobně se mělo postupovat i v případě čekatelky a výpomocné vychovatelky. Bylo-li místo prozatímní či výpomocné, musel být tento fakt
v dekretu uveden. Před nástupem vychovatelky do služby, musela vychovatelka složit slib
přednostovi okresního školského úřadu. Obsah slibu měl být vydán ministerstvem školství a národní osvěty.
V části, která se týkala služebních povinností vychovatelek je uvedeno: „Vychovatelky obecních mateřských školek jsou veřejnými úředníky." (§ 38, s. 13) Měly tedy zodpovědně a svědomitě plnit své povinnosti a chovat se tak, aby nedošla úhony vážnost jejich úřadu a vychovatelská prestiž. Dále se praví: „Míra služebních povinností vychovatelčiných řídí se podle mateřské školky, při níž jest ustanovena. Žádati, aby se vychovatelka zaměstnávala s dětmi ve školce před 7. hodinou nebo po 17. hodině nebo ve dny,
pro něž platí předpisy o nedělním klidu pro veřejné školy, není dovoleno." (§ 39, s. 14)
Pokud vychovatelka vykonávala vedlejší zaměstnání, musela být tato činnost povolena
správním výborem (o něm bude psáno později v souvislosti se správou a dozorem nad
mateřskými školkami). Náplň vedlejšího zaměstnání, měla být činností, která neubírala na
vážnosti její služby a nenarušovala její povinnosti se službou spojené. Pokud vychovatelka nemohla službu ze závažných důvodů vykonávat, musela tyto důvody uvést a určit
předpokládanou dobu, po kterou bude mimo službu. Vychovatelka měla též nárok na dovolenou. Dobu dovolené určoval správní výbor. Nejméně však činila u vychovatelky, která měla odslouženo do pěti služebních let, čtrnáct dní. U vychovatelky, která odsloužila
od pěti do devatenácti let, tři neděle a vychovatelka, která měla odslouženo devatenáct let
a více měla nárok na čtyři neděle dovolené. Dovolená mohla být vychovatelce prodloužena nejdéle o týden. „Mimořádnou dovolenou až do osmi dnů udílí vychovatelce i správkyni (správci) školky předseda správního výboru, delší dovolenou obecní zastupitelstvo."
(§ 42, s. 15)
V návrhu vládního zákona se pamatovalo i na služební platy vychovatelek. Například v § 43 ods. 1 se praví: „Vychovatelkám obecních mateřských školek náleží platy
rovné služebním platům obecních úředníků pro obor služby manipulační, které jim příslušejí podle platných zákonů, zejména podle zákona ze dne 23. července 1919, č. 443 Sb.z.
а п., jímž upravují se služební poměry úředníků při obcích v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, se změnami podle § 3 zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb.z. а п., § 19
zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb.z. a n. Změní-li se platné zákony o služebních
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platech jmenovaných obecních úředníků, vztahuje se každá změna také na vychovatelky
obecních mateřských školek." (§ 43, s. 15) Správkyně obecných mateřských školek pobíraly kromě služebního platu i správcovskou odměnu, která měla být ve výši polovičního
ředitelského přídavku správců veřejných obecných škol. Pokud správu mateřské školky
vykonával správce školy obecné či občanské, náležela mu za tuto funkci odměna ve výsi
sto padesáti korun ročně za každé oddělení mateřské školky. Jestliže vychovatelka nebo
čekatelka byla z důvodu nemoci, úrazu apod. neschopna vykonávat svoji službu a tento
důvod byl řádně prokázán, měl s e j í vyplácet služební plat, nejdéle však po dobu jednoho
roku.
Vychovatelky mateřských školek ve službě prozatímní nebo definitivní měly pravo na tzv. odpočitatelné platy, tedy odbytné či výslužné, podle předpisů platných pro
obecní úředníky ve stejném služebním poměru. To platilo i o pohřebném. Úplní sirotci po
vychovatelkách měli nárok na sirotčí penzi. Ta byla vyměřena podle sirotčích penzi po
mužských obecních úřednících. Tak jak se postupovalo v případě učitelek ručních prací
(domácích nauk), mělo se postupovat i v případě vychovatelek mateřských školek, pokud
šlo o výslužné nebo odbytné, které se vychovatelce poskytovalo, v případě že byla dana
na dočasný, nebo trvalý odpočinek, či dovolenou s čekatelným. Rozhodnutí o tom, zda
vychovatelka bude dána na odpočinek, přináleželo obecnímu zastupitelstvu, schválení pak
bylo na okresním školním úřadu. Náklady na odpočitatelné a zaopatřovací platy stejně tak
jako na úmrtné hradil zřizovatel mateřské školky, kde vychovatelka vykonávala službu,
než byla dána na odpočinek, nebo zemřela. Vychovatelky byla povinny odvádět zřizovateli penzijní příspěvky, podle platných zásad pro učitelky ručních prací na obecních státních školkách.
Pro vychovatelky platila i disciplinární odpovědnost, ty které by porušily své povinnosti, byly dle trestního zákona potrestány pořádkovými nebo disciplinárními tresty.
V disciplinárních komisích, které měly být zřízeny pro učitele veřejných obecných škol,
měly být zastoupeny vychovatelky mateřských školek. Při jednání ohledně disciplinárních
záležitostí vychovatelek mateřských školek v disciplinárních senátech, pak měla být zastoupena aspoň jedna vychovatelka.
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III, díl
Díl III. pojednává o soukromých mateřských školkách. Správci a vychovatelky
mateřských školek museli splňovat stejné požadavky jako správci a vychovatelky na veřejných mateřských školkách. Výjimku mohl stanovit pouze zemský školský urad. „Výchovná práce soukromé mateřské školky má se říditi instrukcemi, vydanými pro verejne
mateřské školky." (§ 51, s. 19) Mělo být dbáno na zdraví dětí. Pro soukromé mateřské
školky, pokud šlo o přijímání dětí, mateřský jazyk, nemocné děti, platily stejné předpisy
jako pro veřejné mateřské školky. Povolení ke zřízení soukromé mateřské školky bylo
v rukou zemského školního úřadu. Změny, které se týkaly vychovatelek, či místnosti
mohla soukromá mateřská školka vykonat se svolením okresního školního úřadu. Jinak
byly soukromé mateřské školky pod dozorem státu. Pokud na soukromé mateřské školce
nebyly dodržovány zákony, nařízení a předpisy, nebo pokud nevyhovovala z hlediska
zdravotní nezávadnosti či mravnosti, byla zemskou školní radou zavřena.

IV. díl
Správa mateřských školek a dozor nad nimi je tématem IV. dílu návrhu vládního
zákona. Správu a dozor nad veřejnými mateřskými školkami měl vykonávat, dle zmiňovaného návrhu, správní výbor a dozorci mateřských škol, okresní školní úřady a okresní
školní inspektoři, zemské školní úřady a zemští inspektoři, ministerstvo školství a národní
osvěty, případně ve spolupráci s ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
a ministerstvem sociální péče. Nad soukromými mateřskými školkami měly dozor vykonávat okresní školní úřady a jejich inspektoři a stejně jako na mateřských školkách verejných, ministerstvo školství a národní osvěty a další uvedená ministerstva. Pro každou veřejnou mateřskou školku musel být zřízen správní výbor, pokud bylo v jedné obci několik
obecních školek, bylo možné, aby jeden správní výbor spravoval tyto školky dohromady,
ovšem takové rozhodnutí mohl stanovit zemský školní úřad nebo ministerstvo školství
a národní osvěty, pokud šlo o mateřské školky státní. Správní výbor tvořil předseda, zástupci vychovatelek, zástupci vydržovatelú, zástupci rodičů, zástupci okresní péče o mládež, nebo jiné podobné instituce. V obecních mateřských školkách, mělo volit předsedu
správního výboru obecní zastupitelstvo, v případě státních mateřských školek byl jmenován předseda ministerstvem školství a národní osvěty. Správcové mateřských školek, kteří nebyli členy správního výboru, se mohli účastnit jeho schůzí a měli poradní hlas,
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ohledně školek, které spravovali. Zástupci těch, kteří mateřskou školku vydržovali a zástupce učitelek, mělo volit do správního výboru obecní zastupitelstvo, pokud šlo o školku
obecní, v případě státních ústavů, jmenovalo zástupce pro správní výbor ministerstvo
školství a národní osvěty, které mohlo tuto pravomoc přenechat zemskému školnímu úradu. Zvolení zástupci vydržovatelů (zřizovatelů) a vychovatelek volili zástupce rodicu.
„Členství v správním výboruje funkcí čestnou". (§ 64, s. 23) Správní výbor měl za úkol
dozírat nad tím, aby se v mateřské školce, jemu svěřené, dodržovaly zákony, nařízeni
a pokyny dle příslušných úřadů. Dohlížel, aby byl v mateřské školce veden potřebný inventář a bylo dohlíženo na budovu i pozemky školy. Sledoval docházku. V souladu
s předpisy měl stanovit dobu, po kterou měly být děti ve škole zaměstnány. Dohlížel na
to, zda vychovatelky plní své povinnosti, měl je podporovat, pokud šlo o jejich povolám.
V případě rozepří mezi vychovatelkami či rodiči, bylo jeho povinností snažit se je urovnat. Dával zprávy, návrhy vydržovatelům a nadřízeným úřadům, navrhoval vydržovateli
rozpočet. Správní výbor neměl právo stěžovat si na rozhodnutí nadřízených a vyssich
úřadů. Jeho funkční období trvalo čtyři roky. Náklady na práci správního výboru hradil
vydržovatel školy. Jednací řád pro správní výbory měl být vydán ministerstvem školství
a národní osvěty v souladu s ministerstvy veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a sociální péče.
§ 71 vládní návrh zákona o mateřských školách se zabýval působností okresního
školního úřadu. Ten dle něj měl dozorovat nad všemi obecními a soukromými školkami
i jejich správními výbory, měl jim být nejbližším nadřízeným úřadem. Dbát na dodržovaní zákona a pořádku v těchto ústavech, řídit jednání o zřizování nových mateřských skolek, dozírat na dostatečné vybavení školek, usilovat o další vzdělávání vychovatelek, dozírat nad správními výbory, vyšším úřadům podávat zprávy. Měl rozhodovat o stížnostech, které se týkaly rozhodování správních výborů a obecních zastupitelstev a zasahovat
do chodu obecních mateřských školek atd.
Zemský školní úřad měl dle návrhu rozhodovat a vykonávat opatření ve věcech
mateřských školek veřejných i soukromých a jejich správy v I. instanci, nebylo-li toto
rozhodování vyhrazeno jiným úřadům a ministerstvům.
Nejvyšší instancí v rozhodování ve věcech, které se týkaly mateřských školek a jejich správy bylo určeno ministerstvo školství a národní osvěty, pokud zákon nestanovil
jinak. Jen pokud

šlo o otázky

sociální,
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muselo jednat

po předchozí

dohodě

s ministerstvem sociální péče a pokud šlo o zdravotní a tělesnou výchovu, pak po předchozí dohodě s ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Zemští a okresní inspektoři zajišťovali odborný dozor nad státními mateřskými
školkami. Potřebné instrukce к jejich práci mělo vydat ministerstvo školství a národní
osvěty po dohodě s ministerstvem sociální péče a s ministerstvem veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy.
V. díl
V. díl je věnován přechodným a závěrečným ustanovením. V § 77 ods. 1 se praví:
„Dosavadní veřejné mateřské školy a opatrovny, zřízené v území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus na základě § 10 zákona ze dne 14. května 1869, č. 62 ř.z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, ve znění, upraveném zákonem ze dne 2.
května 1883, č. 53 ř.z., podle nařízení bývalého ministra kultu a vyučování ve Vídni č.
108/1872 ř.z., mění se ve veřejné mateřské školky podle tohoto zákona." Mateřské školy
nebo opatrovny zřizované okresem nebo státem se měly změnit v obecní, pokud by je nepřevzalo ministerstvo školství a národní osvěty, pak by byly ve správě státní. Pokud byly
ve státní správě, byly okres nebo stát povinny na vydržování těchto ústavů přispívat jako
dříve, roční částkou, která se rovnala nákladu, který jim daly v roce 1927. Jakmile mel
vyjít v platnost tento zákon měly přestat

platit všechna ustanovení

obsažená

v předpisech, které návrh zákon upravoval. Jednalo se o nařízení bývalého ministerstva
kultu a vyučování ve Vídni č. 108/1872 ř.z. a ustanovení zákonného článku XV/1891,
o dětských opatrovnách a asylech, se změnami a doplňky podle zák. öl. XXXIX/1913
a XL/1913. Ministr školství a národní osvěty měl být pověřen provedením tohoto zákona
v dohodě s ministry sociální péče a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, vnitra
a financí. Zákon měl nabýt platnosti 1. ledna 1929 a vztahoval se i na území Podkarpatské
Rusi, dokud by její sněm nestanovil jinak.

Shrnutí
Vládní návrh zákona o mateřských školkách měl organizačně sjednotit mateřske
školy na celém území republiky. Odstraňoval stávající dualismus, který byl pozůstatkem
z minulosti a jehož existence neměla opodstatnění. Rozdělení na mateřské školy a opatrovny, které byly na území Čech a dětské opatrovny a asyly, které byly na Slovensku
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a Podkarpatské Rusi, vzalo za své a podle návrhu zákona bylo počítáno pouze s jedním
typem ústavu, který by vychovával děti předškolního věku. Tímto ústavem měly být „mateřské školky". Název vycházel z dosavadního termínu mateřské školy, který odkazoval
na dílo Jana Amose Komenského Informatorium školy mateřské, které pojednáva o výchově dětí předškolního věku. Slovo školka mělo pak připomínat, že nejde zcela o klasickou školu, instituci, která se zabývá výukou dětí, ale ústav kde jsou děti vychovávány.
Dále připomíná známý spis Školka, čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné vyučování malých dítek к věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce od Jana Svobody
(viz kapitola 3.2).
Ve stanovisku ministerstva financí ze dne 2. listopadu 1929 s číslem jednacím
13313/29/I/2b к vládnímu návrhu zákona o mateřských školách s číslem jednacím
57125/27-1 ze dne 23. dubna 1928, určenému ministerstvu školství a národní osvěty
se mimo jiné uvádí: „ Z důvodů zásadních nemůže se souhlasiti s navrženou osnovou zakona, neboť v nynější době, kdy zdroj příjmů samosprávných svazků z přirážek je podle
zákona č. 77/27 omezen a kdy nejsou známy důsledky daňové reformy na finanční jejich
hospodářství, nelze připustiti, aby byly ukládány obcím nové povinnosti finančního dosahu, pro něž není současně sjednána úhrada." Dále je ve vyjádření poukázáno na to, že ministerstvo školství a národní osvěty nebere v úvahu finanční možnosti obcí a ve svém návrhu prosazuje zřizování a vydržování mateřských školek obcí, přestože v zemích, kde je
daleko lepší finanční situace, jako například v Itálii, Francii, atd., se к takovémuto kroku
dosud neodhodlali.
Diskuse ohledně návrhu zákona stále nebraly konce a výsledek v podobě přijeti
nového zákona, který by se týkal předškolního školství a konečně mu přiznal místo
ve školské vzdělávací soustavě, byl v nedohlednu.
Přestože byl návrh zákona v roce 1930 v připomínkovém řízení zamítnut a uložen
ad acta, je důležitým dokumentem, který nám dokladuje historii předškolního školství
ve dvacátých letech 20. století v Československé republice. Odráží se v něm náhled a názory pedagogů, ministerských úředníků i poslanců a dalších profesí, které se zabývaly
problematikou předškolních institucí.
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4 . 3 1939-1945

Zákony během protektorátu Čechy-Morava upravovaly především poměr českeho
školství к německému. Zdůrazňovaly využití německého jazyka ve všech školách a preferovaly školy všech typů určené pro české Němce. Znamenalo to také přijetí Norimberských zákonů, které byly postupně uplatňovány od roku 1940, což v konečném důsledku
představovalo kompletní likvidaci židovského školství včetně předškolního.

4.4 1946-1953

1946
Výnosem MŠO ze dne 28. 2. 1946 (č. A-69 182-1 Mateřské školy s celodenní výchovnou péčí spojenou se stravováním) bylo umožněno rozšířit péči na stávajících materských školách na celodenní. S tím, že pro děti muselo být zajištěno stravování a alespoň
dvouhodinový odpolední spánek.

1947
Další výnos z 5. 3. 1947 (с. A-8 469-1 Prozatímní a vychovávací řád

mateřských

škol) ukládal přijímat všechny přihlášené děti zaměstnaných matek a pětileté deti.

1948
Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) č. 95/1948 Sb.
Zákonem ze dne

2 1 .

dubna 1948, č. 95 Sb., o základní

ú p r a v ě

jednotného školství

(školský zákon), který nabyl účinnosti 1. září 1948 se mateřská škola stala součástí jednotné školské soustavy. „Jednota v organizaci školské je znak a ideál školství všech dob.
Jednotnou byla výchova ve Spartě, v Athénách." (Chlup, 1949, s. 7)
Paradoxně v době, kdy se započala éra nedemokratická, vznikl zákon, o který bylo
usilováno již v době první republiky.
Školský zákon se vztahoval na všechny stupně a druhy škol vyjma škol vysokých,
vojenských a bohosloveckých učilišť. Výchova a výuka, jak bylo zákonem proklamováno, měla probíhat bez ohledu na společenské postavení a náboženskou příslušnost na
těchto stupních: ve škole mateřské, ve škole I. stupně (národní), ve škole II. stupně (stred-
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ní) a ve škole III. stupně pro starší mládež. Škola I. a II. stupně byla pro mládež povinná.
Přestože byly snahy o to, aby byla uzákoněna povinná docházka do mateřské školy pro
děti od pátého roku věku, nestalo se tak. Ovšem dle zákona, bylo možné, ve výjimečných
případech, z výchovných nebo sociálních důvodů, aby okresní školní úřad uložil povinnost zákonným zástupcům, přihlásit dítě do mateřské školy. V důvodové zprávě školského zákona bylo upozorňováno na to, aby nebylo zneužíváno možnosti předčasného umístění dítěte do mateřské školy pro určité vrstvy, u nichž by byly důvody sociální či výchovné. Jak bylo patrné, hranice pro předčasné přijetí dítěte do mateřské školy nebyla
zcela jasná a dané rozhodnutí bylo v rukou příslušných státních orgánů. A právě školský
zákon dával pravomoci, které se mimo jiné týkaly mateřských škol, do rukou statu.
Jednotné školství zakotvené v tomto zákoně bylo možné provozovat jen v rámci
státních škol, což mělo za následek zestátnění školství. Argumentovalo se tím, že mela-li
být školská soustava jednotná, jak po stránce organizační, tak po stránce ideové, mela být
státní. A tak bylo upřeno právo na existenci školám nestátním, na které bylo nahlíženo
jako na nedemokratické. Bylo jim vytýkáno, že rozdělují mládež na základě společenském, náboženském či třídním a zastupují zájmy určité společenské skupiny. Byla vyslovena obava, že výchova a výuka na nestátních školách, by neprobíhala zcela podle požadavků státu a učitelé by se řídili názory vydržovatelů škol. Ty by vždy nemusely být
v souladu se státní školskou politikou, ať již šlo o metody, používané pomůcky, apod.
Tendence jednotnosti ve školství se projevila i v případě vzdělávání učitelů, ktere
bylo sjednoceno dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., a zákonem ze dne 9. dubna 1946, č. 100 Sb., kterým se zřizovaly pedagogické fakulty. Což se
samozřejmě týkalo i učitelek mateřských škol, které mohly studovat na pedagogických
fakultách dva semestry, jak již bylo zmíněno výše.
Tvůrci školského zákona se odvolávali na ústavu, v které bylo zakotveno právo
každého občana na vzdělání. Součástí tohoto vzdělání byla i mateřská škola a podle § 8.
zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb.: „Mateřská škola poskytuje v těsné součinnosti
s rodinou dětem ve věku od tří let do doby, kdy začnou docházeti do národní školy, výchovnou péči a zdravotní a sociální ochranu." Výchova v mateřské škole se měla dle zákona zaměřovat především na oblast rozumovou, citovou a volní, samozřejmě s ohledem
к tělesnému a duševnímu vývoji dítěte. Zdůrazňoval se charakter školy, kde dochází к
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„uvědomělému školení" dětí. Nešlo jen opatrování dětí, jak tomu bylo u jeslí, opatroven
či útulků apod., které byly zachovány.
Mateřské školy měly být zřizovány při obci a závodě, pokud se přihlásilo alespoň
20 dětí, pokud počet dětí klesl pod 15, bylo možno je zrušit. Jestliže počet dětí ve tnde
překročil číslo 30, bylo možno zřídit další třídu, rozhodně však tento počet dětí nesmel
být v rámci třídy překročen. Ve školních letech 1948/1949 až 1950/1951 byl počet zapsaných dětí zvýšen na 40. Ve školním roce 1951/1952 se počet zapsaných dětí opět vrátil na
30.
Zřizovatelem mateřské školy byl zákonem ustanoven zemský školní úřad, v jehož
kompetenci bylo jak zřizování, tak zrušení mateřských škol. Tento úřad stanovoval obvod
mateřské školy, v rámci kterého mohly být přijímány děti do mateřské školy к obvodu
příslušející. Do příslušné mateřské školy mohly být přijaty děti duševně a tělesně zdravé,
které příslušely к danému obvodu svým bydlištěm, a které byly к docházce do mateřske
školy řádně přihlášeny. V odstavci 1 § 10. školského zákona je uzákoněna bezplatna výchovná péče v mateřských školách.

1951
Nastala doba pětiletých plánů, jejichž plnění mělo být zárukou hospodářského
rozvoje. Součástí prvního pětiletého plánu bylo zvýšení pracovních sil ve výrobě a jiných
hospodářských odvětvích. Mateřské školy měly být rozmisťovány a organizovány
tak, aby se mohl co nejvíce zvýšit počet zaměstnaných matek.
V roce 1951 byla vydána MŠVU směrnice (Výnos MŠVU ze dne 7. 4. 1951 c.
17955-11 Budování mateřských

škol podle potřeb jednotného

hospodářského

plánu),

v němž byl kladen důraz na podporu vývoje mateřských škol s celodenní péčí. Školy bez
celodenní péče měly být zrušeny, pokud do nich nechodily děti zaměstnaných matek, nebo přeměněny na školy celodenní. Ve školním roce 1951/1952 činil podíl mateřských
škol bez celodenní péče 38,4 % z celkového počtu mateřských škol. Přes snahy o zrušeni
mateřských škol bez celodenní péče, v období 1952/1953 i později, tento typ škol existoval.
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1953
Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) č. 31/1953 Sb.
Školským zákonem ze dne 24. dubna 1953 bylo ustanoveno zřízení tříletých pedagogických škol pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Tyto školy nahradily pedagogická gymnázia pro vzdělávání učitelek mateřských škol, která do doby vzniku pedagogických škol zajišťovala jejich vzdělávání. Povinností absolventek pedagogických škol bylo
vykonat jednoroční řízenou pedagogickou praxi na mateřských školách. Ve školním roce
1953-1954 byl při pedagogických školách ještě ponechán IV. postupný ročník bývalých
pedagogických gymnázií.
V době přijetí nového školského zákona v roce 1953 jsou pražské školy otevřeny
dle potřeby od 8 do 11.30 a od 14 do 16 hodin pro děti, které odcházejí na oběd domů nebo od 7.30 do 18 hodin pro děti zaměstnaných matek nebo matek, které pracují mimo
domácnost. Děti, jejichž matka dochází do zaměstnání, se stravovaly v jídelně mateřské
školy.

Shrnutí
Nej větší zlom v tomto období znamenalo přijetí školského zákona z roku 1948,
kterým se předškolní instituce staly součástí školské soustavy. Tento zákon konečně legislativně upravil problematiku předškolního školství a stanovil jasná pravidla. Jejich
součásti bylo i zestátnění školství. Nástup komunistické moci vedl к zániku soukromých a
církevních předškolních institucí. Na jedné straně došlo к uskutečnění dlouho očekávané
zákonne normy, která upravila oblast předškolního školství, na straně druhé tato norma
mela negativní následky v podobě likvidace soukromých předškolních institucí.

4.5 I960 - 1989

i960
Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) č. 186/1960 Sb.
Tímto zákonem ze dne 15. prosince 1960 bylo deklarováno právo všech občanů na
bezplatnou výchovu a vzdělání v duchu vědeckého světového názoru, marxismuleninismu.

54

Předškolní výchova byla určena dětem do šesti let a dostávalo se jim jí v jeslích
a mateřských školách.
Jesle měly pečovat o děti nejútlejšího věku do tří let, mateřská škola byla určena
pro děti o tří let do doby, kdy nastoupí povinnou školní docházku.
Školský zákon z 15. prosince 1960 přinesl novinku obsaženou v § 4, kdy mohla
vláda prohlásit docházku dítěte ve věku od tří let za povinnou. A to v případě dítěte
se smyslovými, duševními a tělesnými vadami, kdy by tato docházka byla v zájmu jeho
příznivého vývoje.
Mateřské školy a jesle bylo možno zřizovat jako zdravotní a výchovná zařízení
ve společných budovách, což mělo být po dohodě ministerstva školství a kultury s ministerstvem zdravotnictví, případně dalšími zúčastněnými později upřesněno viz níže Vládní
vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách č. 72/1961.
Jejich zřizovatelem byly národní výbory, popřípadě je se souhlasem příslušného
národního výboru mohly zřizovat jiné socialistické organizace podle zásad vlády. Ty pak
částečně hradily náklady mateřské školy. Těmito organizacemi mohly být mateřské školy
zřizovány jako závodní nebo družstevní.
Odborný dozor nad mateřskými školami zajišťoval okresní národní výbor. Kromě
materských škol s celodenní péčí, mohly fungovat i mateřské školy internátní, které zajišťovaly péči o dítě po celý týden nebo po celý rok.

1961
Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách č. 72/1961
Sb.
Podle této vyhlášky ze dne 28. června 1961 měly být jesle a mateřské školy ve
společných budovách zřizovány místním národním výborem. Jejich zřizování bylo součásti státního plánu rozvoje národního hospodářství.

1978
Zákon České národní rady o školských zařízeních č. 76/1978 Sb.
Mezi předškolní zařízení patřily jesle, mateřská škola, společné zařízení jeslí a mateřské školy a dětský útulek.
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Podle zákonu č. 76 České národní rady z 26. června 1978 o školských zařízeních §
5 se pro děti mentálně, smyslově nebo tělesně postižené a pro děti s vadami řeči zřizovaly
mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči. Dále pak se zřizovaly mateřské školy pri
zdravotnických zařízeních pro děti nemocné.
Pro děti, které nemohly pravidelně docházet do mateřské školy a dosáhly šesti let,
byly při mateřské škole zřizována přípravná oddělení, v nichž se děti připravovaly na povinnou školní docházku. Pro děti smyslově postižené, předškolního věku, byla dochazka
povinná od začátku školního roku, kdy dovršily pátý rok. Vycházelo se z předpokladu, ze
docházka do mateřské školy příznivě ovlivní jejich vývoj.
Pokud šlo o přijímání dětí do mateřské školy, platilo, že přednostně byly přijímaný
děti, které dosáhly věku nejméně pěti let.

1980
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích č. 87/1980 Sb.
Podle této vyhlášky ze dne 23. června 1980 se mohla mateřská škola zřizovat, pokud se přihlásilo nejméně 20 dětí. Výjimečně mohl národní výbor zřídit mateřskou školu
s počtem 15-ti dětí. Nejvýše v ní mohla být 4 oddělení, výjimečně při velkém počtu děti
v dané lokalitě mohlo být otevřeno až 8 oddělení.
Mateřské školy, vyjma mateřských škol při zdravotnických zařízeních a mateřských škol pro tělesně postižené, byly zřizovány jako zařízení s celodenní nebo internátní
péčí. Byly do nich přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé. Ovšem v těchto
typech zařízení bylo možno zřizovat i třídy bez celodenní péče nebo třídy pro děti mentálně, smyslově a tělesně postižené. A dále pro děti s lehčími vadami řeči. Nebyla-li pro
ne zřízena mateřská škola pro děti vyžadující zvláštní péči.
Internátní mateřské školy zajišťovaly péči pro děti, o které nemohlo být v průběhu
týdne dostatečně pečováno. Na druhé straně mohly poskytovat péči i dětem, které do nich
docházely denně a v podstatě pro ně fungovaly jako mateřská škola s celodenní péčí.
Dále existovala společná zařízení jeslí a mateřské školy, nad nimiž vykonával dohled okresní národní výbor a byla brána jako zařízení školské správy. Tato zařízení fungovala, pokud bylo přihlášeno nejméně 16 dětí do jeslí a 20 dětí do mateřské školy.
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Mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči byly zřizovány, pokud bylo
nejméně 10 dětí. Pro děti vyžadující zvláštní péči existovalo několik typů škol a to:
zvláštní mateřská škola určená dětem mentálně postiženým. Dále mateřská škola pro nedoslýchavé, mateřská škola pro děti se zbytky sluchu, mateřská škola pro neslyšící. Mezi
další zařízení patřily mateřská škola pro slabozraké, mateřská škola pro děti se zbytky
zraku a mateřská škola pro nevidomé. Pro děti s vadami řeči se zřizovaly mateřská škola
pro vadně mluvící a mateřská škola pro nemluvící. Dalším typem byla mateřská škola pro
tělesně postižené. Pro děti s více postiženími byly mateřské školy pro děti s více vadami.
Zřizovaly se i mateřské školy i při nemocnicích, léčebnách ozdravovnách apod.

1984
Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne
2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní
správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních č. 49/1984 Sb.
Stále platilo, že předškolní zařízení byla součástí školské soustavy. Předškolní výchova byla chápána jako příprava dítěte pro vstup do základní školy. Mezi nej důležitější
úkoly předškolní výchovy patřilo získání dovedností, vědomostí a návyků, rozvoj řeči,
myslení, získání zájmu o hru a práci, která by byla přiměřená věku.
Mezi předškolní zařízení patřily jesle, mateřská škola, společná zařízení jeslí a materské školy a dětský útulek. Dále existovaly mateřské školy zřizované socialistickými
organizacemi, které zajišťovaly péči pro děti svých pracovníků. Zřízení takové mateřské
školy bylo možné se souhlasem národního výboru a bylo hrazeno z prostředků organizace.
Jesle spadaly do působnosti ministerstva zdravotnictví. Jejich funkce měla být výchovná a léčebně preventivní. Zajišťovaly péči o děti do tří let věku a byly garantem harmonického vývoje dítěte, jak po stránce duševní, tak tělesné.
Jak již bylo řečeno, důležitou funkcí mateřské školy byla příprava na vstup do
školy. Proto byly přednostně přijímány děti, které dosáhly pěti let. Obecně bylo do mateřske školy možno zapsat děti od tří do šesti let. Podle rozsahu péče existovaly tzv. mateřske školy s celodenní péčí, internátní a mateřské pro děti vyžadující zvláštní péči. Ať šlo
o deti mentálně, smyslově, tělesně postižené nebo děti s vadami řeči. Dále byly zřizovány
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mateřské školy při zdravotnických zařízeních. Jak již bylo uvedeno ve vyhlášce MS
z roku 1980.
Pro děti, které nemohly pravidelně docházet do mateřské školy, se ve druhém pololetí školního roku, který předcházel školnímu roku, kdy měly děti zahájit školní docházku, zřizovaly při mateřské škole přípravná oddělení. U dětí smyslově postižených,
byla povinná docházka do mateřské školy od školního roku, v němž dítě dovršilo pátý
rok.

Shrnutí
Zákony v období ČSSR vytvářely podmínky, aby se předškolní instituce staly nástrojem uplatňování moci, což státní školství zcela umožňovalo. Na jedné straně odrážely
snahy o zvýšení přípravy na školní docházku v podobě přípravných oddělení. Na druhé
straně mezi předškolní zařízení zařadily jesle, které měly jasně pečovatelský charakter.
Byla uzákoněna existence společných zařízení jeslí a mateřské školy a součástí školské
soustavy se staly i dětské útulky, což by se dalo označit jako krok zpátky, především pokud šlo o společná zařízení jeslí a mateřské školy.

4.6 1990-2006

1991
Zákon národní rady o předškolních zřízeních a školských zařízeních č. 390/1991 Sb.
Podle tohoto zákona ze dne 10. září 1991 byly předškolní zařízení součástí školské
výchovne vzdělávací soustavy a patřily mezi ně mateřská škola a speciální mateřská škoa. Obě tato zařízení měly podle zákona navazovat na výchovu v rodině a zajišťovat péči
dětem od tří do šesti let, formou celodenní nebo polodenní péče. Mohly být zřizovány
i mateřské školy a speciální mateřské školy s internátní péčí.
к 31

Společná zařízení jeslí a mateřské školy měly být podle tohoto zákona nejpozději
• prosinci 1994 zrušeny. Pokud bylo třeba, mohly se třídy mateřské školy měnit

na materskou školu. Dále měly být, podle znění tohoto zákona, zrušeny dětské útulky, a
t 0 ne

JPozději ke dni 31. 12. 1992.
Speciální mateřská škola byla určena pro děti mentálně, smyslově nebo tělesně

Postizene a pro děti s vadami řeči nebo s více vadami. A dále pro nemocné děti ve zdra-
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votnických zařízeních. Ovšem podle odstavce 3, § 3 tohoto zákona bylo možné, aby děti
mentálně, smyslově a tělesně postižené nebo děti s vadami řeči byly umísťovány i do mateřské školy. Neboť v odstavci 3 § 3 zmiňovaného zákona je uvedeno, že mateřská škola
může výchovně působit i na děti, které jsou zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené.

2004
Zákon o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský

zákon) č. 561/2004 Sb.
Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po stránce citové, rozumové a telesné. Vést dítě к osvojení si základní pravidel chování a životních hodnot. Pěstovat
v něm schopnost к vytváření dobrých mezilidských vztahů.
V tomto zákoně není předškolní vzdělávání deklarováno jako cílená příprava na
školu, ale jako platforma, která dítěti pomáhá vyrovnat se s nerovnoměrnostmi jeho vývoje před vstupem do základní školy, která tvoří jakýsi základ, na který může navázat další
vzdělávání.

2005
Vyhláška o předškolním

vzdělávání č. 14/2005 Sb.

Podle této vyhlášky, která dosud platí, má mateřská škola v těsné spolupráci
s rodiči a dalšími osobami vzdělávat a výchovně působit na děti, které do ní dochází.
Svým aktivním přístupem má vytvářet činnosti, které vedou k rozvoji dítěte.
Podle této vyhlášky je možné zřizovat mateřské školy s celodenním, polodenním a
internátním provozem. Provoz mateřské školy se může upravit podle místních potřeb.
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. První ročník navštěvují děti, které dovršily
v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku nejvýše 4 roky věku. Jednu třídu mateřské
školy mohou navštěvovat děti různého věku. Třída se může naplnit do počtu 24 dětí. Pokud má mateřská škola jednu třídu, má mít nejméně 15 dětí, pokud má více tříd, má mít
nejméně 18 dětí ve třídě. Ovšem v obci s j e d n o u jednotřídní mateřskou školou může být
ve třídě nejméně 13 dětí. Dále je pamatováno na děti se zdravotním postižením, které
mohou být zařazeny ve třídě, pak má mít třída nejméně 12 dětí a maximálně 19 dětí.
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Další opatření se týkají zajištění bezpečnosti dětí, možnosti stravování dětí. Možnosti přerušení provozu mateřské školy během července a srpna, kdy musí být zákonný
zástupce dítěte o přerušení provozu informován nejméně dva měsíce předem apod.
Vyhláškou je stanovena úplata za předškolní vzdělávání, která je stanovena tak,
aby nepřesáhla 50% průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě. Osvobozeny
od platby jsou zákonní zástupci, kteří pobírají sociální příplatek a osoba, která pečuje
o dítě a pobírá pěstounské dávky.
Tato vyhláška dosud platí s úpravami, které jsou dány následující vyhláškou.

2006
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání č. 43/2006
Sb.
Mezi doplnění předešlé vyhlášky patří stanovení provozu celodenní mateřské školy na 6,5 hodiny denně, nejdéle 12 hodin denně. Dále vyhláška stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání v případě docházky nejvýše 4 hodiny denně. Pro tyto případy platí
úplata ve výši 2/3 úplaty na celodenní provoz.

Shrnutí
Po roce 1989 v oblasti legislativy vznikala, byla doplňována a zanikala řada vyhlášek a nařízení, které se například týkaly poskytování dotací soukromým mateřským
školám, příspěvku rodičů (později úplaty za předškolní vzdělávání), apod.
Předškolní vzdělávání bylo podle zákona určeno mateřským školám a speciálním
mateřským školám. Ostatní zařízení byly postupně zrušeny. Byly vytvořeny podmínky
pro rozvoj soukromých a církevních předškolních institucí, čímž v předškolním školství
došlo к rozmanitosti předškolních institucí, která tak umožňuje naplňovat různé zájmy a
potřeby dětí.
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5 HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY SBÍHAVÁ, PRAHA 6

5.1 Praha 6

Území Prahy 6 je velice rozmanité. Zahrnuje historické skvosty jako je Letohrádek Hvězda, Břevnovský klášter, apod., vesnické zástavby, činžovní domy a vily od renomovaných architektů i panelová sídliště. A to vše je zasazeno do krásné krajiny. A tak
tu vedle historických památek vyrostly zajímavé, ve své době moderní stavby. Zvláště
koncem 19. a především v první polovině 20. století se rozšířila výstavba hlavně
v Dejvicích a Bubenči. Architektem, který měl hlavní podíl na řešení architektonického
plánu těchto částí, byl po první světové válce Antonín Engel. V době 1. republiky dosáhla
Praha 6 velkého rozvoje v obytné výstavbě a s ní související občanskou vybaveností.

Liboc
Liboc je městskou částí Prahy 6. Zmínky o Liboci najdeme již v zakládací listině
Břevnovského kláštera, ke kterému, jako většina vesnic, v době předhusitské patřila. Původní vesnice se rozkládala nedaleko románského kostela sv. Fabiána a Šebestiána, který
byl po bitvě na Bílé Hoře zpustošen a obnoven v roce 1666. V roce 1842 byl na jeho místě postaven kostel nový v pozdně klasicistním slohu. Liboc je rozdělena na Horní Liboc,
která sousedí s oborou Hvězda a Dolní Liboc, která se rozprostírá okolo zdejšího rybníka.
К obživě obyvatel dříve patřilo zemědělství, ale například i cvočkařství a práce
v mlékárně. Dnes jsou již tyto způsoby obživy pro zdejší obyvatele dávnou minulostí.
Před rokem 1920, ještě než byla vytvořena Velká Praha, měla Liboc 160 popisných čísel a žilo v ní téměř 1 700 obyvatel. V době mezi válkami došlo na území Liboce
к výstavbě kolonií rodinných domků a vil. Právě v tomto období, přesněji roku 1922, kdy
vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy (viz kapitola 2) byla Liboc připojena
к Praze. Po II. světové válce, hlavně v 50. letech dochází v této oblasti к další výstavbě
nízkopodlažních domů. A výstavba pokračovala i v 70. a 80. letech, kdy se okolí Liboce
rozšířilo o panelová sídliště. Po roce 1989 se Liboc stala vyhledávanou částí Prahy.
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5.2 Organizace mateřské školy

Pokud jde o historii mateřské školy, podle archivu odboru výstavby při MČ Prahy
6, bylo roku 1934 vydáno stavební povolení na stavbu mateřské školy a jeslí v dnešní ulici Sbíhavá II 2/360. Stavbu provedl Fr. Vychna, jehož jméno je na stavebním povolení
uvedeno. Stavební dokumentace se v archivu nedochovala. Budova mateřské školy, vystavěné ve funkcionalistickém stylu, si uchovala svou původní tvář do dnešních dní, což
je patrné z dobových fotografií. Ty jsou součástí kroniky, která představuje největší zdroj
informací o historii mateřské školy. Bohužel záznamy o otevření mateřské školy a jeslí
chybí.
První informace se vztahují ke školnímu roku 1940/41, pokračují až do školního
roku 1944/45. Po odmlce jsou záznamy vedeny od školního roku 1952/53 až do školního
roku 1962/63. Další 3 roky chybí a od školního roku 1966/67 pokračují záznamy v kronice do roku 1987/88. Školním rokem 1988/89 začíná nová kronika mateřské školy bez přerušení do současnosti. Stránky kronik nejsou číslovány, proto je u citace nelze uvést. Dále
se dochovaly dobové fotografie.

1940-1945
Její záznamy začínají školním rokem 1940/1941. V té době byly v budově dvě oddělení školy mateřské a dvě oddělení jeslí. Ovšem jak se dozvídáme ze zápisu v kronice,
mateřská škola pro dvě oddělení používala jednu místnost, neboť druhá sloužila к první
pomoci PO.
V záznamech v kronice ze školního roku 1943/1944 se uvádí, že 1. 1. 1944 byly
jesle předány do správy Ústředí soc. péče hl. m. Prahy.
Přestože zápisy v kronice z let 1940-1945, pocházejí z doby válečné, z doby okupace našeho státu, neodráží se tyto události v zápisech v kronice, což je pochopitelné, neboť kronika byla úředním dokumentem, kterému nepříslušelo hodnotit společenskou situaci. Přesto i z popisu chodu mateřské školy je patrné, jak neblaze zasahovala tato doba do
života lidí. V zápisu ze školního roku 1944/1945 se dozvídáme, že docházka dětí do mateřské školy byla oslabena, z důvodu častých leteckých poplachů, které bývaly i několikrát za den. V průběhu školního roku byl ve sklepě zřízen protiletadlový kryt. Jak se
v kronice uvádí, součástí krytu byly lavice, postýlky, lehátka, lékárna, kbelíky, krumpáče,
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lopatky, zásoby sušenek a kondenzovaného mléka. Do krytu se děti i zaměstnanci ukrývali i v případě „malých náletů", tento termín byl vysvětlen jako lety hloubkových letců.
V zimě 1944/1945 byla situace ve škole komplikovaná. Nejprve se nedostávalo paliva
a následně ústřední topení přestalo fungovat a byla nutná oprava. Děti z mateřské školy
byly dočasně přemístěny do školy obecné a to na dobu od 30. 1. do 5. 2. Po návratu dětí
do školy byla vytápěna jedna místnost pro mateřskou školu a jedna místnost pro jesle, důvodem byla úspora paliva. Přesto i v této těžké době projevovali zaměstnanci školy
sounáležitost s druhými, když například správa školy poskytla obvazy a příruční lékárničky Terezínu a Československému červenému kříži.
Budova mateřské školy byla stavěna к tomuto účelu, přesto se v průběhu let musela postupně rekonstruovat. Navíc požadavky na budovu takovéhoto zařízení se samozřejmě měnily, ovšem ne vždy bylo možné uzpůsobit vybavení školy požadavkům. Jednou
z největších překážek byly finanční prostředky. V době válečné se jich nedostávalo a jak
již bylo výše popsáno, šetřilo se, kde se dalo.

1948-1989
V období totality se do školy příliš neinvestovalo, navíc se vletech 1969-1972
škola potýkala s nedostatkem správních zaměstnanců a jejich práci musely zastávat sami
paní učitelky. V průběhu školních let 1971/72 a 1972/73 se téměř na dobu šesti měsíců
nastěhovala do přízemních prostor školy mateřská škola z Libocké ulice, neboť v její budově probíhala rekonstrukce. Tento fakt se projevil nejen na běžném provozu školy, ale
jistě i na samotné budově. Ve škole fungovaly dvě oddělení mateřské školy, v 80. letech
se počet oddělení zvýšil na tři oddělení. Při běžné údržbě školy a školní zahrady každoročně pomáhali rodiče (SRPŠ) v rámci pravidelných brigád.

1989-2007
Doba po roce 1989 přinesla nová očekávání. Škola prošla téměř kompletní výměnou personálu, ze stávajících učitelek zůstala jedna. Nový kolektiv učitelek se pustil
s chutí do zlepšování prostředí mateřské školy. Nejprve především vlastními silami, postupně se stále více přidávali rodiče.
S rozvojem ekonomiky a soukromého podnikání získávala škola i sponzorské dary. Další zlom znamenal přechod mateřské školy do právního subjektu v lednu 2001. Ško-
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la si tak začala sama hospodařit s přidělenými penězi, které dostávala od obce na provoz
a od magistrátu na mzdy zaměstnanců.

Budova mateřské školy
1 9 4 4 - 1945
drobné opravy, vymalování tříd a chodeb
1 9 5 4 - 1955
zavedení ústředního topení
1 9 5 5 - 1956
-

rada ONV rozhodla zrušit ředitelnu a na jejím místě zřídila izolaci pro jesle
ředitelna byla přemístěna do přízemí na místo kočárkárny
kočárkárna nově postavena na zahradě

1 9 6 0 - 1961
prázdninové opravy v mateřské škole
1961 - 1962
- personál s rodiči natřel kolotoč a plot kolem školy
1963- 1964
-

oprava školního výtahu, při které došlo к tragické události, smrtelnému zranění
pana školníka Kašpara

-

drobné opravy během prázdnin

1966- 1967
adaptace výtahu
1 9 6 7 - 1968
-

pokračování prací na adaptaci výtahu

-

agitační místnost uvolněna pro třídu

1 9 6 9 - 1970
-

bývalá agitační místnost uvolněná pro třídu vybavena novým nábytkem

-

nedostatek správních zaměstnanců

1 9 7 0 - 1971
-

v místnosti v I. poschodí zřízena herna
v přízemí zřízena ložnice
neustále nedostatek správních zaměstnanců
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-

úklid rodičů (SRPŠ) na zahradě a ve škole

1971 - 1972
stále nedostatek správních zaměstnanců
-

rodiče (SRPŠ) úklid na zahradě

-

od února nastěhování mateřské školy v Libocké ulici do budovy mateřské školy
z důvodů adaptace jejich budovy, tento provizorní stav trval do konce šk. roku

1 9 7 2 - 1973
v přízemí budovy stále umístěna MŠ z Libocké ulice
v lednu opuštění mateřské školy MŠ z Libocké ulice
za provozu vymalování všech místností
-

rodiče (SRPŠ) pracovní brigády ve škole

-

o školní zahradu se vzorně starají manželé Kašovi (školnictví)

1 9 7 3 - 1974
natírání oken
1 9 7 4 - 1975
v přízemí byla položena nová podlahová krytina
-

školní zahrada ve výborném stavu díky práci školnice a školníka

-

pracovní brigáda rodičů (SRPŠ) slabá účast

-

instalován umělohmotný bazén na zahradě

1 9 7 5 - 1976
-

„Správní zaměstnanci s. Kaše a s. Kašová. Jsme jediná mat. škola, která má školníka. S. Kaše je dětmi milován a pro svůj krásný vztah к dětem si to oprvdu zaslouží."(kronika)

1 9 7 7 - 1978
-

pro velký počet dětí vytvořeno třetí oddělení během jednoho týdne

-

v lednu sdělen škole záměr o rekonstrukci školy, nová elektroinstalace, výměna
potrubí, nutnost vyklizení školy, rozdělení dětí do blízkých škol

1 9 7 8 - 1979
-

v září pokračování stavebních prací

-

výměna podlahových krytin

-

rodiče (SRPŠ) úklid školy

1 9 8 0 - 1981

65

-

nový nábytek v I. patře

-

nové závěsy, záclony

-

zrušena ložnice v přízemí a využita jako tělocvična a herna

1 9 8 2 - 1983
-

rodiče (SRPŠ) natírání
na zahradu domek na hry a na nářadí

1 9 8 3 - 1984
rodiče (SRPŠ) úklid ve škole na zahradě
1 9 8 4 - 1985
-

nové průlezky a houpačky na zahradě
rodiče (SRPŠ) úklid na zahradě
nový nábytek do jedné třídy a tělocvičny

1 9 8 5 - 1990
práce na úpravě zahrady personál s rodiči
1 9 9 0 - 1991
lakování oken a dveří, výměna firmy, dokončeno v dubnu
malování interiéru
-

rodiče a personál školy úprava zahrady

1991 - 1998
-

přechod na plynové vytápění (plyn z cisterny)
nové sociální zařízení pro zaměstnance kuchyně
vybudována prádelna

-

z bytu školníka vybudováno ubytování pro dvě učitelky
oprava střechy
lakování oken

-

vybudovány telefonní rozvody a ústředna

-

na schodišti instalována nová plastová okna
nové vybavení zahrady dle návrhů učitelek
nové sociální zařízení pro děti

-

úprava zahrady, hlavní podíl paní učitelky

1 9 9 8 - 1999
-

sponzorský dar - kopírka
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-

nové vybavení kanceláře paní hospodárky

-

nová molitanová lehátka 35 ks

-

z obce převeden starý počítač, použitelná obrazovka a klávesnice, ostatní vlastní
vybavení paní učitelky
nová barevná tiskárna
vyrobeno patro na spaní z prostředků sponzorského daru

-

nové botníky a lavičky do šaten z prostředků sponzorského daru
renovace pískoviště
nový nátěr dřevěného areálu na zahradě

1999-2000
nové vybavení šatny pro dvě oddělení
-

pokládka dlažby v šatně
faxový přístroj
vybavena šatna dalšího oddělení
oprava dřevěného vybavení na zahradě
faxmodem do počítače, к dispozici internet
pracovní stůl a 2 kancelářské židle
elektronické zabezpečení školy - obec
5 skříní pro zaměstnance
2 počítače - dar

-

nerezové stoly a police do kuchyně
sporák, lednice

-

nový plot okolo školy (říjen - květen)

-

oprava hradní štoly na zahradě

-

patro na spaní ze sponzorského daru

2000-2001
-

škola přechod do právní subjektivity, vrácena místnost ubytovny pro učitelky

-

úprava získané místnosti - nové rozvody, nové okno, malovaní, nový koberec,
nábytek (hradila obec)

-

nová místnost využita jako kancelář pro paní hospodárku školy
původní kancelář paní hospodárky využita jako archiv

-

myčka na nádobí (obec)
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-

elektronické zabezpečení kanceláře paní hospodářky/ekonomky

-

nový počítač do kanceláře ekonomky školy

-

sborovna předělána na další třídu, nová podlaha, okna, nábytek (sponzorský dar)

-

patro na spaní již třetí (placeno ze SRPŠ)

2001 - 2 0 0 2
radiátor do chodby
rekonstrukce umyvadel pro děti
nové osvětlení do prostor umývárny
koberec do herny
nové skříně
vybavení do tělocvičny
police do jednoho oddělení
pokládka plovoucích podlah v 1. patře
vymalování části budovy
patro na hraní do dalšího oddělení
instalace okna z kuchyně do chodby
2002 - 2003
sanace schodiště do kuchyně
nová laserová tiskárna
-

pokládka plovoucích podlah do dvou tříd

-

úprava skladových prostor pro kuchyni

2003 - 2004
-

zbudování skladu potravin

-

pokládka dlažby na zahradním chodníku

-

nátěr zahradních prvků

-

malování tříd a kuchyně

2004 -2005
-

z plánované rekonstrukce školy sešlo

-

výměna zbývajících oken (za provozu)

-

vymalování jedné třídy

-

renovace dveří v přízemí
nová síť na zahradu
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2005-2006
-

rekonstrukce školy opět odložena
renovace dveří v prvním patře
nový sporák v kuchyni a instalace konvektomatu

-

zahradní vybavení dosluhuje, je naplánováno, že při celkové rekonstrukci školy
dojde i к rekonstrukci zahrady a vybavení.

2006-2007
v době prázdnin škola prochází celkovou rekonstrukcí

5.3 Učitelský sbor a zaměstnanci školy
Zaměstnanci působící v mateřské škole v letech 1940-1945
1940 - 1945

Marie Červenková - definitivní školnice v mateřské škole

1940 - 1942

Blažena Deverová - učitelka v mateřské škole

1940 - 1941

Marie Kolmanová

1940 - 1941

pan Svoboda - topič

1940-- 1941

Jan Meisner - topič

1940-- 1942

Růžena Chmelíková - školnice v jeslích

1940-- 1942

Zdenka Kabátová - školnice v jeslích

1940--1942

Vilma Malinovská - pěstounka v jeslích

1940--1942

Anežka Světlá - zdravotní setra v jeslích

1941 -- 1942

Božena Beláková - školnice v jeslích

1941 --1942

Alena Procházková - pracovnice v mateřské škole

1941 --1943

Julie Říhová - pracovnice v mateřské škole

1942- 1943

paní Eismanová - školnice v jeslích

1 9 4 2 - 1943

paní B. Marková - školnice v jeslích

1 9 4 2 - 1943

Ludmila Zajíčková - pracovnice v jeslích

1 9 4 0 - 1944

Anna Roudnická - kuchařka

1 9 4 0 - 1944

Milada Vlčková - pradlena

1 9 4 2 - 1944

Žofie Bláhová - školnice v jeslích

1 9 4 2 - 1944

Anastázie Novotná - učitelka v mateřské škole

1 9 4 2 - 1944

Pavla Vratová - zdravotní sestra v jeslích
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1 9 4 2 - 1944

Marie Davídková - pěstounka v jeslích

1943 - 1944

Anna Vopěnková - školnice v jeslích

1 9 4 0 - 1945

Terezie Rillová - pracovnice v mateřské škole

1 9 4 0 - 1945

Milada Trosterová - učitelka v mateřské škole

1 9 4 2 - 1945

Jiřina Mugrová - pracovnice mateřské škole

1 9 4 3 - 1945

Marie Krumlíková - kuchařka

1 9 4 3 - 1945

Marie Mikešová - učitelka v mateřské škole

1 9 4 3 - 1945

Michal Myskiv - topič

1 9 4 4 - 1945

pan Borovička - topič

Ve školním roce 1940/1941 pracovaly ve škole dvě učitelky mateřské školy, každá
měla na starost jedno oddělení, u další pracovní síly, která pracovala u dětí, nebylo uvedeno pracovní zařazení. Podle zápisu ze školního roku 1940/1941 vykonávala učitelka
prvního oddělení službu během dne od 8.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16 hod. Učitelka
druhého oddělení sloužila od 11.00 do 18.00 hod., u další ženy, která sloužila ve druhém
oddělení, není uvedeno, zda šlo o pomocnou učitelku, pěstounku apod., službu vykonávala od 8.00 do 11.30 hod. a v odpoledních hodinách sloužila zřejmě střídavě od 14.00
do 16.00 hod. V prvním oddělení jeslí pracovala zdravotní sestra, ve druhém pěstounka.
Mezi další personál patřila školnice s definitivou, která se starala především o úklid
v mateřské škole. Jesle obhospodařovaly dvě školnice. Dalšími zaměstnanci byli pradlena, kuchařka a topič.
Během let 1940-1945 docházelo к poměrně častým personálním změnám. Důvodem bylo přeložení zaměstnance do jiného zařízení, to bylo hlavně v případě zaměstnankyň, které vychovávaly a pečovaly o děti. Jindy byla důvodem odchodu vlastní žádost
zaměstnance, apod.
Ve školním roce 1944-1945 odešla na dočasnou penzi, jak bylo uvedeno
v kronice: „školní dáma" Marie Červenková, která byla definitivní školnicí v mateřské
škole. Bohužel se ze zápisů v kronice nedozvíme, zda a kolik let, působila ve škole před
rokem 1940. Svůj služební byt musela 31. 12. 1944 opustit. Budova tak byla dočasně hlídána najatým zaměstnancem, až byla na místo paní Červenkové přijata Milada Vlčková,
bývalá pradlena. Právě v tomto školním roce došlo к četným personálním změnám.
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Za povšimnutí stojí rezignace paní učitelky Milady Trosterové na místo v pohraničí.
A její žádost o zproštění služby vůbec. Dne 31.7. 1945 jí bylo „vyhověno".
Ve školním roce 1944/1945 proběhly ve škole dvě hospitace. Od 6. 3. do 14. 4.
1945 hospitovala ve škole absolventka školy pro ženská povolání a 6. až 10. 8., dvacet
kandidátek ženského učitelského ústavu.

Učitelky, které působily na mateřské škole v letech 1952-2007
1952 - 1953

Sosnovcová (1 rok)

1952 - 1953

Tomášová (1 rok)

1952 - 1956

Rajtoralová (4 roky)

1952 - 1957

Laušmanová (5 let)

1 9 5 2 - 1960

Bourová (8 let)

1 9 5 2 - 1960

Vlčková (8 let)

1956 - 1957

Čermáková (1 rok)

1956 - 1957

Mlýnková (1 rok)

1 9 5 7 - 1958

Chocholoušková ( 1 rok)

1957 - 1959

Skleničková (2 roky)

1 9 5 8 - 196

Samcová (2 roky)

1 9 5 9 - 1960

Boušková ( 1 rok)

1961 - 1962

Semerádová ( 1 rok)

1962 - 1963

Císařová ( 1 rok)

1962 - 1963

Langerová ( 1 rok)

1962 - 1963

Rolínková (1 rok)

1965 - 1966

Benešová ( 1 rok)

1 9 6 6 - 1967

Filipová (1 rok)

1966 - 1980

Grešlová ( 14 let)

1 9 6 6 - 1984

Soprová(18 let)

1966 - 1992

Jana Vrtišková (26 let)

1968 - 1970

Vejnarová (2 roky)

1 9 6 8 - 1971

Sladká (3 roky)

1969 - 1972

Korbelová (3 roky)

1972 - 1975

Šmídová (3 roky)
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1974

Jandová (1 rok)

1974

Jelínková (1 rok)

1980

Karlasová (6 let)

1977

Vodrážková(l rok)

1978

Dohnalová (1 rok)

1979

Krhutová (2 roky)

1987

Brodská (9 let)

1988

Cahová (9 let)

1981

Mikšovská(l rok)

1981

Rolínková(l rok)

1981

Šebková (1 rok)

1988

Gubertová (8 let)

1984

Sulcová (3 roky)

1985

Večtomová (1 rok)

1988

Pugnerová (4 roky)

1987

Maredová (2 roky)

1988

Horáková (1 rok)

2006

Borská Miloslava (18 let)

1992

Kaucká Věra (3 roky, v letech 1989-90 výpomoc na jiné MŠ)

2007

Petříčková Helena (19 let, stále pracuje)

1991

Semerádová Hana (3 roky)

2007

Voláková Miluše (19 let, stále pracuje)

1993

Bičišťová Pavla (1 rok)

1993

Dvořáková Dana (1 rok)

2007

Hůlková Hana (14 let, stále pracuje)

2007

Stejskalová Dana (14 let, stále pracuje)

2007
2004

Bělinová Helena (13 let, stále pracuje)
Stejskalová - Cvačková Dana (3 roky, na mateřské dovolené)

2007

Žlábková Jaroslava (3 roky, stále pracuje)

2007

Rummelová Šárka (1 rok, stále pracuje)
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Seznam učitelek, které pracovaly v mateřské škole během let 1952-1988 není úplný, neboť v kronice zcela chyběly zápisy ze školních let 1963/64, 1964/65 a 1965/66.
V mateřské škole pracovalo v průběhu let 1952-2007, vyjma chybějících tří let, 55 učitelek. Z toho 23 jich pobývalo na škole pouhý rok. Důvodem takto krátké pracovní doby
byly odchody mladých učitelek na mateřskou dovolenou, přeřazování učitelek na jiné mateřské školy, výjimečně byla důvodem odchodu výpověď ze strany učitelky nebo nemoc.
Na druhé straně je ve výčtu 9 učitelek, které přesáhly hranici dvanácti odpracovaných let
v mateřské škole. Nejdéle, a to celých 26 let, pracovala v mateřské škole paní učitelka
Jana Vrtišková.
Z tabulky číslo 6, která se týká počtu zapsaných dětí a počtu oddělení je patrné,
že od roku 1952 do roku 1988 měla škola dvě, nejvýše tři oddělení. Počty oddělení souvisely s počty učitelek, takže pokud fungovala oddělení dvě, pracovaly na nich čtyři učitelky, pokud byly tři oddělení, počet učitelek stoupl na šest.
Zvyšující se počet dětí ve škole si žádal vyšší počet učitelek. Ne vždy pracovaly
v mateřské škole aprobované učitelky. V takových případech si učitelky doplňovaly svou
kvalifikaci studiem při zaměstnání na střední pedagogické škole. V průběhu let 1952—
1988 jsou v kronice uvedeny tři případy dálkově studujících učitelek a to vletech
1977/78, 1979/80 a 1980/81.
Práce učitelek nebyla nikterak jednoduchá a leckdy byl její součástí i takový druh
práce, který učitelce nepříslušel. Například ve školním roce 1971/72 dlouhodobý nedostatek správních zaměstnanců vyvrcholil tím, že se škola ocitla zcela bez správních zaměstnanců. Jak je uvedeno v kronice, učitelky tak mimo svou pracovní dobu vykonávaly práci
uklízeček apod.
Další skutečností, která učitelkám jistě komplikovala práci s dětmi, bylo dočasné
přeřazování učitelek do mateřských škol, které se z nejrůznějších důvodů potýkaly s citelným nedostatkem pedagogického personálu.
Ředitelky mateřské školy v

lfitech

1988 - 2007

1988-1991

Hana

Semerádová

1991-1999

Miluše Voláková

1999-2007

Bc. Helena Petříčková
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V zápisech z let před rokem 1988 nejsou uvedena jména ředitelek, proto výčet obsahuje jen posledních 19 let. V současné době je ředitelkou mateřské školy paní ředitelka
Bc. Helena Petříčková.
Jak je uvedeno ve výčtu učitelek, které působily v mateřské škole v letech 19522007, sedm z těchto učitelek (včetně paní ředitelky) patří к současnému pedagogickému
personálu. Všechny současné paní učitelky jsou kvalifikované, jejich věkový průměr činí
47,5 let.
Paní učitelky se v průběhu školního roku účastní nejrůznějších školení a tím si doplňují své vědomosti, jedna z učitelek si (dle zápisu ze šk. roku 2006/2007) rozšiřuje
vzdělání studiem na Středním odborném učilišti uměleckoprůmyslovém, 4 semestrálním
studiem oboru Umělecký keramik.

Zde je vyčet průběžného vzdělávání učitelek v mateřské škole v průběhu roku 2006/07
•

Systém evaluace v mateřských školách

•

Nový zákoník práce se zaměřením na dopady ve školství

•

Agrese a agresivita u dětí a mládeže

•

Programové dokumenty a jejich evaluace

•

Předškolní pedagog a školní vzdělávací program

•

Program vzdělávání učitelek MS Prahy 6 v oblasti primární prevence

•

Dopady nového zákoníku práce do řízení ve školství

•

Umím pracovat se svým hlasem

•

Dítě se učí mluvit v rodině

•

Osvědčení pro nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky

•

Evaluace v mateřské škole

•

Děti s LMD (ADD, ADHD) a řešení problémových situací ve třídě MŠ

•

Nové trendy ve výchově řeči

•

Jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým

•

Školení к programu KidSmart

Mateřská škola disponuje odborným pedagogickým personálem, který se snaží
i nadále rozšiřovat své znalosti a vědomosti, což je jistě dobrý předpoklad pro zdárné
fungování mateřské školy
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Mezinárodní spolupráce

2001/2002
•

Návštěva studentů z Dánska - březen

•

Návštěv studentů z Dánska - říjen

•

Návštěva studentů z Finska - duben

2004/2005

2005/2006
Návštěva představitelů města Ronebby ze Švédska
(školskou a sociální oblast) - srpen
2006/2007
•

Škola se ve školním roce 2006/07 zapojila do projektu IPH, který je realizován ve spolupráci Department for Education and Skills, jde o projekt,
který organizuje Britská rada (obdoba našeho MŠMT). Tento projekt je
součástí dalšího vzdělávání ředitelů a má přispět к navazování mezinárodní
spolupráce mezi školami. V rámci tohoto projektu navštívili v únoru mateřskou školu pedagogičtí pracovníci z Velké Británie, aby se seznámili se
školstvím v Čechách. V červnu navštívila paní ředitelka společně s dalšími
řediteli Velkou Británii.

Mateřská škola je otevřeným prostředím, které je přístupné vstřebávat a konfrontovat se s novými zkušenostmi a poznatky. Neuzavírá se před světem a naopak se zajímá
o zkušenosti ostatních.
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5.4 Docházka dětí

Tabulka č. 3 Přehled organizace mateřské školy v letech 1940-1945

školní rok

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

Zapsáno

Dětí

Mš

Jesle

I. od. 19

I. od. 12

II. od. 20

II. od. 10

I. od. 24

I. od. 12

II. od. 22

II. od. 14

I. od. 23

I. od. 8

II. od. 21

II. od. 13

I. od. 23

I. od. 9

II. od. 26

II. od. 12

celkem dětí

Strávníků

61

36

72

42

65

40

62

39 dětí

neuvedeno

Neuvedeno

1944/45
neuvedeno

Z tabulky ě. 3 je patrné, že z celkového počtu dětí, které docházely v průběhu let
1940-1944 do mateřské školy se stravovala více jak polovina těchto dětí. Celkový počet
dětí zahrnuje jak děti z mateřské školy, tak děti z jeslí. Stejné je to i v případě strávníků,
tudíž nemůžeme určit, zda bylo více strávníků z jeslí či mateřské školy.
Zápis ze školního roku 1945/1946 chybí, stejně tak, jako zápisy z dalších školních
let. Celkem tato pauza činí sedm let. Další zápis začíná v kronice školním rokem
1952/1953, kdy došlo к úbytku dvaceti dětí, jelikož v Dolní Liboci v Praze 6 byla otevřena mateřská škola.
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Tabulka č. 4 Počet dětí na prázdninové péči v letech 1941-1945

Rok

Počet dětí v MŠ

Počet dětí
v jeslích

1941

28

neuvedeno

1942

26

18

1943

26

22

1944

27

neuvedeno

1945

15

neuvedeno

Z výše uvedeného počtu dětí (viz tabulka č. 3), které trvale docházely v letech
1941 - 1944 do mateřské školy a dětí, které se ve stejných letech účastnily prázdninové
péče (viz tabulka č. 4) vyplývá, že v roce 1941 bylo na prázdninové péči zhruba 45,9 % z
celkového počtu dětí v mateřské škole, v roce 1942 to bylo přibližně 36,1 % z celkového
počtu dětí, roku 1943 to bylo přesně 40 % dětí z celkového počtu a v roce 1944 počet dětí
na prázdninové péči představoval zhruba 43,5 % dětí z celkového počtu dětí v mateřské
škole. Je patrné, že na prázdninovou péči vyjížděl poměrně velký počet dětí, téměř polovina z celkového počtu dětí, které do mateřské školy v průběhu školního roku docházely.
Dá se tedy soudit, že péče o zdraví dětí v této mateřské škole byla v dané době na poměrně slušné úrovni.

Tabulka č. 5 Počet dětí na prázdninové péči v letech 1953-1958

Rok

Počet dětí v MŠ

1953

25

1954

31

1955

35

1956

neuvedeno

1957

neuvedeno

1958

neuvedeno
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Tabulka č. 6 Počet zapsaných dětí a oddělení v letech 1952-2007

v
Školní rok

Počet zapsaných dětí

Počet oddělení (tříd)

1952/53

65

2

1953/54

56

2

1954/55

41

2

1955/56

52

2

1956/57

Neuvedeno

Neuvedeno

1957/58

Neuvedeno

Neuvedeno

1958/59

59

2

1959/60

Neuvedeno

Neuvedeno

1960/61

Neuvedeno

Neuvedeno

1961/62

86

Neuvedeno

1962/63

66

2

1963/64

40

Neuvedeno

1964/65

Neuvedeno

Neuvedeno

1965/66

Neuvedeno

Neuvedeno

1966/67

57

2

1967/68

Neuvedeno

Neuvedeno

1968/69

Neuvedeno

2

1969/70

96

3

1970/71

62

2

1971/72

46

2

1972/73

54

Neuvedeno

1973/74

Neuvedeno

2

1974/75

Neuvedeno

2

1975/76

71

2

1976/77

73

2

1977/78

Neuvedeno

3

1978/79

Neuvedeno

3

1979/80

86

3
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Školní rok

Počet zapsaných dětí

Počet oddělení (tříd)

1980/81

81

3

1981/82

83

3

1982/83

86

3

1983/84

86

3

1984/85

86

3

1985/86

86

3

1986/87

85

3

1987/88

72

3

1988/89

Neuvedeno

3

1989/90

Neuvedeno

3

1990/91

65

3

1991/92

65

3

1992/93

65

3

1993/94

65

3

1994/95

65

3

1995/96

65

3

1996/97

65

3

1997/98

65

3

1998/99

65

3

1999/2000

63

3

2000/2001

63

3

2001/2002

74

4

2002/2003

74

4

2003/2004

74

4

2004/2005

74

4

2005/2006

74

4

2006/2007

74

4

Vyšší počet oddelení, hlavně v posledních letech, souvisel s větší poptávkou na
umísťování dětí do mateřské školy. Ta byla způsobena vyšší zaměstnaností matek a zvýšeným počtem dětí v dané oblasti, který byl spojen s výstavbou sídlišť v okolí mateřské

79

školy, kam se stěhovaly mladé rodiny s malými dětmi. Od školního roku 1993/94
v mateřské škole fungují heterogenní třídy.

Graf č. 3 Nárůst docházky dětí do MŠ v letech 1990-2007
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Graf dokumentuje docházku dětí v průběhu let 1990-2000, předešlá léta nejsou
v grafu uvedena, neboť jak je patrné z tabulky č. 6, počty dětí ve školním roce 1988/1989
a 1989/1990 nebyly dohledány. Graf dokumentuje nárůst počtu dětí, jehož důvodem bylo
zvýšení počtu oddělení ve školním roce 2001/2002 ze tří na čtyři, což ukazuje tabulka č
6. Tento nárůst byl tedy spíše jednorázový a odrážel změnu organizačního uspořádání ve
škole, které ovšem reagovalo na zájem ze strany rodičů na umísťování dětí do této mateřské školy.

5.5 Školní inspekce

Inspekce v letech 1940-1945
31.10.1940

školní inšpektorka Marie Bartušková

24.5.1943

školní inšpektorka Marie Bartušková

28.2.1944

školní inšpektorka Marie Bartušková
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Dne 1. června se konala porada společně s paní inšpektorkou Bartůškovou. Následně byly sestavovány odborové rady. 11. června 1945 se konala „manifestační" schůze
učitelů a profesorů v Lucerně s ministrem Nejedlým. 14. až 15. června proběhl sjezd učitelů. Jména učitelek mateřské školy, které by se schůze v Lucerně účastnily, nejsou uvedena, stejně tak není jasné, zda se někdo z pedagogického personálu účastnil uvedeného
sjezdu učitelů.

Inspekce v letech 1952-1958

•

27.12.1952

okresní školní inšpektorka Veselá

26.1.1953

krajská školní inšpektorka Šukalová

1953/1954

okresní školní inšpektorka Nováková

1954/1955

okresní školní inšpektorka Nováková

1955/1956

školní inšpektorka Chvátalová

1956/1957

školní inšpektorka Chvátalová

1957/1958

krajská školní inšpektorka Šukalová
školní inšpektorka Chvátalová

Inspekce provedené okresními a krajskými inšpektorkami v mateřská škole v letech 19581988
1958/1959

školní inšpektorka Charvátová

1959/1960

okresní školní inšpektorka Nováková

1967/1968

školní inšpektorka Jírová

1969/1970

školní inšpektorka Vlková

11.3.-19.3.1971

školní inšpektorka Alblová

1975/1976

školní inšpektorka Mikšovská

1978/1979

školní inšpektorka Mikšovská

1979/1980

školní inšpektorka Mikšovská

1981/1982

školní inšpektorka Mikšovská a Beranová

1984/1985

školní inšpektorka Brychtová

1985/1986

školní inšpektorka Brychtová
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•

1987/1988

školní inšpektorka Brychtová

Během inspekcí, které byly v daných obdobích zaznamenány, nedošlo к žádnému
závažnému pochybení ze strany mateřské školy.

5.6 Zdravotní stav dětí

Mateřská škola se jako zařízení, které navštěvují děti předškolního věku, pochopitelně nevyhnula infekčním chorobám a nemocem, které jsou s touto věkovou skupinou
spojeny. Proto docházelo к situacím, kdy byla ve škole vyhlášena karanténa a běžný chod
školy byl tímto opatřením narušen, ať šlo o zrušení besídky, výletu apod. Ovšem podle
zápisů v kronice si pedagogický personál většinou dokázal poradit tak, aby dětem vynahradil vzniklá omezení.
Nad dětmi vykonával zdravotní dohled příslušný doktor, který zajišťoval očkování. Rozhodoval o uzavření zařízení v důsledku infekcí, doporučoval ozdravné pobyty pro
zdravotně oslabené děti, apod.

Zdravotní dozor v letech 1940-1945
1 9 4 0 - 1942

Dr. Karlíková

1 9 4 2 - 1943

Dr. Roháček

1 9 4 3 - 1945

Dr. Frič

Souvislé záznamy ohledně zdraví dětí z dalších let nebyly dohledány. Nicméně
z útržkovitých informací je jasné, že děti byly pod stálým lékařským dohledem. Zhruba
od 70. let 20. století jezdily děti každoročně na školy v přírodě. Což na ně mělo na pozitivní dopad z hlediska jejich zdraví.
Informace o výjimečných událostech, které by se týkaly zdraví dětí, nejsou zaznamenány.
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Tabulka č. 7 Uzavření školy v období epidemií v letech 1940 - 1945

Šk. rok

Období uzavření školy

Důvod uzavření školy

17.-26.9. MŠ
1940/1941

17. - 19.9. jesle

spála

21.24.2. MŠ
21.2. - 2.3. jesle
1941/1942

5.-14.12.

infekční choroba

21. - 30.10 MŠ
21.-23.10. jesle
1942/1943

29.11.-8.12. MŠ

infekční choroba

29:11.-2.12 jesle
16.12. jesle i MŠ
19.-21. l . M Š
20. -21.1. jesle

spála

4.-5.1 l.MŠ
1943/1944

25.11. MŠ

spála

1944/1945

Neuvedeno

neuvedeno

V tabulce č. 7 jsou uvedeny infekční nemoci, které se v mateřské škole a jeslích
v průběhu let 1940-1944 vyskytovaly. V některých případech nebyl v kronice uveden
přesný název nemoci. V tomto období nebylo zapsáno žádné závažné onemocnění. Ve
školním roce 1940/41 bylo 15 dětí očkováno proti záškrtu, ve šk. roce 1941/42 13 dětí a
ve šk. roce 1942/43 15 dětí. Ve školním roce 1943/44 byl počet dětí očkovaných proti záškrtu 12. V průběhu uvedených let dodával Městský fysikát dětem vitamínové preparáty.

Zdravotní dozor v letech 1952 -1958
1952-1953

Dr. Kasalická

1 9 5 3 - 1954

Dr. Rumlová

1 9 5 4 - 1955

Dr. Šavrda

1 9 5 5 - 1958

neuvedeno
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Tabulka č. 8 Infekční nemoci v mateřské škole v letech 1952-1963

Školní rok
1952/53
1953/54
1953/54
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61

1961/62
1962/63

Důvod karantény
spála
infekční žloutenka
plané neštovice

Období karantény
neuvedeno
leden
květen
prosinec
září-listopad

příušnice
úplavice
úplavice
zarděnky
spála a příušnice
obrna
neuvedeno
spála a spálová angina
příušnice a plané neštovice
infekční onemocnění
plané neštovice
spála
úplavice
infekční žloutenka

květen
Leden
únor-březen
neuvedeno
neuvedeno
duben-červen
prosinec
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
březen-červen

V období 1952-1963 se v mateřské škole vyskytly kromě běžných infekčních
onemocnění i infekční onemocnění méně obvyklá, jakými byla právě úplavice (dysenterie). V září 1954 se v jeslích objevil případ úplavice, děti byly pozorovány, dvě tělesně
slabé byly odeslány na dva měsíce do ozdravovny. Poslední den prázdninové péče v roce
1955 byl odvezen jeden chlapec do nemocnice, potvrdila se úplavice, další dva byly doma
na pozorování.
Podle záznamů v kronice 6. února 1958 onemocněla pracovnice správního personálu, ukázalo se, že jde o obrnu. Všichni byli očkováni proti obrně. 12. dubna odjeli děti
na doporučení lékaře na 14 dní do ozdravovny.
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Tabulka: 9 Infekční nemoci v mateřské škole v letech 1966-1988

v
Školní rok
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

Období karantény
neuvedeno
neuvedeno
prosinec
jaro
březen
červen
neuvedeno
neuvedeno
listopad-únor
neuvedeno
květen
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
březen
neuvedeno
neuvedeno
únor-březen
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Důvod karantény
neuvedeno
neuvedeno
epidemie chřipky
příušnice
epidemie chřipky
spála a spalničky
neuvedeno
neuvedeno
plané neštovice
neuvedeno
infekční onemocnění
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
zarděnky
neuvedeno
neuvedeno
plané neštovice
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
plané neštovice

V tabulce č. 9 jsou zaznamenány běžné infekční nemoci, které se v průběhu let
1966-1988 v mateřské škole vyskytovaly.

5.7 Významné dny, svátky a společenský život mateřské školy

V životě mateřské školy se samozřejmě odráží i život celého národa, což dokládají
některé zápisy v kronice. Najdeme zde zápisy, které se vztahují ke zlomovým obdobím
v životě našeho státu. Další dokumentují oslavy nejrůznějších svátků, ať šlo o svátky tradiční, novodobé nebo svátky, které byly vytvořeny v rámci mateřské školy. Poslední zmiňované se staly jakousi tradicí, která je charakteristická právě pro tuto školu.
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5.7.1 Významné dny mateřské školy

Konec 2. sv. války
„ Dne 4. května odstraněny německé nápisy. Dne 5. května ráno odstraněny obrazy Hitlera a Háchy a děti si prohlíží zakázané knihy a ěsl. vlajky a recitují: Naše barva
bílá s rudou, Češi byli jsou a budou." (viz kronika).
V průběhu těchto výjimečných dní vysadili na školní zahradě libočtí občané tři lípy svobody.

Úmrtí Klementa Gottwalda
„V dny smutku úmrtí pres. K. Gottwalda šly děti obou oddělení k jeho katafalku
na hrad. Vzpomínky na tento den se dlouho uchovaly." (viz kronika).

Vzorná škola hl. města Prahy
Ve školním roce 1988/1989 získala škola titul Vzorná škola hl. města Prahy

17. listopad 1989
Přestože přímý komentář к listopadovým událostem v kronice není, je v ní záznam
o tom, jak se změna po roce 1989 odrazila v životě mateřské školy. „Celý rok byl zasvěcený změnám v naší vlasti. Také pojetí MŠ se změnilo, uvolnil se režim dne ve prospěch
dětí, využívalo se více času na hry. Bylo na solidnosti, poctivosti, iniciativě a pracovitosti
učitelky, jak bude s dětmi pracovat. Také administrativy začíná ubývat a je více času věnovat se dětem." (viz kronika)

5.7.2 Svátky a společenský život v mateřské škole

1941-1945
Z počátečních záznamů v kronice, datovaných od školního roku 1940/41 a dále je
jasné, že v mateřské škole probíhaly menší společenské akce u příležitosti svátků. Patřily
mezi ně tradiční svátky jako Vánoce a Velikonoce a dále svátky novodobé
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1952-1989

Období 1952-1989 bylo poznamenáno komunistickou ideologií, která se promítala do školních oslav a státem organizovaných svátků, z nichž většina vznikla po roct
1948. Oslavy těchto komunistických svátků měly upevňovat a propagovat nedemokratický systém jedné vládnoucí strany.

Zde je výčet těch nejdůležitějších, které se každoročně opakovaly:

VŘSR - listopad
Státní svátek, který byl součástí komunistické ideologie a měl manifestovat
soudržnost se Sovětským svazem.

Vánoce - prosinec
Ve škole se pořádaly vánoční besídky, na kterých děti předvedly krátký program
písní, básniček apod., rodičům, někdy jen zástupcům SRPŠ z řad rodičů. V některých
školních letech bylo pořádání vánočních besídek narušeno karanténou. Děti byly obdarovány drobnými dárky, které byly pořizovány z příspěvků SRPŠ.

25. únor
V době totality byl 25. únor oficiálně prezentován jako vítězství československého
pracujícího lidu.

MDŽ - 8. březen
U příležitosti tohoto svátku byly zvány matky dětí z mateřské školy, někdy byly
pozvány i ženy z patronátního závodu. Děti předvedly krátký program, který byl ukázkou
toho, co se naučily a předaly matkám vlastnoručně vyrobené dárky (papírové květiny, srdíčka, apod.).
Svátek práce - 1. květen
V některých letech se celá mateřská škola účastnila prvomájových průvodů, jindy
se děti těchto oslav účastnily s rodiči. Tento svátek byl součástí májových oslav, ke kterým patřily i další v té době významné dny Květnové povstání českého lidu - 5
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a

Osvobození Československa sovětskou armádou - 9. květen. V období těchto svátků

byla mateřská škola vyzdobena symboly ruských a československých vlajek.

MDD - 1. června
Tento den byly pro děti pořádány nejrůznější soutěže a zábavné hry, děti dostávaly
drobné dárky. Jindy byla pořádána například vyhlídková jízda tramvají, návštěva divadla
nebo jela celá mateřská škola na výlet. Mezi cíle výletů patřily zámek Konopiště, Průhonický park a další místa.

Shrnutí
Oslavy státních svátků proklamovaných komunistickou ideologií byly nutností
která se stala součástí života mateřské školy. V případě tradičních svátků jakými byly
Vánoce a Velikonoce, neměly děti možnost seznámit se s jejich křesťanskou tradicí neboť to bylo proti smyslu ideologie vládnoucí strany.
Kromě výše uvedených svátků, se v průběhu roku pořádaly nejrůznější výlety do
blízkého i vzdáleného okolí, při kterých byly děti seznamovány s památkami a přírodními
krásami vlasti. Navštěvovaly divadelní a filmová představení. Účastnily se výtvarných
a j iných soutěží.

1989-2007

Již velice brzy po roce 1989 se v životě mateřské školy vyprofilovaly svátky
a oslavy, které se opakují každoročně a některé se staly specifickou tradicí mateřské školy.

Zde je jejich výčet:

Setkání rodičů u kávy - září
Neformální setkání rodičů a zaměstnanců mateřské školy. Při kterém jsou rodiče
seznámeni s plánem mateřské školy na započatý školní rok. Sami mohou přicházet
s návrhy a nabídkami, které se týkají provozu mateřské školy.
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Bramborovo - jablečná párty - říjen
Tato tradice se započala ve školním roce 1993/94 pod názvem Bramborový den.
potupně došlo ke změně názvu, ale podstata této tradice zůstala stejná. Setkání rodičů,
dětí a zaměstnanců mateřské školy, kterému předchází příprava jídel z příslušných surovin. Jídla připravují jak rodiče, tak děti v mateřské škole. Vyvrcholením celé akce je soutěž o nejchutnější a nejkrásnější pokrm spojený s ochutnávkou.

Mikuláš - prosinec
Tradiční mikulášská nadílka v mateřské škole.

Vánoční besídka v Libockém kostele - prosinec
Na této besídce se děti každoročně představí se svým vánočním programem Tradici vánočních svátků si tak společně se svými blízkými připomínají v prostředí místního
kostela.

Masopust - únor
Průvod masek Libocí společně s muzikou, spojený s vystoupením dětí, soutěžemi
pro děti i rodiče a grilováním masa na zahradě mateřské školy. Masopust je svátkem, kdy
se ve škole setkávají rodiče, prarodiče, sourozenci dětí z mateřské školy, ale i další.

Velikonoce
Tradice velikonočních svátků spojená s výstavou vajíček, které vyrobili rodiče
a děti.

Den matek - květen
Je spojen s vystoupením pro maminky a malým občerstvením u kávy.

Zahradní párty - červen
Je slavnostním rozloučením na konci školního roku, a to především s absolventy
mateřské školy, kteří dostávají na památku „vysvědčení" a tričko s logem mateřské školy.
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Shrnutí
Všechny tyto svátky a oslavy jsou vyvrcholením práce, která jim předcházela. Připomínají dětem dávné tradice a zároveň díky tvořivosti dětí a učitelek přinášejí i něco
osobitého a nového. Promítají se do výchovné práce učitelek. Život mateřské školy se tak
odehrává v přirozeném koloběhu jednotlivých období v průběhu roku.
Mateřská škola nežije jen uvedenými svátky. Děti pravidelně, alespoň jednou do
měsíce, navštěvují divadelní a filmová představení. Na svých procházkách navštěvují zajímavá místa a kulturní akce v Praze, jezdí na celodenní výlety spojené s exkurzemi,
apod. Účastní se výtvarných soutěží, v roce 2006 se účastnily Pražské mateřinky se svým
tanečním vystoupením. Nechybí ani sportovní aktivity, například plavání. Vše je vybíráno
přiměřeně věku dětí.
Škola nabízí taneční a výtvarný kroužek, kroužek angličtiny a flétny. Zajišťuje logopedickou péči. Je otevřena nejen dětem, které do ní docházejí, ale i jejich rodičům. Již
několik let pořádá dílny pro rodiče.
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6. ZÁVĚR

Předpokládané hypotézy, které byly zformulovány v úvodu diplomové práce se
dají vyjádřit následovně:

Hypotéza č. 1
Vývoj předškolních institucí v Praze je ovlivněn politickým a společenským

vývo-

jem v zemi.
Politická situace v zemi má vliv na vývoj společnosti dané země. Období samostatné Československé republiky v letech 1918-1938, bylo obdobím, kdy byly naplňovány
myšlenky demokracie. Rozpoutala se diskuse o budoucí podobě mateřských škol, která
navázala na první úvahy na toto téma, započaté již na počátku 20. století. Snahy o reformu mateřského školství (viz kapitola 3.5) byly ovlivněny i poznatky ze zahraničí, hlavně
ze západních zemí. Výchovná práce reformních učitelek byla na svou dobu poměrně progresivní. Praha byl centrem tohoto dění a mateřské školy v Praze měly větší podporu ze
strany úředníků a lepší ekonomické zázemí, než mateřské školy v malých městech a na
venkově. Na území Prahy, především v nových čtvrtích, vznikala nová výstavba, mezi
kterou patřily i nové budovy mateřských škol.
Slibný rozvoj předškolního školství byl přerušen 2. světovou válkou. V poválečných letech už na něj nebylo navázáno. V období komunismu se mateřská škola stala nástrojem moci, kterou uplatňovala skrze jednotné osnovy výchovné práce. Politika ovlivňovala i společenský život v mateřské škole a její klima (viz kapitola 5.7). Ve svém vývoji jakoby mateřské školství udělalo krok zpět. Reformní myšlenky byly potlačeny a učitelky, kterým nevyhovovala výchovná práce, postavená převážně na řízených činnostech
a direktivním přístupu, měly velice omezený prostor. Počet mateřských škol se i nadále
rozrůstal, neboť byla podporována institucionální výchova, díky které bylo možno na dítě
působit od nejútlejšího věku a vychovávat tak „socialistického člověka".
Nová společenská změna nastala po roce 1989, kdy byla vnáší zemi obnovena
demokracie. Ta sebou přinesla respekt к právům jednotlivce, který byl v předešlém období potlačen. Změnil se pohled na výchovu a vzdělávání, na postavení dítěte a učitelky
v mateřské škole. Dosavadní způsob práce v mateřských školách byl odmítán, došlo
к uvolnění režimu v mateřské škole. Po určité hektické epizodě, která byla reakcí na na-
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bytou svobodu, došlo к stabilizaci předškolních institucí. Vznikají vzdělávací programy,
modely a projekty, které napomáhají učitelkám při jejich práci.

Hypotéza č. 2
Vývoj předškolních institucí v Praze je ovlivněn vývojem školské legislativy.
V dobách Rakouska-Uherska bylo postavení předškolních institucí a pracovníků
těchto institucí neuspokojivé, což jistě souviselo s nedostatečnou právní úpravou v této
oblasti. Tak byly předškolní instituce a jejich zaměstnanci vydáni do rukou příslušných
úředníků. Se vznikem samostatné republiky byla naděje na přijetí zákonné normy pro
předškolní vzdělávání. Byl vypracován návrh zákona o mateřských školkách, který ovšem
nebyl přijat, a tak postavení mateřských škol bylo stále mimo výchovně-vzdělávací instituce. Na předškolní instituce, tak měly vliv jak ministerstvo sociální péče, tak ministerstvo školství, podle vyhlášky č. 504/1917 ř.z., což bylo zdrojem dohadů mezi uvedenými
ministerstvy.
Školský zákon z roku 1948 přinesl dlouho očekávané uznání mateřské školy jako
výchovné instituce a zařadil ji do školské soustavy. Komunistická ideologie se odrazila
v tomto zákoně v podobě jednotného státního školství, které bylo postaveno na existenci
státních mateřských škol, soukromé a církevní mateřské školy byly zrušeny. Školství, které bylo výhradně v rukou státu, dávalo větší prostor pro jednotné vedení, které neumožňovalo různorodost v nabídce mateřských škol a přístupů к dítěti.
To se změnilo s příchodem demokracie. Jako instituce předškolního vzdělávání
zůstávají mateřské školy a dále speciální mateřské školy. Je obnovena přerušená tradice
existence soukromých a církevních mateřských škol.

Hypotéza č. 3
Vývoj Mateřské školy Sbíhavá je ovlivněn politickým a společenským

vývojem v zemi

a vývojem školských zákonů.
Období 2. světové války se samozřejmě projevilo i v životě mateřské školy, která
byla sužována nálety, nedostatkem paliva, potravin atd. Nesvoboda a špatný stav ekonomiky, nejistota, to jsou aspekty, které znemožňují vytvoření kvalitního prostředí pro předškolní výchovu.
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Pevně stanovené osnovy výchovné práce, ideologicky změřené svátky, jejichž
oslava byla povinností, to bylo součástí života mateřské školy v době ČSSR. Kontakt
s rodiči, který byl spíše formální, a omezoval se na brigády a návštěvy besídek, které byly
v některých letech slaveny i bez rodičů, jindy byli pozváni jen zástupci SRPŠ. Přesto najdeme v zápisech z některých let poznámky, které dokládají, že atmosféra mezi učitelkou
a rodiči nebyla vždy tak formální.
Po roce 1989 se mateřská škola otevřela. Dochází к intenzivnější komunikaci mezi
rodiči a učiteli. Mizí formalismus. Společenský život není ideologicky ovlivňován, mateřská škola si jej vytváří přirozeně sama. V předškolním vzdělávání se drží pravidel, v podobě rámcového programu, která nejsou omezující, ale spíše pomáhají. Přesto jsou
v životě mateřské školy stále překážky, a to především ekonomické a legislativní,
s kterými se stále musí potýkat.

Hypotéz č. 4
Vývoj Mateřské školy Sbíhavá je spjat s vývojem regionu, do kterého mateřská škola patří.
Přestože tato hypotéza není podložena dostatečným množstvím podkladů, lze konstatovat, že rozvoj regionu ovlivnil život mateřské školy, a to především v souvislosti
s výstavbou v dané lokalitě, která znamenala další příliv dětí do mateřské školy, jak tomu
bylo v 70. a 80. letech minulého století.
Po roce 1989 se Liboc stala oblíbeným místem pro bydlení. Mateřská škola získala
dobré renomé a tudíž zájem o umísťování dětí do této mateřské školy převyšuje její možnosti.
Předškolní instituce prošly za dobu svojí existence dlouhým vývojem. V závislosti
na politické situaci a celkové atmosféře ve společnosti se utvářelo i postavení předškolních institucí, učitelky a její výchovné práce.
Ukazuje se však, že v historii není nic jen černobílé, že přes všechny -ismy záleží
na charakteru člověka. Přestože mateřská škola byla ovlivněna politickou a ekonomickou
situací, byla to vždy osobnost učitelky, na které záleželo, do jaké míry se daný stav odrazí
v jejím přístupu к dítěti a výchovně-vzdělávací práci.
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a Kovářova,
Roudnice

sbor pěstounek z Jinclř. Hradce,
a Král.

Vinohradů

a s l . Sulcová

Vidné,
z Míl-

ii ika.
Výsledek jednání s j e z d o v é h o byla:
R e s o lu c e .
My, pěstounky českých Škol mateřských a opatroven
г král. č e s k é h o , s h r o m á ž d ě n é n a V. sjezdu v Praze
dne 8 . června 1908, p o u k á z a v š e na důležitost skol
mateřských, n a jich zlepšení, n a n e u t ě š e n é hmotné
a právní p o m ě r y naše, prohlašujeme, ž e domáhati s e
b u d e m e zákonnými prostředky následujících nejnutnějŠích požadavků :
1. D v o u l e t é h o kursu přípravného p r o pčstounky,
kde b y zdravověda, literatura, zpěv, historie, m o d e lování, moderní kreslení, nauka o vývoji a v ý c h o v ě
duše dětské mohly s e více probírati, než tornu jest
nyní.
2. Upravení přirozeně cvičné školy pří ústavě ku
vzdělání pěstounek.
3. Zřízení kursů doplňovacích a pořádání odborných přednášek paedagogických a psychologických
při ústavě učitelek nebo při p a e d a g o g i c k é m semináři
universitním.
4. Zařizování škol mateřských v místech, k d e by
se důležitost jejich uplatňovala a žádati o b c e z a jejich
převzetí d o správy, a pokud prostředky dovolují, učiniti je v š u d e veřejnými, neboť veřejná organisovaná
péče o dítky d o šesti let jest a bude dlouho nutným
požadavkem sociálním.
5. Zlepšení mateřských škol, opatroven a jeslí d l e
návrhů, přednesených na tomto sjezdě a v době nejbližší uskutečnitelných :
a) Vymýtění v š e h o školského učení a nahrazení jeho
pouhou zábavou dětí, zábavou účelnou a dětem
přiměřenou.
b) Zavedení s m ě f u čistě vychovatelského a humanitního.
c) Zřízení feriálních kolonií a útulků pro dítky t o várních čtvrtí pod dozorem zvlášť honorované
pěstounky.
d) Počet děti snížen budiž na 2 0 pro jednu sílu.
7

e) V k a ž d é š k o l e b u ď zařízena k n i h o v n a s mode
nimi p a e d a g o g í c k ý m i a o d b o r n ý m i s p i s y " '
f) Z a v e d e n í stipendií c e s t o v n í c h k u prohlídce Škol
stvf v cizině.
g) K a ž d á š k o l a mateřská b u ď s a m o s t a t n á a od škol
o b e c n ý c h oddělena z důvodů paedagogických
i hygienických.
h) M ě j ž p r o s t r a n n é hříště s p í s k e m , trávníkem záh o n y p r o p ě s t ě n í květin a z e l e n i n y dítkami.' '
i) V b u d o v ě budiž herna, šatna, s b o r o v n a , kde tovární čtvrť, i k o u p e l n a .
k) V k a ž d é š k o l e b u ď h o j n o s t h r a č e k důkladných,
rozebíracích a v ý h r a d n ě p r o děti určených. '
i) N o v á z a m ě s t n á n í p r o dítky z a v á d ě n a buďtež na
všech školách.
m) Lavice v y m ě n ě n y buďte z a stolky a židličky.
n) P r o o b o r tolioto školství v o l e n y buďtež inšpektorky, z k u š e n é v o b o r u tomto, nestranné, p o k r o k o v é a o b e z n á m e n é s e v š e m i reformními
s n a h a m i n a š e h o Školství.
6. Zřízení v z o r n ý c h m o d e r n í c h škol materských
v král. hlav. m ě s t ě Praze.
7. Zařízení dětské kliniky v e čtvrtích, kde tovární
lid, p o d stálým d o z o r e m d ě t s k é h o lékaře n e b lékařky
— z k u š e n é p ě s t o u n k y a ž e n y — tyto kliniky přijímaly b y dítky náhle o c h u r a v ě l é v e š k o l e mateřské,
opatrovně a jeslích p o d o b u denní, kdy d o m o v těmto
zůstává uzavřen. Klinika takto zřízená byla by průpravnou školou к dalšímu vzdělání p ě s t o u n e k v oboru
hygienickém.
8. Jesle buďte o d d ě l o v á n y o d škol mateřských a
vedení jich s v ě ř e n o buď zvláštní řídící.
9. Upravení hmotného, právního a s p o l e č e n s k é h o
postavení pěstounek :
a) Základní služné pro pěstounku II. třídy 1000 K,
základní služné pro pěstounku í. třídy 1200 K.
základní služné pro řídící 1 4 0 0 K. K tomu pětileté přídavky a upravení příbytečného dle místních poměrů.
b) Zajištění p e n s e p ě s t o u n k á m , které ji d o p o s u d
postrádají, přijetím d o f o n d u císaře Františka
Josefa I. s p ř í s p ě v k e m 3°/ 0 .
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c) D o b a d o s a ž e n í p l n é p e n s e 3 5 let.
d) Z p ě t n é p ů s o b e n í z á k o n a .
e) V případe dřívější n e s c h o p n o s t i b u d i ž u d ě l e n renta mžsi s e zřetelem na p o č e t s l u ž e b n í c h let
f) Plná p e n s e r o v n e j s e p o s l e d n í m u s l u ž n é m u .
10. O b s a z o v á n í míst řídících o s v ě d č e n ý m i z a s f n n
žilými p ě s t o u n k a m i dle § 7. minist, nařízení z ľ d ™
C 01,10
3. č e r v n a 1 8 8 1 č. 5 9 0 1 .
11. N á z e v p ě s t o u n k a budiž z a m ě n ě n titulem učitelka m a t e ř s k ý c h skol.
12. Z a v e d e n í prázdnin hlavních, s o u h l a s n ý c h s práz i
ninami škol o b e c n ý c h , k d e to není m o ž n o u s ť m o
v e n a b u ď síla v ý p o m o c n á . Z a v e d e n í 2 p ů l d n ů v t ý d i r í
p r á z d n ý c h b e z ú j m y z a m ě s t n á n í dítek.
"
13. V ý m ě n a místa z e š k o l y n a š k o l u b u ď v o l n á .
14. U p r a v e n í m o d e r n í h o řádu š k o l n í h o a d i s c i p l i nárního.
15. P o z p i i s o b ě k o n f e r e n c í učitelstva škol o b e c n ý c h z a v e d e n y buďtež k o n f e r e n c e p r o p ě s t o u n k y
v š e c h kategorií v m ě s t e c h , k d e je v í c e n e ž 10 o p a troven.
O č e k á v á m e , ž e rozhodující činitelé b u d o u snaliv
naše podporovati v přesvědčení, že řádné upravení
h m o t n ý c h i právních p o m ě r ů p ě s t o u n e k jest v e veřejn é m ž i v o t ě první p o d m í n k o u к d o s a ž e n í z d o k o n a l e n í
školství t o h o t o odvětví.
D o v o l á v á m e s e v zájmu lidskosti b r z k é h o s p l n ě n í
s v ý c h tužeb.
#

R e s o l u c e s j e z d o v á , v této zprávě otištěná, byla
j e d n o h l a s n ě přijata a zaslána m ě s t s k ý m radám v P r a z e
na Král. V i n o h r a d e c h , na Ž i ž k o v ě , na S m í c h o v ě , v Karlině a v e V r š o v i c í c h ; o b e c n í m zastupitelstvům v Libšicích, R o k y c a n e c h , L o u n e c h , V y s o č a n e c h , Čes. B u d ě j o v i c í c h , S l a n é m , Mnich. Hradišti, T u r n o v ě , Č e s k é
T ř e b o v é , B e r o u n ě , Roudnici a j.; s p r á v á m mateřských
škol v P r a z e a předměstích, Chrudimi, Čes. B u d ě jovicích, R o u d n i c i , R o k y c a n e c h , Plzni, N o v é m Oseku,
Frýdku, V ó d ň a n e c h , Písku, Veselí n. Luz., Pardubicích, Č e s k é m Brodě, D o b ř a n e c h , Krumlově, D v o r u
Králové, Litomyšli, L o u n e c h , Berouně, Lužcí, Mnich.

Příloha č. 2

К reformě škol mateřských.
v>
Hlkoly mateřské, opatrovny a jesle mají nemalý význam. (Pěkně o tom píše
O . F. v Nár. Politice 24. září 1911.) A právě proto mají býti všude tak zařízeny
a vedeny, aby nebyly ani pouhými opatrovnami, kde by se děti bez jakékoliv
duševní potravy — po níž touží — jen hlídaly a opatrovaly, ani školami, kde
se děti učí. Takovýchto ústavů, bohudík, již m n o h o n e m á m e — řídké výjimky
jen potvrzují pravidlo, že dětem v tomto věku patří jen d o m o v a t o m u t o podobná škola
mateřská. Pouhými hlídárnami anebo školou musí býti ústav tam, kde jest jedné učitelce
svěřeno příliš m n o h o dětí. Jak jinak by je mohla zaměstnati? Fysicky by na to nestačila'
Bývaly doby, že i v Praze musilo se takto pracovati, ale teď r e d u k u j e se počet dětí takže
všude jest m o ž n o děti přirozeně zaměstnati a také se to dělá. Dříve bylo málo opatroven
jež nestačily pojmouti všecky hlásící se děti — však ještě slouží m n o h é učitelky jež ty
časy pamatují. Pokrok postupuje zcela přirozeně a proto povede jistě к cíli ; při zavádění
nové instituce musilo se hleděti, aby ústavy při možně nejmenších obětech finančních
ohlídaly co nejvíce dětí. Ale za 40 let rozmnožily se ústavy tak, že není již nutno ie
přecpávati ; také učitelek odborně vzdělaných je dostatek. P o m a l u redukoval se počet dětí
pomalu zaváděla se zaměstnání, jež vyžadovala nákladu. A když r. 1908 vystoupil Spolek
pro zájmy škol mateřských v Praze na svém sjezdu s návrhy opravnými a doplňujícími
přivítala je žurnalistika s^ uznáním. Od té doby nepouští se r e f o r m n í otázka se zřetele •'
símě padlo do úrodné půdy — vždyť mnohá učitelka toužila p o změně. O d té dobv —
p o d p o r o v á n y jsouce si. městskou radou Pražskou — vykonaly učitelky značný kus práce
a přičinily se o rozkvět a pokrok ústavů, na nichž působí. Bylyf od té doby pořádány
m n o h é kursy a přednášky, doplňující vzdělání učitelek jak po stránce theoretické tak i prak
tické. Tak jsouce vyzbrojeny, mohly zavésti leckterá ruční zaměstnání, jež děti baví a ne
nuceně vzdělávají. Mimo to vysláno sl. městskou radou Pražskou výzkumné poselstvo do
ciziny; i jednotlivé učitelky samy podnikly studijní cesty. My ovšem žádáme reformy
č e s k é , neboř jen ta se vžije, jme pomery udupaly by všecky snahy, čišící cizím duchem Na
1. naší o d b o r n é konferenci 1910 (jež jest — mimochodem ř e č e n o — též ovocem našeho
sjezdu) byl dán návrh na pokusné reformní oddělení a tenkrát také bylo navrženo abv
referentce samotné bylo takové oddělení svěřeno. A částečně aspoň se tento návrh
u s k u t e č n i l ; referentka přesazena na nově vystavenou školu u sv. Vojtěcha aby jí bylo
u m o ž n ě n o samostatné vedení. Některé zásady: aby si děti do sytosti pohrály, se pohybovaly
aby ruční zaměstnání vedlo je к samostatné tvorbě — toho dosáhla. Ale nedosáhla toho
bohudík, sama ; i jiné, vedeny jsouce šlechetnou snahou pokračovali s d o b o u , všemožně se nri
čiňovaly o dosažitelné zlepšení a tak máme již v Praze hojně ústavů a učitelek reformu
provádějících. Raší to na všech stranách !
Reformní hnutí v Praze přirozené vzbudilo pozornost i na venkově a snad i v cizině •
návštěvy přicházejí a nejvíce snad na nejnovější školu u sv. Vojtěcha. Můžeme říci že
se o b d i v u j í čistotě, že je zajímají nová zaměstnání a že se jim líbí zdravé tváře dětí a
veselý duch, jenž vládne ve škole. Jen to zaráží návštěvníky, zasvěcené do všech požadavků
referentky, že ani ve svém oddělení nemá žádaného nábytku a zařízení, jak o tom mluvila
na sjezdu, valné hromade a konferenci, jak o tom psala v o d b o r n é m časopise Ale i to
časem přijde — vždyf Praha také nebyla přes noc vystavěna. Reforma nezávisí ovšem
pouze na nábytku a zařízení ; hlavní jest duch, který tam vládne. Myslím jen má li to
býti škola na ukázku, že má býti opatřena tak, aby hned při překročení prahu poskytovala
obraz nového požadavku: šťastného domova a ne šťastné Školy. Jinak jest škola u sva
tého Vojtěcha účelně vypravena a působí mohutným dojmem. Kdo přijde po nás může
jen pokračovati na začaté dráze a jistě se mu podaří přivésti školu na stupeň dokonalosti
neboť časem dosáhne se jistě vyplnění všech oprávněných přání.
P O Z N Á M K A : Kdo chce viděti roztomilý obrázek, společnost dětí na židličkách kolem stol.,
nechť zajde podívat se do Vyšehradských jeslí.
•

V ZÁŘÍ 1911.

•

IDA JARNÍKOVÁ.
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Na školní zahradě

Rekonstrukce mateřské školy
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Po rekonstrukci

Současný pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci
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Vánoční besídka v libockém kostele
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MĚSTSKÝ
Odbor
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VÁS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NASE ZN:

VYŘIZUJE
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM:

KROMĚŘÍŽ

školství, mládeže a sportu
Velké náměstí 115/1, 767 58 Kromčříž

10/8727/06

Danuše Večerková
573 321 346
danuse.vecerkova@mesto-kromeriz.cz
2006-05-11

Г,
Úřad Městské části Praha 6
Ing. Tomáš CHALUPA
starosta
Čs. Armády 23
160 52 PRAHA 6
J

Poděkování

Vážený pane starosto,
dovolte, abychom touto cestou poděkovali paní Heleně Petříčkové, ředitelce Mateřské školy Sbíhavá
II 2/360, a paní Elišce Janečkové, ředitelce Mateřské školy Motýlek Arabská 10/684, za jejich milé
a přátelské přijetí, za vstřícnost, ochotu a obětavost, kterou projevily společně se svými zástupkyněmi
a celým kolektivem při spolupráci se zástupci odboru školství, mládeže a sportu Městského úřadu
Kroměříž, s ředitelkami mateřských škol zřizovaných Městem Kroměříž a s metodičkami praxe Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy v Kroměříži, v souvislosti
s návštěvou a prohlídkou interiérů mateřských škol dne 10. května 2006, s konzultacemi o spektru
školních vzdělávacích programů v mateřských školách, s předáním a doplněním informací o realizaci
studijní o d b o r n é p r a x e s t u d e n t e k Střední p e d a g o g i c k é školy a V y š š í o d b o r n é školy pedagogické

a sociální v Praze a s bohatou diskusí o současné školské problematice a předpisech.
Dovolte, abychom Vašim prostřednictvím vyjádřily výše jmenovaným ředitelkám poděkování za
mimořádnou práci, kterou věnují dětem, rodičům a veřejnosti. Zvláště paní ředitelce Heleně
Petříčkové patři náš mimořádný obdiv, její vztah к dětem, lidem a prostředí školy, které stále
vylepšuje a modernizuje, nás všechny nadchl.
J s m e p ř e s v ě d č e n i , ž e s e n a š e d a l š í p r a c o v n í v z t a h y b u d o u n a d á l e r o z v í j e t . T ě š í m e se na s p o l u p r á c i
s v ý š e j m e n o v a n o u p a n í ř e d i t e l k o u , p ř í p a d n ě i s j i n ý m i š k o l a m i , k t e r é j i s t é p ř i s p ě j í к o d b o r n é m u růstu
pedagogických pracovnic а к rozvoji krásných pracovních vztahů.

S upřímným pozdravem

MĚSTSKY -jPAC

4ÎÎCMËRIZ

•jabor íkoistvi, mláaeže
i sponu
-50-

vedoucí odboru školství, m l á d e ž e a sportu

Návštěva z Anglie

32®*/

Resumé

Práce se zabývá historií předškolních institucí v Praze a především se zaměřuje na
vývoj mateřského školství. Na základě primárních pramenů, popisuje první předškolní
instituce a vznik první mateřské školy v Praze. Sleduje snahy o reformu mateřských škol
a mapuje jejich postavení v rámci legislativy. Druhá část práce se věnuje historii
konkrétní mateřské školy na území Prahy 6.
Téma vývoje předškolních institucí je velice rozsáhlé, a proto je práce zaměřena
na zlomová období. Všímá si, nakolik byl vývoj těchto institucí ovlivněn společenskými a
politickými změnami. Jak se promítaly do legislativy předškolního školství a do názorů
na postavení mateřské školy ve společnosti. Ukazuje proměnu mateřské školy, která
vykonávala dohled a pečovala o nezaopatřené děti pracujících rodičů, ve výchovnou
instituci, která se stala součástí školské soustavy.
Pohledem do historie je možné se poučit, pochopit dějinné souvislosti a v jejich
kontextu uvažovat o budoucnosti.

The work deals with the history of preschool institutions in Prague and its main
focus is on the development of nursery schools. Based on primary sources, it describes
the first preschool institutions and the establishment of the first kindergarten in Prague. It
follows the endeavours to reform nursery schools, mapping their status within the
legislative framework. The second part of the work is devoted to the history of a
particular nursery school in the district of Prague 6.
The topic of the development of preschool institutions is very extensive, thus the
work concentrates on the milestone periods. It monitors to what extent the development
of these institutions was influenced by social and political changes. How they were
reflected in the preschool education legislation and in the opinions on the status of
nursery school in society. It shows the transformation of a nursery school that exercised
supervision and took care of the children of busy working parents into an educational
institution that has become part of the education system.
By looking at history, we can learn and understand the historical context based on
which we can think about the future.

