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ANOTACE 

V diplomové práci s názvem Vzdělávání ROMSKÝCH ŽÁKŮ V LETECH 

1948- 1989 se zabývám problematikou vzdělání romských žáků v době, která 

se vyznačovala snahou Romy asimilovat. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V Úvodu seznamuji 

čtenáře s vymezením tématu a cílem práce, vymezením teoretické části a metodikou 

praktické části. Druhá kapitola je věnována teoretickým podkladům práce. V pěti 

podkapitolách postupně popisuji kulturní charakteristiky Romů, vývoj vztahu mezi 

majoritní společností a romskou minoritou, legislativní opatření daného období, 

která se vztahovala na Romy a obecnou problematiku školství a vzdělávání Romů 

v letech 1948 - 1989. Ve třetí kapitole se zaměřuji na konkrétní případ školy Míru 

v Květušíně, která vznikla pro děti Romů zaměstnaných ve vojenském újezdu 

Boletice. V rámci historické případové studie se zaměřuji na problematiku specifika 

vzdělávání romských žáků v této škole. 

Závěrečná část je zhodnocením teoretické i praktické části. Hlavním 

tématem této poslední kapitoly je rozbor otázky, zda je vhodnější přizpůsobovat 

výuku romským žákům, nebo romské žáky přizpůsobit požadavkům výuky, která je 

dána kulturou majoritní společnosti. V této kapitole se krátce zabývám možnostmi 

uplatnění dosažených zjištění v dnešních školách. 

Diplomová práce je doplněna Zdroji informací, Seznamem příloh, 

Seznamem zkratek a přílohami, na které se v textu odvolávám. 
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1 Úvod 

Vzdělávání romských žáků je v současnosti v České republice často 

diskutovaným tématem. V souvislosti s dalšími tématy romské problematiky se 

do debaty zapojují nejen odborníci, ale i široká veřejnost. Od možnosti vzdělání 

v mateřském jazyce až po problematiku vzdělávání romských žáků ve speciálních 

školách se jedná o velmi široké téma. Neexistuje zatím žádné koncepční řešení. 

Na to, zda by existovat mělo, existují mezi odbornou i laickou veřejností rozdílné 

názory. Je však jisté, že se problematika neobjevila nyní, v posledních 19 letech, ale 

přetrvává z minulých dob. Cílem těchto diskusí je snaha najít řešení nižší 

vzdělanosti a navazujících sociálních problémů tohoto etnika. 

1.1 Charakteristika diplomové práce 
Tato diplomová práce si neklade za cíl nalézt řešení. Úsilí je zaměřeno 

na přispění do diskuse, přinést jiný pohled a v něm se ohlédnout za minulostí, 

za zkušeností, která již jednou proběhla. Aktuálně převládá ve společnosti názor, že 

veškeré aktivity, ať už politické, nebo pedagogické, které proběhly v letech 

1948 až 1989, byly špatné a škodlivé. Vycházejí se z názoru, že veškeré snahy 

podporovaly myšlenku asimilace Romů. Aniž bych chtěla popřít jevy, které byly 

zločinné a škodlivé jednotlivcům i společnosti jako celku, považuji za přínosné 

prozkoumat případ, který se vymykal tehdy běžným pořádkům a výjimečný je 

i z dnešního pohledu. 

Mezi lety 1948 až 1989 platily ve vztahu k Romům psané zákony 

i nepsané normy, situace Romů se velmi rychle měnila v závislosti na politickém 

a společenském vývoji. Romské etnikum se po druhé světové válce vyrovnávalo se 

zkušeností holocaustu. Z koncentračních táborů se vrátily pouze stovky původních 

tisíců romských obyvatel. Tato situace vyvolala rozsáhlou teritoriální mobilitu 

Romů, zvláště od padesátých let. Na území Čech a Moravy se usadili především 

Romové ze Slovenska. Tento stav vyžadoval nová řešení. Zvláště v oblastech se 

zvýšeným výskytem Romů bylo nutné hledat řešení okamžitá. V těchto poměrech 

vznikla na počátku padesátých let ve vojenském prostoru Boletice škola Míru. 

Spadala pod obec Květušín a byla výjimečná tím, že vzdělávala pouze děti 

kočovných Cikánů, Romů. Později se stala školou i ubytovnou, tedy dětským 
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domovem, rozrostla se a přestěhovala. Pod vedením PhDr. Miroslava Dědiče 

fungovala 10 let. V rámci jednotné školy měla fungovat jako běžná základní, resp. 

národní, škola. Zda tomu tak bylo, jaké měla škola výsledky, jak fungovala, v rámci 

jakých zákonů a vyhlášek vznikla a jakým přínosem může být její poznání v dnešní 

době, je tématem této práce. 

Vzdělávání Romů není otázkou jednoho příběhu, aleje nutné mít základní 

povědomí o historii Romů na území Cech a střední Evropy, o romském etniku 

obecně a o zákonech, které se vztahovaly nejen k Romům, ale i ke školství. Tyto 

poznatky byly nutné pro zpracování případové studie a budou obsahem 

následujících stran. 

Stěžejním motivem této práce je školství a vzdělávání. Záměrem práce je 

nejen sepsat zákony a popsat jeden případ vzdělávání Romů, ale především 

přesáhnout k problematice dnešní doby, dnešního školství a problémům vzdělávání 

Romů v rámci současného školství. Pro pedagogy je přínosem ucelenost zpracování 

tématu. Široká veřejnost získá ucelený náhled na romskou problematiku v době 

1948 až 1989 s důrazem na tolik diskutované vzdělávání Romů. 

Tato práce si klade zacil zmapování a shrnutí existence a možných 

odlišností práce s romskými žáky v systému jednotné nediferencované školy v 

kontextu politické situace a ideového směřování v tehdejší ČSSR. V první, 

teoretické části se zaměřím na historicko-politické a koncepční otázky. Tedy historie 

Romů ve střední Evropě, zákony platné na území našeho státu především ve druhé 

polovině 20. století, týkající se problému Romů a školství. Také zde bude obsažen 

nástin romské problematiky ve vztahu ke vzdělávání. 

Druhá, výzkumná část, bude patřit historické případové studii. 

Analyzovaným případem bude výše zmiňovaná škola Míru v Květušíně. Teoretické 

podklady této analýzy jsou obsahem následující kapitoly. 

1.2 Případová studie školy Míru v Květušíně 
Hlavní a obecný problém diplomové práce zní: Je vhodné přizpůsobovat 

romské žáky požadavkům školy? Nebo je přínosné přizpůsobit způsob vzdělávání 

potřebám romských žáků? Konkrétní případ školy v Květušíně nám odkryje výhody 

a nevýhody obou postupů, tak jak se projevily v konkrétních zkušenostech 

jednotlivců i výsledcích této školy. 
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Vzhledem k touze zaměřit se v diplomové práci právě na květušínskou 

školu jsem zvolila kasuistický přístup, tedy případovou studii. Volba konkrétního 

případu byla dílem náhody. První zmínkou o této škole bylo vyprávění mého 

dobrého přítele o škole, která vznikla ve vojenském prostoru Boletice v době, kdy 

tam jeho tatínek absolvoval presenění vojenskou službu. Už jen poznatek, že škola 

vnikla ve vojenském prostoru v padesátých letech mě velmi zaujal. Skutečnost, že se 

navíc jednalo o „cikánskou školu" ve mně probudil hluboký zájem. Po následném 

setkání s panem učitelem Dědičem a poznání výjimečnosti tohoto případu v únoru 

2006 pak rozhodlo o hlavním tématu mé budoucí diplomové práce. Tyto nové 

poznatky byly v ostrém kontrastu s obecně přijímaným názorem, že v letech 1948 

až 1989 byla problematika vzdělávání Romů opomíjena. Otázka, kde je pravda byla 

hnacím motorem této práce. 

Teoretická část poskytne odpověď na palčivou otázku, jaký byl přístup 

státu i škol ke vzdělávání romských žáků od konce války do pádu komunistického 

režimu. Cílem praktické části je zmapování zvláštností práce konkrétní školy 

s romskými žáky v kontextu tehdejší politické situace. Problémové otázky, na které 

budu hledat odpovědi zní: Odpovídaly postupy používané v této škole konkrétním 

požadavkům zvláštností romských žáků? Byly tyto postupy současně v souladu 

s obecnými pravidly vzdělávání a školského systému? Jaká byla míra úspěšnosti 

školy z hlediska potřeb tehdejší společnosti a z hlediska žáků? 

Jako hypotézu diplomové práce uvádím předpoklad, že je bezpodmínečně 

nutné přizpůsobit metody, formy i obsah výuky romským žáků tak, aby odpovídala 

jejich potřebám národnostně kulturního rozvoje v prostředí majoritní společnosti. 

Tyto metody, postupy a formy musí být v souladu s legislativními úpravami 

a nařízeními. Potřeby národnostní menšiny musí být rovnocenné s potřebami 

majoritní společnosti, tím je zaručena rovnocennost úspěšnosti romských žáků 

v rámci své národnosti i celé společnosti. 

Vzhledem k historickému charakteru práce bylo nutné zvolit 

i pro kazuistiku mimořádné výzkumné metody. Využila jsem především možnosti 

rozhovorů s panem učitelem Dědičem a se žáky té školy, studium soudobých 

dokumentů i studium pozdějších zdrojů, které se školou souvisely. 

Popis vzniku a vývoje školy, včetně pedagogických aspektů, bude 

podrobný. Postupně rozkryje vztahy mezi školou a společností v místním 
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i mimoregionálním měřítku. Vývoj školy bude popisován z hlediska pedagogických 

i organizačních aspektů. Odhalí konkrétní bezprostřední a pozdější výsledky 

působení školy. 

V závěru práce pak budou shrnuty závěry případové studie, analýza školy 

a možné využití jejích zkušeností v současnosti. Vyhodnocení hypotéz bude spojeno 

s přínosem poznatků do současnosti. V úplném závěru předložím osobní názor 

na problematiku vzdělávání romských žáků, resp. příslušníků národnostních menšin. 
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2 Romové a jejich vzdělávání v letech 1945 - 1989 

Vzděláváni Romů není jen vzděláváním nějaké menšiny, žijící na území 

České republiky. Je nutné mít teoretické povědomí o tomto etniku, o školské politice 

a o vztahu Romů ke vzdělání, abychom mohli nakonec popsat vymykající se případ 

školy v Květušíně a následně přesáhnout jeho vliv do dnešní doby. Je nutné zabývat 

se těmito otázkami: Jaké jsou kulturní a společenské charakteristiky Romů? Jak se 

vyvíjel vztah romského etnika s majoritní společností, co jej utvářelo a ovlivňovalo? 

Které politické normy platily ve vztahu k Romům během 20. století, zvláště po roce 

1945? Jaká byla školská politika po roce 1945? Jak byli vzděláváni Romové po roce 

1945? Tyto otázky nám pomohou pochopit poměry, které ovlivňovaly školu 

v Květušíně. 

2.1 Kulturní a společenské charakteristiky romského 
etnika 

Romské etnikum po druhé světové válce již tvořilo výrazně strukturovaný 

celek. Vlivy, které v proběhu staletí působily na romské skupiny, byly však poměrně 

různorodé. Tudíž i jednotlivé skupiny toho etnika jsou velmi rozdílné. Přesto mají 

několik společných znaků, kterými se nyní budeme zabývat. 

2.1.1 Původ a jazyk Romů 

Romové pocházejí z Indie, kde je dosud patrné společenské a jazykové 

příbuzenství některých skupin. Odchod Romů z Indie nebyl náhlý, ale Romové 

odcházeli v několika časových úsecích. Souvisel nejspíš s problémy, které nastaly 

jako důsledek kastovního společenství - kasty hudebníků, kovářů a uklízečů nečistot 

se postupně rozrostly natolik, že je nemohlo jejich území uživit. Přes území 

Blízkého východu, resp. severní Afriky se dostali do Evropy, kde se rozšířili 

do všech zemí. 

Všem Romů jsou společné určité vnější znaky (barva vlasů, pleti, oční 

duhovky, rysy obličeje, poměr trupu a končetin). Kromě těchto znaků mají Romové 

společný i jazykový základ. Kromě hindštiny se v romštině objevují i prvky jazyků 

zemí, přes která Romové prošli v průběhu migrace. V romštině se také objevují 

slova a prvky jazyka země, ve které se daná skupina usadila. Romština patří mezi 

- 11 • -



novoindické jazyky, je plnohodnotným jazykem, i když donedávna byla jazykem 

nespisovným. Tato zvláštnost souvisí s bezpísemným charakterem komunikace 

a kultury. Až do 20. století totiž neexistovala písemná podoba tohoto jazyka. Kultura 

měla povahu listní tradice. V průběhu usazování Romů na evropském kontinentu 

docházelo k narůstající perzekuci Romů, jejich původ byl povětšinou z nízkých 

indických kast. V nové kultuře zachovávali tradiční kastovní bariéru, která je 

izolovala i v novém prostředí. Romové zůstávali povětšinou negramotní. Se sílící 

důležitostí vzdělání a povinné školní docházky docházelo k další izolaci romského 

etnika - tentokrát kulturní. Chybějící psaný projev omezoval vzájemné styky Romů 

a ostatních obyvatel. Škola byla kulturně natolik odlišná, že způsobovala nedůvěru 

Romů vůči této instituci. 

2.1.2 Romové nebo Cikání 

S původem romského etnika souvisí i jejich označení. Pro pochopení 

rozdílu mezi oběma názvy je nutné uvést několik odborných termínů: Etnonymum je 

vlastní jméno národa nebo národnostní skupiny. Připojením předpon Endo-, resp. 

Exo- vzniknou termíny, které odlišují označení národnosti, kterým se národnost 

označuje sama, resp. je j ím označována okolními skupinami. 

Exo-etnonyma, tedy názvy, které používají ostatní skupiny pro danou 

národnost, mají různý původ, některá jsou neutrální, některá získala negativní 

význam, jiná s sebou od počátku nesou hanlivý nádech. Zejména ve druhé polovině 

20. stoleté jsou nahrazována tato „cizí" označení endo-etnonymy. Endo-etnonymum 

Rom užívá většina Romů v Evropě a na Balkáně, když se chce označit etnickým 

názvem. Ke skupinám, které se nazývají jiným endo-etnonymem, patří například 

Sinti (žijí převážně v Německu, ale i v ČR, severní Itálii, na Balkáně a jinde 

v Evropě). Původ slova Sinto není znám. 

V České republice žije 5 skupin Romů. Přívlastky jako čeští a moravští, 

slovenští, maďarští a olašští naznačují svébytnost těchto skupin, odlišnou 

historickou zkušenost, rozdílný dialekt romského jazyka apod. Pouze skupina Sinti 

nepoužívá endo-etnonymum Rom. 

Olašští Romové (Vlachika Roma) užívají přívlastek olašský, který je 

odvozen od názvu Valachie, historické části dnešního Rumunska. Neolašské Romy 

nazývají Romové olašští exo-etnonymem Rumungro (Rom ungro, maďarský Rom). 
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Etymologicky je název Rom spjato s názvem Dom. Dnes se jménem 

Domové označuje početná indická „džáti" (kasta), rozšířená po celé severní Indii. 

V Indii byli a jsou Domové především hudebníci, dále byli genealogy. Jejich úkolem 

bylo uchovávat v paměti rodokmeny příslušníků jiných kast. Další domské rody se 

živily a dodnes živí kovářskou práci, pletením košů, jako artisté, předváděním hadů, 

léčením hadího uštknutí, obchodováním, někteří i úklidem města. S přechodem 

přes Různá území se hláska D změnila na R, nebo jinde L. Dalším významem slova 

rom je manžel, romňi - manželka. 

Na mezinárodní fóru se název Rom objevil poprvé 8. dubna 1971 v názvu 

organizace Internacionalno Romani Unia (Mezinárodní romská unie). Představitelé 

Romů tehdy také poprvé na mezinárodní úrovni deklarovali endo-etnonymum Rom 

jako oficiální název příslušníků romského etnika. Do roku 1971 se tedy Romové 

nazývali Romy jen mezi sebou. Ostatní, kromě odborníků, ani jejich skutečné jméno 

neznali. Označovali Romy nejrůznějšími exonymy: 

• Cikáni (česky), Cygaňe (rusky), Zigeuner (německy), Zingari 

(italsky), Tsiganes (francouzsky) 

• Gypsies (anglicky) 

• Tattare (švédsky) 

• Bohemiens (francouzsky) 

Na našem území jsou v současnosti rozšířeny dva názvy, jednak Cikáni, 

jednak Gypsies. Jak tyto pojmy vznikly? 

Názvy Cikán a jemu podobné, jsou exo-etnonyma. V romském jazyce se 

neužívají. Byla odvozena z řeckého slova Athinganoi. V byzantských pramenech 

se toto slovo objevuje již v 8. století. Řecké slovo Athingani znamená nedotknutelní 

- lidé, kteří nechtějí, aby se jich ostatní dotýkali. Pravděpodobně jde o pozůstatek 

původní indické kultury, kdy byli považováni za nečisté. 

Exo-etnonyma Gypsy a jemu podobná, jsou odvozena od názvu Aiguptos 

Egypťan, které nacházíme ve starých byzantských listinách od konce 13. století. 

Důvodem takového názvu je to, že Romové žili na území, které bylo nazýváno Malý 

Egypt v okolí města Methoné na západním pobřeží Peloponésu. 

V dalším textu se objevují oba výrazy - Cikán i Rom. Z hlediska 

současného pohledu je voleno spíše výrazu Rom, v historických souvislostech 
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a zvláště v případové studii je užíván výraz Cikán - cikánský, vzhledem 

ke skutečnosti, že v době vzniku školy byla nazývána školou cikánskou. Nepovažuji 

to za prohřešek proti odbornosti práce. Oba výrazy považuji ze svého pohledu 

za rovnocenné, pouze pro možnou hanlivost výrazu Cikán se obracím spíše k výrazu 

Rom. 

2.1.3 Mentalita 

Romové jsou někdy označováni jako „děti okamžiku", vnímající pouze 

přítomnost. Tato vlastnost souvisí s tradičním postavením Romů ve společnosti. 

Dějiny Romů často provázelo ostré pronásledování. V období od 20. let 16. století 

do poloviny 18. století dokonce nebyla vražda „Cikána" nebyla považována 

za zločin. Kočovný způsob života, při kterém nevlastnili půdu ani na ní nepracovali, 

ba naopak často byli vyháněni a trestáni, určil jejich vztah k vlastnictví. Způsob 

života, strach o přežití, to vše určovalo přítomnou chvíli jako statek, který je nutno 

maximálně využít - peníze rychle utratit, majetek užít. Jak píše Pavelčíková (2004), 

„budoucnost je velmi nejistá. Proto nemá smysl např. hromadění zásob." Přesto se 

bohatství cenilo, zvláště v kočovných skupinách. Minimální spotřeba kočovníků 

umožňovala hromadit šperky a peníze z generace na generaci. 

Jako jižní etnikum si Romové vyznačují vznětlivostí, bouřlivým 

temperamentem, impulzivitou. Jejich způsob komunikace je hlučný s divokou 

gestikulací. Komunikace může snadno přejít v roztržku, která však rychle pomine 

a nezanechá po sobě nepřátelství mezi účastníky. Ve vztahu k autoritám nebo 

k neznámým osobám se navenek projevuje okázalá citovost. V knize Na cikánské 

stezce (Pohl, 1981) se učitel Dudek (literárně ztvárněná postava učitele Miroslava 

Dědiče ze školy Míru v Květušíně) snaží dětem vysvětlit, proč se při žádostech 

nevztahují ruce a jak se děti mají hlásit o lovo. Tato situace popisuje návyky dětí 

v komunikaci s cizími lidmi. Takové návyky jsou pro majoritní společnost často 

nepřijatelné a prohlubují vzájemné odcizení obou kultur. 

2.1.4 Normy chování a sociokulturní systém 

Normy chování romského etnika jsou určovány přísným zvykovým 

právem, které je součástí tradice. Tomuto právu podléhá například výběr 

manželského partnera. Prohřešek řeší rada starších nebo kris (rodový soud, 
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zvi. přežívá u olašských Romů). Nejtčžší trest za porušení zvykového práva je 

vyloučení z komunity, které v minulých dobách znamenalo nemožnost přežití. 

Za porušení rituálního tabu viníka postihlo všeobecné opovržení a snížení 

společenského statusu. 

Odlišně bylo v některých případech nahlíženo na právo majoritní 

společnosti. Například nedotknutelnost vlastnictví byla chápána jiným způsobem. 

Vzájemná výpomoc převažovala nad vztahem majetnickým, romská rodina 

potřebnému poskytuje i poslední jídlo a neodmítá mu útočiště. (Davidová, 2004) 

Krádež není vnímána negativně (v původních romských dialektech dokonce není 

chápán význam tohoto slova). Člověk nekrade, prostě se snaží získat to, co potřebuje 

pro své přežití. Krádež je tedy pouze doplňkovým zdrojem obživy. Prohřešky proti 

majoritnímu právu, a jejich trestání majoritními orgány (policie, justice), nebyly 

chápány. Komunita měla tendenci viníka chránit před pronásledováním, což vedlo 

v minulosti k dalším represím. Mnohé předpisy byly Romy těžko pochopitelné 

až nepřijatelné. 

Se zvykovým právem Romů velmi úzce souvisí význam rodiny 

a příbuzenské komunity. Dále popisovaný společenský systém přetrvával 

do poloviny 20. století. Byl ovlivněn kastovním systémem původního společenství a 

je vázán mnohými rituálními tabu. Majoritní společnost však díky uzavřenosti těchto 

společenství rodové zvyklosti a vztahy nahlížela pouze zvenku. 

Dodržování práva ve skupině bylo hlídáno staršími předáky rodin v čele 

s „vajdou" (též „ mujalo", „čhibalo"). Kromě dodržování práva, případně určování 

trestů, měli rozhodovací pravomoci o organizaci a jednání s cizími osobami. Tito 

předáci uzavřeného romského společenství byli nejstarší muži jednotlivých rodin. 

Měli v rodině dominantní postavení a rozhodovali o záležitostech v rodině. 

Základem společenství byla vícegenerační rodina. Manželství byla monogamní, 

uzavírala se na základě tradičních zásnub (tedy nikoli úředně nebo církevním 

sňatkem) v nízkém věku. Dívky se vdávaly ve věku 12 až 15 let s muži ve věku 17 

až 20 let. Manželství však byla trvalá, rozvody byly naprosto neznámé. 

Každý člen rodiny měl své vymezené postavení a úkol. Muži obstarávali 

obživu, ženy a děti se staraly o domácnost a doplňkové zdroje obživy 

(např. žebrota). V komunitě bylo nemyslitelné, aby kterýkoliv člen (dítě, nemocný 

nebo nemohoucí) zůstal bez základní péče. Péče o děti je odlišná od majoritní 

- 15D -



společnosti. Děti od malička sdílejí s dospělými jejich způsob života. Výchova 

spočívá v nápodobě a pomoci dospělým, není řízena příkazy a zákazy. Specifické 

postavení zastávala nejstarší žena komunity, považovaná za udržovatelku tradic 

a léčitelku. 

Vůči ostatním skupinám (romským i majoritním) si každé společenství 

udržovalo odstup, který je dán pravidly kastovního systému. Tento odstup však není 

ke všem skupinám rovnocenný. Například vztahy kočovných a usedlých Romů, 

tzv. čistých Romů a „degešů" (původně zřejmě kasta nedotknutelných) apod. Tato 

uzavřenost byla dalším z důvodů odcizení se majoritní společnosti od romského 

etnika. Vyplývala zřejmě z původního nízkého postavení Romů ve společnosti, 

kastovní systém zakazoval vměšování se nižších kast mezi vyšší (i naopak). Proto 

Romové udržovali tradiční izolovanost. 

2.1.5 Tradiční romská kultura a způsob života 

Tradiční romská kultura je velmi bohatá ve všech svých projevech. 

Ačkoliv se jedná o kulturu bezpísemnou, v lidové slovesnosti, hudbě a výtvarných 

projevech se objevuje bohatá fantazie, modrost ve vztahu k přírodě, životu 

a bližním. Hudba, píseň a tanec je projevem lidové moudrosti, vyprávění. Stejně 

jako pohádky, legendy a životní příběhy předávané z generace na generaci. 

Jednotlivé příběhy jsou postupně obohacovány o nové prvky. 

Nerozlišování vlastních myšlenek od reálných jevů, které se projevovalo 

ještě ve druhé polovině 20. století zvláště u negramotné populace, vedlo k rozvoji 

pověr a magických rituálů. Život v přírodě vedl k personifikaci mnoha dobrých 

a zlých sil, které ovlivňovaly život jednotlivce. Tyto skutečnosti později vedly 

k rozvoji „řemesel", které poskytovaly obživu především ženám: výklady z karet 

nebo z ruky. 

Tradičními řemesly kočovných Romů byly: kovářství, kotlářství, 

korytářství a zvonkařství. Dále výroba košů, košťat, nepálených cihel, šňůrek 

a kartáčů. Dodnes přežívá výroba hudebních nástrojů (housle, cimbál). Možná 

nejznámějším způsobem obživy bylo koňské handlířství a překupničení (koupě 

a další prodej starších oděvů, nádobí apod.) 

Romové žili v různých typech příbytků, podle způsobu života a stavu 

komunity. Kočovní Romové žili ve stanech, neobytných vozech s plachtou případně 
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v maringotkách. Usedlí a polo usedlí Romové obývaly v osadách zemnice (se 

střechou až k zemi), polozemnice a jedno- nebo dvouprostorová stavení. 

Strava se též odvíjela od způsobu života. Většinou však byla jednotvárná 

a chudá. Ryby, slepice a brambory se zpracovávaly nejčastěji vařením. Málokdy 

pečením. Moučná jídla byla naprostou výjimkou. Nejčastějším pokrmem byla 

polévka, řídká s nakrájenými kusy masa a zeleniny. Zeny stravu obstarávaly samy 

(mnohdy nedostávaly na stravu peníze od mužů). Vařilo se jednou denně, děti jedly 

totéž co dospělí. Ženy své děti kojily do 2 až 3 let, někdy i déle. V knize Romano 

drom (Davidová, 2004) je citován Rudolf Daniel, který popisuje největší pochoutku 

Cikánů - ježky: „Čím jsou pro Rusa pirohy, pro Francouze ústřice, pro Angličana 

krvavý beefsteak a pro Čecha vepřová pečeně s knedlíkem a zelím, tím vším 

dohromady je pro Cikána tučný a krásně pečený ježek. A není to nějaká specialita 

Cikánů českých nebo slovenských, ale všech Cikánů vůbec, ať sídlí kdekoliv 

v Evropě, kdekoliv na světě. Kde se usadili nebo kudy táhli Cikáni, tam všude bylo 

zle s ježky." 

Specificky vnímá majoritní společnost i způsob odívání Romů. Existují 

dva extrémy vnímání tohoto jevu. Na jedné straně je „cikánský" oděv pojímán 

romanticky, jako pestrobarevný kroj, především ženský, se širokou sukní, třásněmi, 

šátky a zvonivými ozdobami. Na druhé straně jako otrhaný a neutrálně šedý 

a špinavý oděv „nežádoucích přistěhovalců". Je třeba zmínit fakt, že romské ženy 

oděvy nezhotovovaly. Oblečení se tedy odvíjelo od toho, jaké kusy oděvu dostaly. 

Bohatší Romové si některé kusy oděvu nechávali též zhotovovat podle vlastního 

přání. Kočovní olašští Romové postupem času prvky svého oděvu dotvářeli 

až do podoby tzv. tradičního cikánského oděvu, který je součástí muzejních sbírek 

Muzea romské kultury v Brně. Oděv hraje v romské kultuře velkou roli i po smrti a 

proto je shánění romských „krojů" obtížnou záležitostí. Oblečení mrtvých je 

spalováno, aby duch mrtvého nevstoupil do oděvu a potom na člověka, který by si 

jej opět oblékl. Mrtvým je v tradiční romské kultuře oblékán do hrobu nejlepší oděv 

a jsou mu dávány i jeho oblíbené věci, cigarety a alkohol. 

2.1.6 Etnicita Romů 

Etnicitou chápeme „v průběhu vývoje vytvořený soubor pravidel, 

vnitřních zákonů a norem, hodnotového systému a normativního chování, z něhož 
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vyrůstá i tradiční způsob života a kultura. Vědomí společného romského původu je 

právě jedním ze základních etnoidentifikačních atributů, subjektivním předpokladem 

formování vlastní etnické identity a tím volby přihlášení se k romství nebo 

k integrování či dokonce asimilování se." (Davidová, 2004) 

Pavelčíková však říká, že „otázku národní identity a zejména 

sebeidentifikace Romů je třeba posuzovat odlišným způsobem než u ostatních 

evropských společenství." (Pavelčíková, 2004). V době formování národnostních 

etnik v Evropě romská společenství, tedy jednotlivé uzavřené příbuzenské komunity, 

zachovávaly tradiční strukturu a způsob života. Mezi své lidi řadili pouze 
příslušníky „fajty" čili „nipos" - komunity. Jako jednotný národní celek nebyli 

ostatně romské skupiny chápány ani majoritní společností. 

Vnitřní povědomí romské identity se začalo utvářet až ve druhé polovině 

dvacátého století a dodnes se týká pouze malé, spíše elitní části romského 

obyvatelstva. Postupně nabývá podoby národního hnutí. Souvisí též se vznikem 

mezinárodních romských organizací. Tento vývoj podporuje i současná romistika, 

která podporuje vznik spisovné romštiny a definování moderního romského národa, 

národa bez vlastního území. 

V polovině dvacátého století byly podobné snahy na našem území 

nemožné. Nejen kvůli politické situaci, která zde panovala. I romistika jako věda se 
teprve začala rozvíjet (ačkoliv počátek vědeckých výzkumů romské problematiky se 

datuje do šestnáctého století). Romové až do této doby žili prakticky mimo 

společnost, která je nechtěla přijmout. Jak se vyvíjel vztah Romů a Neromů 

až do roku 1945 je nutné rozebrat podrobněji. 
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2.2 Vývoj vztahu Romů a majoritní společnosti 
Vztah Romů a obyvatel neromského původu na území Čech, Moravy 

a Slezska, resp. celé Evropy se utvářel po dobu několika století. Od chvíle, kdy 

Romové vstoupili na území Evropy, byl jejich vztah velkou měrou určován 

odlišností obou kultur. Kultura národa se vyvíjí během celé jeho historie. Proto je 

nutné stručně historii této skupiny shrnout. 

2.2.1 Původ Romů 

Všichni Romové pocházejí původně z Indie. Svou pravlast označují jako 

„Báro than" - „velká země". (Davidová, 2004) Jednotlivé dialekty romského jazyka 

přesto postrádají společný původ, což ukazuje na fakt, že Romové nepocházeli 

z jednoho celku, ale příslušeli k různým skupinám obyvatel. Předkové Romů patrně 

náleželi k nejnižším a opovrhovaným vrstvám, ale majoritní vrstvy je znaly 

pod souhrnným názvem Domové. Členové domských kast se věnovali kovářství, 

kotlářství, obchodu s dobytkem, odstraňování cizích nečistot a hudební, taneční 

akejklířské činnosti. Zde je zřejmá podobnost s činnostmi, které Romové 

vykonávali na území Evropy až do poloviny 20. století, případně dodnes. 

Kastovní systém hinduistické kultury způsobuje monoprofesnost 

jednotlivých skupin obyvatel. Její důsledky, spolu s tíživostí kastovního systému, 

vedl k územnímu pohybu domských kast ze severozápadní a střední Indie do dalších 

oblastí, především na západ. V Evropě vedla změna hlásky D v R k označení etnika 

Romové (viz. výše). 

Jednotlivé vlny migrace ze severozápadní a střední části Indie probíhaly 

pravděpodobně v období 3. - 5. století a 9. - 10. století našeho letopočtu. Z Indie 

postupovali přes území dnešního Íránu, Arménii a Sýrii. „Před vstupem 

na evropskou půdu se kasty (...) dělily do dvou proudů, z nichž méně početný 

postupoval podél severoafrického pobřeží, (...) zatímco základní proud mířil 

do Konstantinopole, odkud (...) se prodíral přes Balkánský poloostrov do celé 

Evropy." (Nečas, 2002) Zastavení a možná krátký pobyt Romů v Malém Egyptě 

(okolí Méthoné na Peloponéském poloostrově) vedlo dedukci o egyptském původu 

Romů. Několik století romské obyvatelstvo obývalo Byzantskou říši, kde 

se důkladně seznámilo s křesťanskou kulturou. Území Byzance opustili především 
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při expanzi Osmanské říše v 15. století. Příchod Romů před Turky vyvolal 

u evropské populace domněnku, že jde o turecké zvědy. Jako takoví nebyli 

společností přijati jako uprchlíci. 

2.2.2 Od příchodu do Evropy do 1. poloviny 20. století 

Na území střední Evropy přišli podle dokladů až ve 13. století. Na našem 

území existují zmínky o možném pobytu Romů z roku 1242, kdy se v tomto smyslu 

zmiňuje Dalimilova kronika (Nečas, Miklušáková, 2002) a z roku 1399, kdy je 

v „Popravčí knize pánů z Rožmberka" též zmínka o Cikánovi. Není doloženo, zda 

v těchto případech šlo opravdu o Romy, nebo o záměnu s jinými skupinami, 

v případě druhém o vlastní jméno. První doložené zmínky je možné datovat do let 

1416 a 1417. V těchto letech se kroniky zmiňují o skupinách, putujících přes naše 

území, kteří mámí lid, a jde prý o „nečistou a zlodějskou sebranku," která je zvláštně 

ustrojená, s koňmi. Tyto skupiny byly součástí náhlé a soustředěné migrační vlny 

pocházející z výše zmíněné expanze Turků. Pro další pohyb obdržely tyto skupiny 

v roce 1423 glejty od českého krále Zikmunda. (Tato skutečnost možná způsobila 

mylné značení Romů ve Francii jako Bohémiens.) 

Naším územím tehdy romské skupiny procházely, nebo pobývaly jen 

krátce. Způsobovala to i napjatá politická a společenská situace na našem území. 

Proto vztahy s obyvatelstvem byly pokojné. Ve Svaté říši římské i v západní Evropě 

se Romové zpočátku pohybovali bez jakýchkoliv obtíží. Nikdo je odtud nevyháněl, 

naopak byli přijímáni vlídně, s obdivem a s úctou. Romští řemeslníci nabízeli své 

výrobky a příležitostnou práci, ale usedlí řemeslníci se cítili být tímto jednáním 

ekonomicky ohrožení. Romové začali být úspěšnější v provozování zábavních 

činnosti: tanec, kejklířství, předpovídání z ruky a karet, černá magie. Tyto činnosti je 

však dostatečně neživily, proto se obraceli k drobným krádežím, podvodům 

a parazitismu. 

Spolu se zvěstmi o vyzvědačství pro Turky vedly tyto poměry 

k ochladnutí vztahů s okolním obyvatelstvem. Množily se konflikty, které měly 

neblahé důsledky. Vytrácela se shovívavost, kterou nahradil strach a averze, Romové 

začali být nežádoucími. Na přelomu 15. a 16. století se množila i legislativní 

ukotvení změny poměrů k romským skupinám. Usnesení římských sněmů z konce 

15. století několikrát obviňují Romy z vyzvědačství. Všichni plnoprávní obyvatelé 
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byli povinni oznamovat pobyt Romů na svém území a pomáhat při jejich 

vyhošťování ze Svaté říše římské. V roce 1577 vyhlásil říšský sněm, že zabití 

prchajícího romského kočovníka není zločinem. Podobné nařízení bylo vyhlášeno 

i na sněmu v Augsburgu v roce 1548. Stav, kdy Cikáni nebyli v evropských zemích 

trpěni a vražda Roma nebyla trestným činem, trval až do poloviny 18. století. 

V takové situaci se Romové postupně začali stahovat ze západních států do Polska, 

Maďarska a na Balkán. Při uvolnění poměrů opět cestovali zpět do Svaté říše 

římské, nebo dále na západ. Tím dochází k jejich častějšímu pobytu na našem 

území. Ačkoliv se situace u nás zdála být klidnější, v návaznosti na výnosy říšských 

sněmů postupovaly podobně i zemské instituce u nás. Zejména romští muži byli 

pronásledováni, vězněni a trestáni s velkou důsledností a přísností. Běžné 

obyvatelstvo mělo ke kočovným skupinám rozporuplný postoj. Na jedné straně 

vyvolávaly svým způsobem života a obživy nevoli a odpor, na straně druhé budily 

útrpnost. Svým jazykem, oblečením a jinými odlišnostmi probouzeli fantazii 

obyvatel ke vzniku různých legend. 

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. došlo k významným změnám. Byli to 

první panovníci, kteří se pokoušeli řešit „cikánský problém". Vycházeli 

z předpokladu nutného usazení romských kočovníků. Nesměli být dále nazýváni 

Cikáni, ale novo-sedláci nebo novo-maďaři. Zakazovalo se jim mluvit jejich 

jazykem, děti měly být posílány na převýchovu do neromských rodin. Ačkoliv je 

zřejmý dobrý úmysl, šlo o způsob násilné asimilace. Tyto změny se nesetkaly 

s větším úspěchem. Jen skupina moravských Romů se usadila na jižní Moravě, kde 

žije dodnes. 

Na rozdíl od Moravy, kde se Romové usazovaly částečně pod nátlakem 

a částečně zvláštní vůle, se na území Čech dále potulovaly kočovné skupiny. 

Na základě výnosu Josefa II. z roku 1784 měly být tyto skupiny postupně 

rozmístěny a usazeny na majetku náboženského fondu. Cílem bylo také připodobnit 

romské obyvatelstvo majoritní společnosti oblečením, způsobem obživy 

i náboženskými zvyklostmi. Přes veškeré snahy se dosahovalo pouze dílčích 

výsledků. Vzdělanost zůstávala nadále velmi nízká, resp. Romové zůstávali bez 

vzdělání. Příčinou byla jednak nízká hodnota vzdělání v očích romské populace, 

jednak nízká motivace. Jako příslušníci romského etnika zůstávali vzdělaní Romové 

bez uplatnění, v tomto ohledu docházelo k diskriminaci. Ani zvyklosti usazených 
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nebo polousedlých Romů se příliš neměnily. Rodové skupiny se postupně sice 

zmenšovaly, manželské svazky přesto nadále byly většinou uzavřeny pouze 

na základě zásnub, nebyly uzavírány církevní svatby. Z pohledu práva byly soužitím 

druha a družky. Usazující se Romové přesto napodobovaly zvyky neromského 

obyvatelstva v oblékání a způsobu bydlení. Domy si stavěly většinou mimo obce 

a s majoritní společností se stýkaly při formálních příležitostech. Domky Romové 

často seskupovaly, čímž vznikaly „cikánské tábory". 

Podobná situace, tedy snaha usazovat kočovné Romy, pokračovala 

až do 1. poloviny 20. století. Na konci 19. století bylo vyhlášeno několik nových 

nařízení, které tuto politiku podporovalo. Období první československé republiky 

(1918 - 1938) lze z hlediska vztahu k romské populaci rozdělit na dvě etapy, 

mezníkem je pak vydání Zákona o potulných Cikánech v roce 1927. Po vzniku 

republiky se opět objevily snahy řešit romskou problematiku. Již od roku 1920 byly 

vypracovávány návrhy zákonů, upravující kočovný způsob života. Návrhy byly 

podporovány také četnými požadavky na protiromská opatření z jednotlivých krajů 

a obcí. Účelem mělo být především zakázat kočování a potulku všem kočovníkům 

a tulákům. Součástí zákona mělo být nařízení o vydání občanských průkazů Romům 

s daktyloskopickými otisky prstů za předpokladu, že mohou opustit místo pobytu 

pouze se souhlasem příslušných správních orgánů. Zákon měl navazovat strukturou 

i obsahem na výnos vídeňského ministerstva vnitra z roku 1888. Neměl být zaměřen 

pouze na cikánskou populaci, ale na veškeré kočovníky a tuláky. Připomínková 

řízení se prodlužovala nejen pro výjimečnost zákona, který se „vymykal 

ze stávajícího rámce vymožeností právního státu i z okruhu zdůrazňovaných 

lidských a občanských práv". (Nečas, 2002) Situaci komplikovaly i složité 

hospodářské a společenské poměry. Jediným výsledkem těchto snah byla registrace 

kočovných a potulných Romů. Při zvláštních pochůzkách v září 1925 bylo zjištěno 

asi 65 000 Romů na území republiky, z toho asi 62 000 pouze na Slovensku. 

V Československé republice byl počet romských obyvatel nepochybně vyšší, soupis 

je tedy pravděpodobně podhodnocen. (Pavelčíková, 2004) 

Cesta k legislativním úpravám se otevřela až v době hospodářské 

konjunktury a postupného prosazování konzervatismu v politickém systému. 

Na základě domácích i zahraničních podkladů byl vypracován Zákon o potulných 

cikánech, který byl vyhlášen Národním shromážděním dne 15. 7. 1927. Jednotlivé 
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politické strany zastávaly již v době jeho vyhlášení různé postoje, od souhlasu 

se zněním zákona až po zásadní odpor. Například podle sociálních demokratů 

se pro svou výjimečnost nesrovnával s ústavou. Ustanovení zákona se vztahovala 

na tzv. potulné Cikány. Těmi byli označováni jednak kočovníci, jednak tuláci „žijící 

po cikánsku". Stejně jako další pojmy v zákoně, byl výklad ponechán až do praxe, 

chyběly definice pojmů. Tento jev umožňoval rozšířit působnost zákona i proti 

Romům, kteří měli trvalá bydliště a nevyhýbali se práci. Hlavním předpokladem 

úspěšnosti zákona měla být důkladná evidence Romů. Na období od 1. 7 do 15. 8. 

1929 byl vyhlášen soupis všech potulných a kočovných Romů. Měl sloužit 

k evidenci, resp. vyhošťování jednotlivých osob nad 14 let a rodin. Romům byla 

dána povinnost dostavit se pod trestem k soupisu. Kromě povinnosti uvést správné 

a úplné údaje o jednotlivcích, bylo nařízeno i daktyloskopické a antropometrické 

šetření. Romové se během těchto šetření nesměli vzdalovat z místa pobytu, proto jim 

byly zabavovány občanské průkazy i část majetku. Jednotlivcům pak byly vydány 

„cikánské legitimace", skupinám pak „kočovnické listy". Oba dokumenty měly 

podobu knížek, které bylo nutné předkládat bezpečnostním orgánům v místě pobytu. 

Po dobu pobytu byl kočovnický list uložen u daného úřadu. Tímto opatřením se 

dané ustanovení dostávalo do rozporu s ústavou. Kočovat a tábořit mohly jen rodiny 

pospolu, kočování v tzv. tlupách (skupiny bez příbuzenských vztahů) bylo zakázáno, 

stejně jako držení zbraní, střeliva a výbušných látek. V určitých obvodech byl také 

zakázán pobyt romských skupin, především v pohraničí a v lázeňských střediscích. 

Pokud bylo zjištěno, že rodina „nemůže pečovat a dát řádnou výchovu dětem", měly 

být děti odebrány k převýchově. Původně bylo v návrhu specifikováno, že 

nemožnost pečovat vyplývá z kočovného způsobu života, tento význam byl poději 

vynechán. 

Tento zákon se stal později vzorem pro legislativní úpravy i v zahraničí. 

V českém prostředí byl „prvním výjimečným zákonem. Jeho ustanovení, která se 

dostávala do rozporu s ústavně zaručenou rovnoprávností občanů, (...) která 

diskriminovala především potulné a kočovné Romy, mohly se však aplikovat 

i na romskou populaci jako celek." (Nečas 2002) Na druhou stranu mnoho 

důležitých aspektů romské problematiky opomíjel. „Základní problémy -

zaměstnání, bydlení a postavení Romů - neřešil vůbec." (Davidová, 2004) 

Naprosto nejhorším obdobím romské historie se stala 2. světová válka. 
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Byla obdobím hrůzné genocidy Romů, založené na teorii rasismu. Podle této teorie 

bylo romské etnikum „elementem, zabraňujícím čistotě rasy" a jakékoliv projevy 

„cikánství" měly být potírány. (Nečas, 2002) Důkladnost tohoto procesu měla 

zajišťovat speciální říšská centrála. Popis hrůznosti tohoto období a jeho zničujícího 

vlivu na romskou populaci by mohl být obsahem zvláštní práce, tato práce se jím 

nebude dále zabývat. Konstatuji pouze, že skutečný počet českých a německých 

Romů, žijících na našem území, kteří se stali obětmi holocaustu je zatím z dostupné 

dokumentace nezjistitelný. Z předpokládaných několika tisíců Romů však přežilo 

jen několik set. Holocaust přežil jen zlomek původních romských obyvatel českého 

a moravského území. 

2.2.3 Vztah Romů a majoritní společnosti? 

Z předválečných a válečných dějin Romů je zřejmé, že vztah Romů 

s majoritní společností byl bezkonfliktní pouze krátce po jejich příchodu do Evropy. 

Po několika desítkách let, možná staletí, se vztah začal postupně zhoršovat. 

Majoritní společnost romské kočovníky nejdříve přijímala s obavami, po prvních 

konfliktech přešla k represivním akcím. Nechápala kulturu, společenskou strukturu 

a životní styl těchto „přivandrovalců", odmítala je tolerovat jako odlišnou etnickou 

skupinu a poskytnout jí pro její působ života podmínky. 

Později přešla snaha o vytlačení Romů z evropského prostoru k politice 

násilné asimilace. Ta narážela na odmítání nového životního stylu romskou 

populací. Kočovný způsob života umožňoval vyhýbat se naplňování této politiky 

přestěhováním se na jiné místo. Romové nerozuměli evropské kultuře, její projevy 

přejímaly málo a pouze formálně. Snažili se zachovat si společenskou strukturu 

a způsob života, na jaký byli po staletí zvyklí. Situaci ještě zhoršovala vysoká 

negramotnost. 

Kromě politických zásahů, tento stav zhoršovala i postupující 

diskriminace. I přes dosažené vzdělání, kterého jednotlivci z romské populace 

dosáhli, se nedařilo je začleňovat do odpovídajících pracovních pozic. 

Až na výjimky tak zůstávali na nízké sociální pozici. Vzdělání tak neposkytlo 

odpovídající výsledek, což v důsledku vedlo k degradaci instituce školy mezi 

romským etnikem. Romové zůstávali pro většinu populace „zloději, handlíři, 

podvodníci", kteří se vyhýbají práci, jsou špinaví a žijí nemravným životem. 
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Na územích Čech a Moravy, která byla pod vlivem Německa během 

2. světové války, došlo k zásadní změně podmínek. Zjednodušeně by se dalo říci, že 

se začaly psát nové dějiny Romů. Původní usedlí, polousedlí i kočovní Romové byli 

téměř vyvražděni, ostatní - pokud nepřežili válku někde v úkrytu - byli zmrzačeni 

lékařskými pokusy. Na tato území se přestěhovaly nové romské skupiny. Stejně jako 

v minulosti, ani teď nebyli Romové vítáni, na druhou stranu nadále nestály o změnu 

způsobu života. Dějiny se začaly psát znova, podobně. Přes veškerou politickou vůli 

jsou téměř Romové po celé 20. století považováni za „cizince bez vlasti, příživníky, 

kterým nelze pomoci". Po válce dostali Romové šanci začlenit se do společnosti, 

avšak až do roku 1989 nebyli považováni za národnost se svou vlastní kulturou. 

Předpokládalo se, že Romové se sami začlení do společnosti a tak jim nebyl 

věnován zvláštní přístup. Problematika tohoto období však vyžaduje širší rozbor. 
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2.3 Období let 1945 - 1989 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že dějiny Romů na území Čech, 

Moravy a Slovenska začínají jinde, než kde před 2. světovou válkou skončily. 

Na území Čech a Moravy se vrací asi 500 až 600 přeživších Romů. Mnohonásobně 

početnější jsou však romské skupiny, které přicházejí ze Slovenska, aby osídlily 

opuštěné oblasti po Němcích. Nicméně ani návrat Romů, kteří přežili válku nebyl 

majoritním obyvatelstvem přijímán přátelsky, v povědomí obyvatel zůstávali jako 

nepřizpůsobiví občané. Původní osady a tábory byly zničeny, přibývaly problémy 

s bydlením a obživou. Na území Moravy proběhla u Romů, kteří se vrátili po válce 

z koncentračních táborů i úkrytů, samovolná integrace. 

Poválečný vývoj romské problematiky byl různý na jednotlivých územích 

republiky. Přesto se politický systém snažil o jednotná řešení, která se v průběhu 

měnila. Rozdělení jednotlivých etap se v odborné literatuře nepatrně liší. Nina 

Pavelčíková uvádí etap pět (Pavelčíková, 2004), Eva Davidová šest (Davidová, 

2004), Tomáš Haišmann a Petr Víšek dokonce sedm (Socioklub, 1999). V dalším 

textuje použito rozdělení podle Evy Davidové, které je rámcově vymezeno léty: 

1. 1945- 1948 

2. 1948- 1958 

3. 1958- 1965 

4. 1965- 1968 

5. 1969-1973 

6. 1974- 1989 

Každá etapa je charakteristická určitým přístupem, politickým 

a ideologickým náhledem na problematiku. V každé je uplatněna jiná koncepce 

řešení. Všechny mají jednoho společného jmenovatele. S výjimkou páté etapy 

poskytují řešení pouze shora, zvenku, bez možnosti spolupráce Romů samotných. 

Následující teoretické pojednání je především ukázkou důvodů, proč škola 

Míru v Květušíně vznikla, fungovala a proč zanikla, jaké byly politické podmínky 

jejího vzniku a co zapříčinilo, že již nikdy nebyla žádná podobná škola obnovena. 

2.3.1 Poválečné období (1945 - 1948) 

Situace českých a slovenských Romů byla odlišná a z velké míry se 
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odlišovala po celou dobu jednotného státu. Na Slovensku během války naopak počet 

Romů vzrostl, i když jejich životní úroveň prudce klesala. (Pavelčíková, 2004) 

Slovensko, které bylo zničeno mnoha boji na jeho území, se potýkalo s nedostatkem 
práce, hospodářství se obnovovalo pomalu. Skupiny romských kočovníků proto brzy 

začali migrovat na české území. První pracovníci se na české území dostávali 

na základě pracovních povinností, další se nechali zlákat zprávami od příbuzných. 

Tato migrace byla státní správou zpočátku tolerována, protože pro obnovu 

hospodářství byly Romové vítanými pracovními silami. 

Později se situace začala vymykat kontrole státu, když nevzal v úvahu 

fakt, že za mužem - živitelem - přicestuje celá široká rodina. Zaměstnavatelé neměli 

pro celé rodiny ubytování, což vedlo k jejich přemísťování z místa namísto. Nato 

Zemský národní výbor v roce 1945 reagoval návrhem na zpřísnění evidence a 

zákazu kočování. MPSP však došlo k závěru, že zákon č. 117 z roku 1927 je stále 

v platnosti a jeho důsledky je pouze třeba uvést zpět do praxe. Proto v září 

následujícího roku vydalo návrh na zjištění evidence a doplnění dokladů, 

s podmínkou, že nové doklady nebudou vydávány. Také mělo být zajištěno 

ubytování a pro školní děti školní docházka. Mnohé rodiny se usídlovaly také 

v českém pohraničí. Ministerstvo sociální péče na tuto situaci reagovalo téhož roku 

požadavkem „očištění pohraničního pásma od Cikánů". Především na Moravě byly 

odsuny Romů z pohraničí uskutečňovány nesmlouvané. Ale i z českých okresů jsou 

kočovní Romové odsouváni zpět na Slovensko. 

Navrhovaná evidence byla nakonec nakonec byla provedena na základě 

vyhlášky č. 756 z roku 1947. Téhož roku byl ve dnech 18-23 . 8 proběhl „soupis 

všech potulných Cikánů a tuláků práce se štítících". Evidováno bylo 16 752 Romů. 

Protiromská opatření v souvislosti se soupisem, byla však využívána spíše 

v jednotlivých regionech, než celostátně (Socioklub, 1999). 

Poválečné období bylo jen velice krátce obdobím hledání řešení romské 

problematiky. Velmi brzy se ukázalo, že politická opatření nejspíše nebudou 

tolerantní, naopak navazují na asimilační snahy první republiky. A to přes cíl 

Košického vládního programu z roku 1945, který usiloval o zrovnoprávnění 

československých občanů. Tedy měl být zárukou nediskriminování a umožnění 

zařazení do společnosti. 
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2.3.2 Vytváření komunistické koncepce (1948 - 1958) 

V únoru 1948 se ujímá vlády Komunistická strana Československa. 

Problematika „Cikánů" byla na čas odsunuta do pozadí. Politické špičky se 

domnívaly, že romská problematika bude vyřešena obecnými legislativními 

opatřeními. Cílem nebylo řešení romské otázky, ale sociálně kulturních problémů. 

Prostředkem měla být především osvěta, vyrovnání socioekonomické situace 

romských občanů a kulturně výchovná práce. Poslední jmenovaná byla ovšem velmi 

nesystematická. Krokem kupředu byl konec zužování romské problematiky 

na kriminálně bezpečností problémy. Zájem se rozšířil o problematiku sociální, 

zdravotní a kulturní. 

Přesto již od roku 1949 zájem o Romy zesílil, kvůli zvýšenému pohybu 

kočovníků, devastaci objektů, ve kterých přebývali, nemocnosti dětí a dalším 

problémům. Tyto problémy částečně souvisí i s vyhlášením pracovní mobilisace, 

která přivádí slovenské Romy do českých měst. V listopadu vzniká při MPSP 

komice „pro řešení cikánské otázky". Pod vedením Dr. Obrusníka vytváří tato 

komise plán řešení pro celé území republiky. Opatření se mají týkat bydlení, 

zaměstnání, výchovy dětí i dospělých. Přes snahu této komise se nepodařilo zajistit 

jednotný postup odpovědných resortů. Důvodem bylo mimo jiné chybějící ukotvení 

konkrétních řešení v ideologických plánech KSČ. 

I v této době se situace Česka a Slovenska lišila. Na rozdíl od klidu 

panujícího na českém území, se na Slovensku prosazovaly politické zájmy 

důrazněji. Romové, kteří se odmítali novému sytému přizpůsobit, byli policejně 

stíháni nebo hospodářsky trestáni. Na druhé straně, Romové se zde přihlásili 

o obranu svých občanských práv. Kromě snahy vytvořit vlastní svaz se někteří začali 

svých rovných občanských práv domáhat soudně. 

V roce 1950 vydala vláda usnesení o materiálním zlepšení podmínek „této 

skupiny". Usnesení vycházelo z předpokladu, že při stejných materiálních 

podmínkách, dojde ke srovnání společenské situace Romů s majoritní společností. 

V nejproblematičtějších romských koncentracích, zejména v „cikánských osadách" 

na Slovensku, se začínají budovat cesty, studny, elektrifikace a hygienická zařízení. 

Také se začíná řešit i problém docházky dětí do školy. Bez jednotné 

koncepce, dokonce bez jednotného názoru, začínají vznikat jednotlivé projekty. Ty 

narážely na názory dospělé romské populace, která si handicap negramotnosti 
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neuvědomovala, naopak měla obavy, že jim škola děti kulturně (a někdy i fyzicky) 

odcizí. Dalšími jevy problematiky vzdělávání se bude zabývat následující kapitola. 

Zde následuje pouze výčet několika aktivit: v Soběsukách u Žatce byl zřízen letní 

tábor, jehož úspěch podpořil vznik internátní školy, podobný tábor se uskutečnit též 

v Melči u Opavy. V některých školách v Ostravě, Pardubicích, Boleticích a Žatci 

začaly vznikat vyrovnávací třídy. V tomto roce vznikla též škola Míru v Květušíně 

a ve stejné obci vznikla i mateřská škola a kurzy gramotnosti pro dospělé. 

V pozdějších letech vznikaly kurzy pro dospělé i na dalších místech. 

V roce 1952 vydala ministerstva vnitra ČR i SR směrnici „Úprava poměrů 

osob cikánského původu". Tato směrnice reagovala na politické a společenské 

změny v tomto období, měla znamenat revizi poměrů Romů i změny prostředků 

zvolených k řešení „cikánské otázky". „Mnohdy však praktická realizace 

'převýchovného procesu' formulovaná kraji a okresy neodpovídala přijaté filosofii." 

(Socioklub, 1999) 

S přijatou směrnicí souvisela i snaha o uznání Romů jako svébytné 

národnosti. Národnostní otázka ostatně přežívala v různých podobách 

na společenské scéně téměř po celé 20. století. Snahy o uznání romské národnosti 

vyvrcholily na sjezdu Svazu československých spisovatelů v srpnu 1953. Přesto 

i v referátech odmítajících násilnou asimilaci Romů se objevuje ideologická 

jednostrannost a idealizace řešení v SSSR. Přesto tyto snahy ideologicky narážely až 

postupně úplně ustaly. 

Ideologicky měla působit i osvětová kampaň, kterou měl zajistit pěvecký 

sbor žáků školy Míru v Květušíně, která bude popsána dále. 

V následujících letech pokračuje úsilí jednotlivých institucí na změnu 

poměrů romské populace. Stále převažuje myšlenka, že zvýšením materiální životní 

úrovně a zajištěním vzdělání, se zlepší i kulturně společenský status Romů. 

Jednotlivé instituce nadále působí jednotlivě, bez společné koordinace. 

Tento stav nebyl dlouhodobě udržitelný. MV reagovalo v roce 1956 

vydalo „Situační zprávu o cikánské otázce v ČSR". V ní je obsažen požadavek 

jednotné koncepce do dalších let. Vzor řešení romské problematiky se hledal 

v koncepci SSSR, kde Romové v poválečném období přestali být považováni 

za svébytnou národnost, „protože jeho velká část (myšleno romského obyvatelstva) 

neprokázala kladný postoje k sovětskému zřízení a nedokázala se vyrovnat 
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s majoritou". (Pavelčíková, 2004) 

Tento postoj později formulovalo usnesení politického byra ÚV KSČ 

z 8.4.1958. V usnesení „O práci mezi cikánským obyvatelstvem" je „jednoznačně 

potvrzeno, že Romy nelze považovat za svébytnou národnostní skupinu, ale 

za „sociálně a kulturně zaostalé obyvatelstvo vyznačující se charakteristickými rysy 

způsobu života". (Pavelčíková 2004). Tím je dán prostor pro odmítnutí 

samostatných škol, specifického vzdělávání a možnosti volby jazyka. V tomto 

usnesení se také opět rozdělují Romové podle životního stylu na usedlé, polousedlé 

a kočovné (potulné). Poslední jmenovaná skupina byla považována za nekulturní, 

s negativním postojem k práci a „příživnickým způsobem obživy". Hlavním 

prostředkem převýchovy mělo být trvalé usídlení všech Romů a jejich zařazení 

do pracovního procesu. Dále měl být zostřen boj proti rozmáhající se kriminalitě 

a prostituci. 

Jedním z důsledků tohoto usnesení byl zrušení vyrovnávacích tříd i 

speciálních škol, které vedly například učitelé Zdeňka Půčková, Miroslav Dědič 

a další v Pardubicích, Ostravě i jinde. Zrušení těchto škol navazovalo na směrnici 

č. 110 „O výchově a vzdělávání romských dětí", kterou vydalo ministerstvo školství 

v září téhož roku. Podle této směrnice mohly být zřizovány pouze dočasné třídy 

pro zanedbané žáky, jako součást normálních osmiletých škol, nikoli při zvláštních 

školách. Závazné pro takové třídy pak byly všeobecná pravidla a osnovy. 

Významným mezníkem se o měsíc později stal zákon vyhlášený Národním 

shromážděním. 

2.3.3 Realizace koncepce asimilace Romů (1958 - 1965) 

Práce na legislativní úpravě „cikánské otázky" vyvrcholili schválením 

nového zákona v říjnu 1958. Zákon č. 74/1958 Sb. byl veřejně vyhlášen 17.10.1958. 

( Příloha č. 1) Veřejně byl znám jako zákon „o trvalém usídlení kočujících osob". 

Stal se právním podkladem pro likvidaci způsobu života všech osob „s pohyblivým 

bydlištěm".To umožnila tajná prováděcí směrnice ministerstva vnitra z prosince 

téhož roku, která rozšířila platnost zákona z okruhu kočovných Romů i na osoby, 

které vedly tzv. polokočovný život. 

Rozšíření okruhu působnosti zákona předjímal v září 1958 provedený 
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soupis kočovníků starších 15 let. Polokočovní obyvatelé se na základě tohoto 

soupisu měli vrátit do místa trvalého bydliště, kde jim mělo být podle možností 

nabídnuto ubytování a zaměstnání. Provedení soupisu neodpovídalo 

předpokládaným výsledkům. 

V pěti paragrafech je vymezen zákaz potulky a kočování. „Již z formulace 

zákona přímo čiší přístup, jenž v Československu panoval a který v mnohém 

přetrvává dodnes: my, civilizovaní a řádní občané musíme pomoci zcivilizovat je. 

Nabídka zde vzniká bez jakékoli poptávky, jinými slovy budeme pomáhat Romům, 

protože to potřebujeme my." (Nečas, Miklušáková, 2002) Navíc rozšíření zákona 

i zřejmé nerovné právní podmínky a především jeho uvádění do praxe, stály 

na hraně ústavnosti tohoto zákona. Význam tohoto opatření se později ukázal být 

sporným, neboť migraci romských občanů pouze omezil, ale neodstranil. 

Uvádění tohoto zákona do praxe provázelo několik porad. Asi 

nejzajímavějším se zdá porada z listopadu 1958, které předsedala Zdeňka Půčková 

a hlavní referát pronesla Eva Bacíková. Obě se v minulosti zasazovaly o zvýšení 

vzdělanosti Romů. Porada se nesla v duchu obhajoby správnosti zákona. Ze zápisu 

jednání však vyplývá i aktivní účast zástupců Romů, jejichž názor na znění zákona 

byl pro zastánce státní politiky překvapivý. (Pavelčíková, 2004) 

Podpůrnou akcí uvádění zákona č. 74/1958 Sb do praxe měly být nový 

soupis, „kočovných a polokočovných osob" a jejich následné trvalé usídlení. Soupis 

proběhl v noci ze 3. na 4. února 1959. Místo soupisu se následně mělo stát místem 

usídlení Romů. Kola vozů byla sundána a koně byli odvedeni na prodej. Provedení 

se rovnalo razii, která násilně změnila po staletí udržovaný způsob života a hrubě 

omezila osobní svobodu těchto lidí. Soupis mnohdy obsahoval i Romy, kteří měli 

trvalé bydliště, ale často cestovali za svými příbuznými mezi Českem a Slovenskem. 

I těmto Romům byl následně znemožněn jakýkoliv nehlášený přesun, včetně 

návštěv příbuzných. Do soupisu bylo zahrnuto 46 500 osob nad 15 let. (Davidová, 

2004) Naproti tomu málokterý Rom získal výhody zaměstnání a ubytování, které 

měl zákon za cíl. 

Jedním z mála pozitivních výsledků soupisu bylo podchycení nakažlivých 

chorob, možnost jejich léčení a umístění jednotlivců v nemocnicích. Podařilo 

se mnohdy doplnit i lékařskou evidenci. Kromě ní si místní národní výbory 

ponechávaly kopie osobních karet (tzv. karty K), které měly sloužit ke kontrole 
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dodržování zákona. Již v průběhu roku 1959 se situace související s usazením Romů 

začala komplikovat, množily se nejen žádosti o přestěhování nebo návštěvu 

příbuzných, ale i případy nedovoleného stěhování. 

V roce 1960 vyhlásily orgány ÚV KSČ ústy prezidenta Novotného, 

dovršení socialistické výstavby státu. Tomuto prohlášení předcházela rozsáhlá 

reforma státní správy, která byla schválena v dubnu 1960. Tato reforma vedla 

k narušení celého systému péče o romskou populaci. S tím později souvisel i pokles 

zájmu o tuto problematiku. Požadavky zákona č. 74/1958 Sb byly plněny spíše 

formálně. Krajské národní výbory měly povinnost předkládat každoroční dílčí 

správy ÚV KSČ o plnění usnesení z dubna 1958, ale jednalo se pouze o formalitu. 

Na začátku šedesátých let byla také vydána první příručka romského 

jazyka, kterou vydal pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV Jiří Lípa. Byl to 

„jednoznačný zastánce názoru, že „cikánská otázka je problémem sociálním, nikoliv 

národnostním". Již dříve odmítal „romantické, demagogické snahy" o prosazování 

romštiny, kterou považoval za primitivní, upozorňoval na „fetišizaci" romského 

folkloru". (Pavelčíková, 2004) Tento názor zastával v prokazatelně v roce 1958. 

I brožura, kterou vydal neměla být rozšířena všeobecně, ani mezi Romy. Byla určena 

pouze pro pracovníky, kteří ve své každodenní praxi romštinu potřebovali. 

Jedinou státní institucí, která prakticky reaguje na romskou problematiku 

je ministerstvo školství a kultury. V roce 1963 vydává směrnice upravující 

vyučování romských dědí a kritizuje národní výbory, které tolerují neblahé jevy 

v obcích. Od roku 1965 připouští opětovné zřízení speciálních škol nebo tříd. Cíle, 

které si kladlo budou obsahem dalších kapitol. Přesto ani tyto směrnice neobrací 

společensko-politickou situaci natolik, aby se mohly opakovat projekty vzdělávání 

Romů, jaké fungovaly během padesátých let. 

2.3.4 Období řízeného rozptylu romské populace (1965 -

1968) 

V polovině šedesátých let přetrvává krizová situace v oblasti státní 

politiky vůči Romům. Pohyb romských rodin se zatavit nepodařilo, stejně jako 

se nedařilo udržovat evidenci kočovných karet (karta K). V oblasti romské 

problematiky se však neprojevil ani vliv uvolňování politických poměrů. Situaci měl 

vyřešit Vládní výbor pro otázky cikánského obyvatelstva, který vznikl vládním 

- 32D -



usnesením č. 502 ze dne 13.10. 1965. Měl zajistit komplexní přístup k problematice. 

Následující roky odhalily nedomyšlenost forem řešení, koncepce se neopírala ani 
0 vědecké ani o praxí ověřené poznatky. 

V prosinci téhož roku vznikly „Zásady pro organizování rozptylu 

a přesunu cikánského obyvatelstva za účelem likvidace nežádoucích soustředění 

ve smyslu usnesen í strany". Od počátku byly provázeny nej různějš ím i rozpory. Plán 

proroky 1966 až 1970 tak skončil krachem, v praxi se potvrdila jeho 

nerealizovatclnost. 

Přesun byl deklarován jako dobrovolný, ale interpretován jako povinnost 

romských rodin odstěhovat se do určitého okresu. Původní obydlí měla být 

vykupována. Ve vykupování se projevovaly systematické chyby, některé rodiny 

nebyly vyplaceny, jiné i po vyplacení nadále bydleli v původních místech. 

Systémové komplikace se projevovaly i na krajské a státní úrovni. Přesuny Romů 

se měly dít na základě dohod mezi jednotlivými slovenskými a českými okresy. 

Odpovědnost za výběr vhodné osoby k přesunu nesl slovenský okres, český pak 

zodpovídal za přesun, zaměstnání a převýchovné aktivity. 
Od oku 1966 byly jednot l ivé kraje kr i t izovány ideologickým oddě len ím 

uv KSČ, ale nadále roste snaha koncepci realizovat. Přes snahu přesuny přísně 

organizovat se m n o ž í případy živelných přesunů. Přes dí lčí k ladné výsledky. 

se situace i životní podmínky většiny Romů zhoršily, migrační pohyb romské 
populace nežádoucím způsobem rostl. 

„Cikánská otázka" nejen nemizí, ale naopak narůstá v kvalitativním 
1 kvantitativním ohledu. Dochází k častějším projevům rozporů mezi romským 
a neromským obyvatelstvem. Nové konflikty jsou motivovány jinak než v minulosti, 

souvisí s rohlubováním společenské izolace Romů v mnoha ohledech. Tradiční 

hodnoty Romů jsou narušovány, nové nemohou být při tak rychlé změně utvářeny. 

Rodová i společenská sounáležitost jsou bourány, postupně se ztrácí i identifikace 
s romstvím u jednotlivých Romů. V takový společenských poměrech nebylo možné 

uvažovat o samostatném nebo odlišném vzdělávání Romů. Jak bude ukázáno dále, 
ani mnohem demokratičtější období takovým snahám není nakloněno. 

2.3.5 Emancipace romského hnutí (1969 - 1973) 

Po nevydařeném konceptu řízeného rozptylu dochází ke krizi politiky 
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asimilace. Vládním usnesením byl v listopadu 1968 zrušen Výbor pro otázky 

cikánského obyvatelstva. Po zahájení demokratizačního politického procesu 

se objevovaly snahy o vznik samostatné romské organizace. Vyvrcholily registrací 

Svazu Cikánů - Romů na ministerstvu vnitra ČR v květnu 1969. V součinnosti 

se svazem začal také vycházet romský list „Romano lil". Podobná iniciativa vznikla 

i ve Slovenské republice. 

Předseda českého svazu Ing. Miroslav Holomek na prvním sjezdu SCR 

uvedl, že „romskou komunitu je možno charakterizovat jako specifickou etnicko-

sociální pospolitost, která se vyznačuje pocitem sounáležitosti a vlastním jazykem 

a kulturou. (Podle předběžného programu měl o otázce, zda je možno Romy 

považovat za svébytnou národnost, rozhodnout vědecký výzkum.)" (Pavelčíková, 

2004). 

V předsednictvu svazu zasedali nejen zástupci Romů (Ing. M. Holomek, 

Antonín Daniel, Bartoloměj Daniel, Zikmund Vagay), ale i neromští odborníci (M. 

Hiibschmannová, Eva Davidová, Miroslav Dědič) a další. 

Počet členů svazu se během tří let dostal až na číslo 6500. Rozvoj SCR byl 

podpořen i organizací Névodrom (nová cesta), která byla registrována jako 

hospodářský podnik v řeznu 1970. Sdružovala 13 závodů, které se zaměřovaly 

na renovaci a stavbu bytových jednotek. Cílem Névodrom byla také obnova 

původních romských řemesel. Postupné zásahy státu do Névodrom, špatná 

organizace práce a hospodaření (romští vedoucí byli dobrými zaměstnanci, ale 

neměli manažerské schopnosti), spolu s rozpory mezi jednotlivými rodinami, vedly 

ke zrušení tohoto hospodářského podniku v roce 1972. (Davidová, 2004) 

Svaz Cikánů - Romů si stanovil cíl začlenění romské národnosti 

do legislativy. Především ústavnost tohoto požadavku byla hlavním bodem diskusí. 

Otázka národnostní svébytnosti byla prubířským kamenem tolerance 

komunistického režimu. V dubnu 1970 bylo vydáno Memorandum k základním 

otázkám romské - cikánské problematiky a vymezení společenského postavení 

Romů - Cikánů. Za iniciátorku memoranda byla prohlášena Milena 

Hiibschmannová. Závěry memoranda označily současnou státní politiku 

za diskriminační, vymezení romství za nedostatečné a pokračování asimilační 

politiky za nepřípustné. Předpokládaná argument proti uznání romské národnosti, že 

Romové nemají vlastní území, měl být potlačen - skutečností, že SSSR 
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v meziválečném období romskou národnost uznávala. Status národnosti měl být 

chápán jako právo, nikoliv jako direktiva vůči státu, nebylo usilováno o úřední 

jednání ani školní vzdělání v mateřštině. Přes mírný tón bylo memorandum 

odmítnuto rozhodnutím KSČ s tím, že případný vědecký výzkum národnostní 

otázky měl být státními orgány usměrňován a jeho součástí mělo být i dotazníkové 

šetření mezi majoritním obyvatelstvem. 

Ústupkem, který KSČ povolila, bylo vytvoření mezioborového týmu 

pro romskou problematiku při Ústavu filosofie a sociologie ČSAV. Vedení týmu bylo 

svěřeno Mileně Húbschmanové (indoložka a romistka) a Evě Davidové (etnoložka). 

SCR dále otázku svébytné národnosti neotvíral. Zaměřoval se na řešení a kritiku 

jednotlivých projevů diskriminace, např. návrh ministerstva vnitra na sterilizaci žen 

z nevyhovujícího sociálního prostředí, a na aktivity v oblasti školství (již 

od šedesátých let se objevuje problém neoprávněného zařazování romských žáků 

do zvláštních škol), kulturního a společenského vyžití Romů v jednotlivých 

regionech, kde vykonal mnoho dobrého. Do budoucna se pozitivně projevilo i 

navazování mezinárodních kontaktů. V roce 1971 se dokonce skupina z vedení SCR 

zúčastnila I. kongresu World Romani Union v Londýně. Tyto styky byly po zrušení 

SCR o dva roky později oficiálně přerušeny, na I. kongres již zástupci SCR neměli 

povolení vycestovat. „Po odvolání politiky rozptylu a odsunu (v ČSR v roce 1970 a 

v SSR o dva roky později) byla usnesením vlády přijata v pořadí třetí koncepce, 

tentokrát společensko-kulturní integrace Cikánů." (Nečas, Miklušáková, 2002) 

Projevem nového přístupu státních institucí bylo přijetí usnesení vlády ČSR č. 279 

z roku 1970. Romové byli poprvé označení jako etnická skupina. Opět byla 

vytvořena vládní komise, která už neřešila „romské problémy", ale problémy Romů. 

Dalším vládním usnesením, tentokrát federální vlády ČSSR č. 231 z roku 

1972, byl kodifikován postup v procesu společenské integrace etnické skupiny 

Cikánů - Romů, tzv. Zásady celostátních sociálně politických opatření v péči 

společnosti o cikánské obyvatelstvo. Za spoluúčasti obou svazů Cikánů - Romů si 

klade za cíl vyrovnání romského etnika s majoritním obyvatelstvem, 

při respektování jeho etnických specifik. Toto období se stalo historickým 

mezníkem, protože „se poprvé ve svých dějinách Romové mohli podílet na utváření 

svého osudu." (Davidová, 2004) 

V této době však přes snahu SCR vybudovat na místě bývalého 
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cikánského tábora v Letech u Písku, vyrostla v letech 1972-1974 obludná, do daleka 

zapáchající budova velkovýkrmny prasat, pořízená ze sdružených prostředků JZD 

okresu Písek a ze státních dotací. Tím byl dál signál pro další směřování státní 

politiky vůči Romům. 

2.3.6 Společenská a kulturní integrace Romů (1974 - 1989) 

„V roce 1973 už byla situace v zemi plně v rukou nové nomenklatury 

KSČ, pro niž byla snaha o emancipaci Romů nepřijatelná. Pod nejrůznějšími 

záminkami (úzká členská základna - údajně jen 530 platících členů - a nedostatečná 

aktivita členstva, čímž měl SCR ztratit charakter společenské organizace, nedostatky 

ve financování apod.) nakonec představitelé Národní fronty přinutili vedení Svazu, 

aby k 30. 4. 1973 „dobrovolně ukončilo" svou činnost." (Pavelčíková, 2004) 

Po zrušení SCR byla ve společnosti vytvořena atmosféra závadnosti zájmu o tuto 

problematiku. Upadaly i aktivity, které SCR podporovalo, rozpadaly se hudební 

soubory, přerušil se tisk romských periodik a v neposlední řadě upadal i zájem 

Romů na účasti v různých komisích. Poslední období vlády KSČ se vyznačuje 

jakousi oboustrannou pasivitou ve snahách problémy Romů řešit, nemluvě 

o snahách pozvedat specifickými způsoby romskou vzdělanost. 

V počátcích normalizace ještě přetrvávalo několik kurzů romštiny pro 

učitelky mateřských škol, v časopise Nový Orient vyšla stručná učebnice romštiny, 

ale i tyto snahy upadaly. Situace v SSR je zcela odlišná a od počátku k romské 

populaci mnohem odmítavější. Ani vČSR nebyly legislativní úpravy žádány. 

Prvním významnějším dokumentem bylo usnesení vlády ČSSR č. 21 z roku 1976, 

které pouze upřesňovalo „Zásady celostátních sociálně politických opatření" z roku 

1972. 

Během následujících let se postupně podařilo zvyšovat počty romských 

žáků v mateřských školách, základních školách i na středních odborných učilištích. 

Ale dále narůstaly také počty žáků ve zvláštních školách. Problematika však zatím 

není řešena. Státní orgány se zaměřují spíše na politická, ideologická a bezpečnostní 

témata. Proto již na II. mezinárodní romský kongres v roce 1978 nejsou vysláni ani 

romští zástupci bývalého SCR, ani neromští odborníci. Přitom právě zde je 

schválena změna názvu zastřešující organizace z „World Romani Union" na 

„International Romani Union". Jedinou zástupkyní ČSSR byla východoslovenská 
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redaktorka Anna Klempárová, která měla osobní pozvání od MUDr. Jana Cibuly, se 

kterým SCR též udržoval blízké styky. 

Téhož roku vydala Charta 77 dokument č. 23 „O postavení Cikánů -

Romů v Československu". Ačkoliv se nepodařilo tomuto dokumentu otevřít diskusi, 

o právech Romů vyslovil jasné a razantní teze. Konstatuje, že diskriminace 

romského obyvatelstva není přímo zjevná, přesto v ČSSR dochází v tomto ohledu 

k porušování lidských práv. Lhostejnost a diskriminace společnosti hraničí 

s rasismem. O tom, zda Romové splynou s většinovou společností mohou podle 

dokumentu rozhodnout jen oni sami. Překážkou řešení „romské problematiky" ale 

není odlišnost kultury Romů, nýbrž poruchy majoritní společnosti. Ačkoliv Romové 

právně neexistují (jako národnostní menšina), jsou vytvářeny vládní komise, které je 

evidují. S tím souvisí i protiústavnost možných postihů za „svévolnou migraci", 

které Romům hrozí. Dokument také naráží na nepřijatelnost používání výrazu 

„Cikán" pro nános hanlivých významů, které obsahuje. Společnost navíc vnucuje 

Romům představu (pomocí médií a vzdělávacích a osvětových institucí), že jsou 

cizí, méněcenná rasa bez jazyka a minulosti. Příkladem porušování svobod je podle 

dokumentu také protiprávní rozpuštění SCR. (Pavelčíková, 2004) 

Politická scéna však na tento dokument nereaguje. Až v roce 1981 vydává 

vláda ČSSR usnesení č. 35, v němž formuluje „aktuální úkoly pro další rozvoj péče 

o cikánské obyvatelstvo". Úkoly se zaměřují na likvidaci romských osad, zlepšování 

školní docházky a podobně. Na základě usnesení vlády proběhlo vletech 1982 

a 1983 dotazníkové šetření v usídlených romských rodinách. Po třech letech se vláda 

ČSR pokusila orgány zodpovědné zaplnění „Zásad" a „Aktuálních úkolů" 

aktivizovat usnesením č. 28 z roku 1984. 
Od roku 1986 postupně roste tlak romských aktivistů na řešení otázek 

o postavení Romů v ČSSR. Požadují přijetí najednání ÚV KSČ, což je 

odsouhlaseno. Romská problematika se znovu objevila jako ožehavé téma a to 

nanejvyšší politické úrovni. Následujícího roku vznikl přípravný výbor Svazu 

Romů ČSSR, který měl Svaz vytvořit jako společenskou organizaci na etnickém 

základě a včlenit jej do Národní fronty. 

V červnu 1988 se konala pod vedením Ing, Hoffmanna další porada na ÚV 

KSČ. Už v jejím průběhu bylo ze strany politického vedení konstatováno, 

že ustanovení etnicky pojaté organizace by bylo krokem velmi problematickým 
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s pochybným výsledkem, že „ovšem navázání 'námi řízeného, ne z vnějšku 

vnucovaného dialogu se samozvanými mluvčími romského etnika ostatně 

považujeme v současnosti za účelné."' (Víšek, 1999) Následující rok ukázal plný 

rozklad moci, když byla ochotna přistoupit na požadavky těchto samozvaných 

mluvčích. V listopadu proběhla další schůzka pod vedením Ing. Hoffmanna na půdě 

hotelu Praha, federální úřady ji však odmítli akceptovat. 

Překvapivý byl razantní a jednotný postoj romských zástupců na této 

schůzi. Její závěry se promítly do zprávy o stavu řešení problematiky romského 

obyvatelstva, kterou předložil Ing. Hoffmann 3.2.1989 na schůzi předsednictva 
o v 

UV KSČ. Od dřívějších zpráv se v mnoha směrech odlišuje. V první řadě zásadně 

používá pojmu Romové. Další obsah zprávy je pokusem KSČ podívat se pravdě 

do očí. Obsahuje reflexi poměrů, která by nutně vedla k změnám státní politiky vůči 

romské populaci. Formulace závěrů této zprávy je v mnohých směrech pozitivním 

krokem kupředu. Do jaké míry by se promítly do reality zůstalo díky dalšímu vývoji 

bez odpovědi. Mnohé by si zasloužily jistou pozornost i v dnešní době. 

Ačkoliv na politické úrovni byla romská otázka bouřlivě diskutována, 

společnosti byl tento rozruch utajen. Ve druhé polovině 80. let se o Romech téměř 

nepsalo a nehovořilo. Jedinými výjimkami byly občasné právy o zdařilé integraci 

jednotlivců. (V roce 1986 byl natočen film „Kdo se bojí, utíká", který je natočen 

na motivy školy Míru v Květušíně.) Stále se usilovalo o vyrovnání populace 

na úroveň integrovaných rodin. Někdy tomu však měly dopomáhat i pro Romy 

nepřijatelné prostředky, například omezování porodnosti antikoncepcí nebo dokonce 

sterilizace žen za úplatu. Tyto jevy byly úplně zamlčovány. Ani závěrečné období 

existence ČSSR neumožnilo obnovu vzdělávacích a výchovných aktivit 

z padesátých let. Změnil se i názor na cíle vzdělávání Romů, z dřívějšího 

odstraňování negramotnosti na zkulturňování romských spoluobčanů. 

2.3.7 Závěr 

Během těchto 45 let proběhlo několik etap pokusů zkulturnit, integrovat 

nebo dokonce asimilovat Romy mezi většinové obyvatelstvo. Jednotlivé koncepce 

se nakonec ukázaly jako nesprávné a nerealizovatelné. Vycházely z tezí 

o myšlenkové, společenské, kulturní i ekonomické zaostalosti menšiny. Opomíjely 

fakt, že problém vzájemného soužití tak odlišných etnických, resp. národnostních 
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skupin, je mnohem komplexnější. Z dějinných zkušeností si navíc tento vztah nesl 

vzájemné předsudky a stereotypy. Ze strany Romů navíc společenskou strukturu, 

jejíž změna je už z její podstaty odmítána. Nesmlouvavé usazení všech Romů, které 

nerespektovalo specifika této skupiny naopak vedlo k zesílení jejich odporu vůči 

majoritní společnosti. Celé toto období též charakterizuje označení, které používá 

Eva Davidová jako „rozhodování o nás bez nás". (Davidová, 2004) To nemohlo 

a ani nevedlo k úspěchu. 
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2.4 Školství v ČSSR v letech 1945 až 1989 

Poválečné dějiny školství jsou dosud zkoumány historiky, pedagogy 

i dalšími odborníky. Odborná literatura i vysokoškolské učebnice často končí výklad 

dějin rokem 1938. Naopak literatura z popisované doby je často jednostranně 

ideologicky zaměřená, chybí v ní historický i pedagogický nadhled 

nad problematikou. Následující nástin dějin poválečného školství je proto opravdu 

stručný. Postačí však k nahlédnutí na legislativní podstatu vniku a zániku 

specifických vzdělávací a výchovných pokusů v padesátých letech. 

Školství po druhé světové válce navazovalo na snahy reformních 

pedagogů o vnitřní reformu škol. V období první československé republiky sice 

přinesl určité změny obsahového a organizačního charakteru tzv. Malý školský 

zákon z roku 1922, který novelizoval předcházející říšské zákony z let 1869 a 1883, 

ale k organizační a především metodické reformě nedošlo. Stále zůstávala v platnosti 

původní školská soustava, přičemž na úrovni středního vzdělávání ke změnám 

nedošlo. Střední školy byly reformovány až v roce 1927 tzv. Malou středoškolskou 

reformou. V následujících dvou letech proběhly určité změny ve vzdělávání vedené 

„zdola". Velkým přínosem byl nástup Václava Příhody do čela učitelstva. Postupně 

byly také zakládány tzv. pokusné příhodovské školy. Jeho požadavek po jednotné 

škole byl po válce realizován, ovšem ve zcela jiných podmínkách a na odlišném 

ideovém základě. V roce 1930 byly opět organizačně reformovány měšťanské a 

střední školy, což zvýšilo prostupnost školství. O pět let později byl vydán zákon 

o újezdních školách, který měl zaručit lepší dostupnost měšťanských škol - v centru 

každé oblasti (újezdu) měla být zřízena měšťanská škola. V roce 1939 byly 

upraveny i učební plány. Zásadní školský zákon vydán během prvorepublikových 

změn nebyl, vždy šlo pouze o dílčí úpravy. 
Ve světě probíhaly pokusy reformních škol, které ovlivňovaly i učitelské 

působení u nás. Mezi významné představitele patří například Josef Úlehla, 

František Bakule, Václav Příhoda, Ludmila Žofková a další. Z hlediska výchovy 

..dětí z ulice", multikulturního působení a vzniku mnoha dalších projektů byl 

významným také Přemysl Pitter. 
Působení těchto reformátorů prudce přerušila druhá světová válka. Vnitřní 

reforma, na kterou by mohl poválečný vývoj navázat nebyla provedena. Mělo vůbec 
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působeni' reformních pedagogů meziválečného období smysl? Z dnešního pohledu je 

jisté, že ano. 

2.4.1 Zákon o jednotné škole 

Meziválečné zkušenosti, na které bylo možné navázat teoretickým 

zkoumáním i praktickým použitím, byly obrovské. Reformátoři také doufali, 

že budou moci na svoji činnost po válce navázat. Ovšem hned po skončení války se 

zažalo bojovat o podobu školského systému. Diskuse byla vedena nejen o reformu 

v jednotnou školu. Mezi jejími zastánci byl i Václav Příhoda a jeho stoupenci. 

Odpůrci jednotné školy měli spíše principiální výhrady. Proto brzy vypukla diskuse 

pouze o podobu jednotné školy. Má být jednotná škola diferencovaná, nebo 

nediferencovaná. Václav Příhoda a ostatní zastánci diferencované jednotné školy 

stáli proti názoru politického systému. Zdeněk Nejedlý působil na ministerstvu 

školství velmi krátce, jeho nástupce Ján Stránský reformu v jednotnou školu 

oddaloval. 

První poválečný zákon byl vyhlášen v dubnu 1948, známý jako Zákon 

o jednotné škole. (Příloha č. 2) Během následujících čtyřiceti let byly vyhlášeny 

další čtyři zákony, které ovšem zásadně strukturu danou tímto zákonem neměnily. 

Byla ustanovena jednotná nediferencovaná škola. Na pětiletou národní školu 

navazovala čtyřletá „střední" škola. Po jejím ukončení buď následovala povinné 

dvouleté studium základní odborné školy, nebo výběrové dvou až čtyřleté studium 

odborných, vyšších odborných škol nebo gymnázia. Povinná školní docházka trvala 

11 let. Poprvé v historii byly do školského systému zařazeny i mateřské školy, které 

byly tříleté. 

Cílem tohoto zákona byla snaha o jednotné vzdělání na všech školách, 

jednotné metody, postupy i obsah učiva měl zajistit správnou výchovu dětí a 

mládeže dělnického lidu. Jedním z mála kladů jednotné školy byla snadná 

prostupnost systému. Na druhou stranu takový systém nedával šanci nadaným ani 

pomalejší žákům. Všichni museli postupovat stejně. 

Ještě před přijetí zákona o jednotné škole byl vydán dekret prezidenta 

E.Beneše č. 132 z 27.října 1945, který povýšil učitelské vzdělávání na úroveň 

univerzitního studia. V návaznosti pak 15. listopadu 1946 zahájila své vzdělávací 

a výzkumné aktivity Pedagogická fakulta UK v Praze. Zákonem č. 100 ze dne 9. 
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dubna 1946 byly pak při všech univerzitách v českých zemích a na Slovensku 

zřízeny pedagogické fakulty. 

V době platnosti tohoto zákona začaly fungovat výše zmíněné projekty, 

zaměřené na vzdělávání a výchovu romských žáků. Mezi nimi vznikla i škola Míru. 

2.4.2 Školské zákony dalších let 

První výraznou legislativní změnou byl Zákon ze dne 7. 5. 1953 „o 

školské soustavě a vzdělání učitelů". (Příloha č. 3) Ten dal vznik systému, který 

kopíroval podobu sovětského školského systému. Vznikly dva proudy vzdělání -

osmileté odborné střední školy a jedenáctileté střední školy. Střední školy byly 

výběrové, zakončené maturitou, kterou skládali sedmnáctiletí studenti. Na tento 

negativní důsledek v podobě neplnoletých absolventů reagoval až zákon o sedm let 

později. Povinná školní docházka byla zkrácena z devíti na osm let, což odpovídalo 

tehdejším potřebám průmyslu. Tento zákon také vyjímal učitelské vzdělání 

z univerzity, naopak vznikaly střední pedagogické školy a dvouleté pomaturitní 

vyšší pedagogické školy. 

Ministrem školství a osvěty byl v době přijetí zákona Ernest Sýkora. 

Ačkoliv v době jeho působení byl zrušen zákon o jednotné škole i zákon o zřízení 

pedagogických fakult, nelze mluvit o výrazné reformě jako změně systému. 

O pět let později vydalo MŠK směrnici č. 110 „o výchově a vzdělávání 

cikánských dětí". Touto směrnicí došlo ke zrušení vyrovnávacích tříd a škol 

pro romské žáky, které mnohdy pracovaly se žáky mimo rámec všeobecných osnov 

a pravidel. Nadále mohly být zřizovány pouze dočasné třídy pro „zanedbané 

cikánské žáky". 

Ke sjednocení délky základní školy a povinné školní docházky došlo 

zákonem č. 186 z roku 1960. (Příloha č. 4) Ustanovuje základní devítiletou školu, 

na kterou navazuje tříletá střední všeobecně vzdělávací škola nebo čtyřleté střední 

odborné a odborné školy. Zákona navazuje jako první legislativní úprava 

na prohlášení prezidenta Antonína Novotného: „Letošní šedesátý rok bude mít 

v dějinách našich národů provždy významné místo. Tento rok dovršil období, 

v němž jsme splnily úkoly přechodu od kapitalismu k socialismu, kdy v naší zemi 

socialismus s konečnou platností zvítězil." (Kahuda, 1961) Zákon měl tedy reagovat 

na novou etapu ve vývoji společnosti. Ve výchově a vzdělání vyspělé socialistické 
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výuky byly dány také centrálně. Jednotný obsah zaručovaly centrální osnovy 

pro jednotlivé typy škol. 

Jediným obdobím, kdy bylo možné přizpůsobovat výuku více potřebám 

romských žáků a jednotlivých skupin žáků obecně, byla léta těsně poválečná 

do roku 1958 a období druhé poloviny 60. a první poloviny 70. let. V těchto letech 

jsou patrné i snahy o rozpracování pedagogické teorie. Například v roce 1950 vzniká 

časopis Pedagogika, jež si klade za cíl zdůrazňovat teoretické zkoumání. Rozvíjí se 

také Komeniologie. V šedesátých letech se rozvíjí defektologie (zakladatelem je 

MUDr. M. Sovák). Roku 1965 vzniká Československá pedagogická společnost. 

V těchto etapách uvolnění politického systému se také objevují nové význačné 

osobnosti pedagogiky: Jan Patočka, František Singule, Jarmila Skalková a další. 

Závěr je přesto skličující, ani v dobách, kdy společnost byla otevřena 

novým myšlenkám, nebyl prostor pro otázku vzdělávání tak specifické skupiny 

žáků, jakou Romové byli. Z předchozích kapitol je zřejmé, že to není jen chyba 

školských systémů a jejich legislativních úprav. Především politická nevůle uznat 

Romy jako národnostní skupinu, skupinu se zvláštními potřebami a specifickými 

problémy, zabraňovala rychlejšímu vzrůstu vzdělanosti těchto obyvatel. Jak 

si ukážeme dále, problematika vzdělanosti souvisí významně také s postojem Romů. 
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společnosti se měly sjednotit všechny instituce, které pečují o výchovu a vzdělání 

člověka. Zákon se nezaměřoval pouze na děti a mládež, ale i na pracující lid. Výuka 

žáků se také měla propojit s přiměřenou fyzickou prací. Ovšem komplexnost zákona 

je zřejmá i z legislativních úprav rozvoje osobitých schopností žáků, vzdělávání 

tělesně a duševně „vadné" mládeže v duchu socialistického humanismu i 

mimoškolních činností. 

Střední všeobecně vzdělávací školy byly zákonem z roku 1968 změněny 

na čtyřletá gymnázia. Byl to jediný ze zákonů, který reagoval 11a množství návrhů 

odborné veřejnosti z druhé poloviny 60. let. V nich se odrážela snaha o návrat 

k reformním návrhům z meziválečného období. 

Dalším reformním zákonem, který opět rozdělil délky základní školy 

(8 let) a povinné školní docházky (10 let), je zákon ze dne 26. 6. 1978. Navazuje 

mimo jiné na teorii o akceleraci dětského vývoje, kterou prosazovali vědci SSSR. 

Významný zásah do systému prvního stupně se navíc promítl do jeho velké 

náročnosti. Z této doby je všeobecně známá množinová teorie matematiky, která 

dodnes přetrvává v povědomí žáků té doby jako velmi náročná. Vzhledem k delší 

povinné školní docházce musely střední školy přijímat a udržovat i slabé studenty 

alespoň na dva roky. Tímto zákonem se formálně zvýšila prostupnost školského 

systému, protože všechny čtyřleté středoškolské obory měly končit maturitou 

s možností nastoupit na vysokou školu. Docházelo však až k devalvaci maturit, když 

si maturitu mohli dodělat i absolventi kratších oborů. Ze zkušenosti v naší rodině je 

však patrné, že tato možnost byla mnohdy i vysvobozením pro ty absolventy učilišť, 

kteří nebyly pro svůj třídní původ přijati na gymnázium ani přes vynikající 

prospěch. 

O šest let později byla pak dalším zákonem základní devítiletá škola tak, 

aby bylo umožněno ji po nástupu absolvovat. 

2.4.3 Školské systémy a jejich otevřenost 

Školský systém se během čtyřiceti let vlády Komunistické strany 

Československa měnil spíše formálně a organizačně. Stále zachovával instituci 

jednotného školství, které se postupně diferencovalo a umožňovalo větší 

prostupnost. Přesto však ideologicky byly všechny stupně a druhy škol jednotné 

v tom smyslu, že vychovávali socialisticky uvědomělého občana. Metody i formy 
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2.5 Romové a vzdělání 
Státní orgány ČSSR ve svých snahách „zrovnoprávnit" romské obyvatele 

vycházely většinou z názoru, že zvýšením životní úrovně a poskytnutím vzdělání 

bude „cikánský problém" vyřešen. V závěru jejich snažení se ukázalo, že příliš 

rychlé ekonomické vyrovnání a odtržení od původní kultury, bez zvnitřnění kultury 

nové, není dostačující, naopak jeví se negativně. Ovšem právě zásluhou těchto snah 

se podařilo snížit negramotnost romské populace. Co bylo příčinou, že se vzdělanost 

Romů nezvyšovala rychleji si ukážeme v následujících kapitolách. 

2.5.1 Výchova dětí v romské rodině 

Základním odchylkou romských žáků od většinové společnosti je způsob 

jejich výchovy. V poválečném období ještě děti vyrůstaly v rámci rozvětvených 

izolovaných rodin. Jednotlivé skupiny Romů byly velice soudržné, ale podle zásad 

kastovního společenství, jak si ho udržovaly od dávných dob, se navzájem 

oddělovaly. Vzájemných kontaktem jednotlivých skupin mohlo dojít k porušení 

rituálních tabu tím, že by komunikovaly s jinou kastou. Jednotlivé skupiny 

si udržovaly své starobylé zvyky, svou víru, náboženství a kulturu. Tato kultura byla 

předávána z generace na generaci pouze ústně. Prolínání cizí, majoritní kultury 

probíhalo pouze omezeně, tak, jak to vzájemná izolovanost dovolovala. Pro vztahy 

s majoritou však platila další pravidla, kromě pravidel kastovních systému. 

Většinová společnost Romy odedávna (po generace získávaná zkušenost) 

pronásledovala, neposkytovala ani základní uspokojení potřeb, například jídlo. 

Krádeže jídla byly chápány jako uspokojení nutných potřeb, tedy podle kultury 

Romů tak majitel věci jen poskytl svůj přebytek potřebnému - tak jak by ho poskytl 

i Rom. Takové názory byly většinové společnosti neznámé a navíc naprosto cizí. 

Neznalost jazyka, opět vzájemná, izolovanosti Romů ještě podporovala. 

Romská rodina je složitým společenstvím. Z demografického hlediska je 

průměrná romská rodina soužitím nejslabší důchodové generace, generace 

produktivního věku a mnoha dětí a vnoučat.(Nečas, 2002) Každý člen rodiny má 

svou vymezenou funkci a své místo. Postavení dětí a mládeže je naprosto odlišné 

od postavení této generace v majoritní společnosti. Děti od malička sdílejí 

s dospělými jejich způsob života, jsou účastni rozhodování o životě rodiny, jedí 
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od kojeneckého věku stejná jídla, plní stejné úkoly podle svých možností. Výchova 

tedy probíhá přejímáním vzorů a nápodobou. Příkazy jsou rovnocenné příkazům 

pro dospělé, zákazy nejsou pro ochranu (potrestání) dítěte, ale pro ochranu celé 

rodiny. Díky velkorodině se romské dítě vždy rychle učilo navazovat sociální 

kontakty. Dítě bylo dospělými respektováno a dítě respektovalo rodinu, kterou mělo 

v úctě. 

Tento způsob výchovy přetrval až do dnešní doby. Romské dítě je zvyklé 

účastnit se rozhodování spolu s ostatními, ale v našem školském systému 

se vyžaduje spíše pravý opak. Dítě vychované ke společnému životu je pak ve škole 

značně zmateno. 

S výchovou souvisí i mentalita dětí. Stejně jako dospělí, i romské děti jsou 

velmi temperamentní, citově založené,nestálé, z hlediska majority se slabou vůlí, 

bez schopnosti udržet intelektuální podněty. Komunikace v tradiční romské kultuře 

je živá, temperamentní až hlučná, provázená bohatou gestikulací. Ve vztahu 

k autoritám se projevuje okázalá citovost. S touto citovostí přicházeli děti i do koly: 

„Margit vydechla: To je krásné, to psaní, pán učitel." Sepjala ruce 

a zahleděla se mu do očí: 'Já chci ještě psát, pán učitel, prosím, prosím!' 

'Nespínej ruce, Margit, když prosíš.' 

Děvče vrhlo na učitele udivený pohled. 'My jsme to tak vždycky dělali, 

když jsme žebrali.' 

'Teď už se nežebrá. Mlč chvíli, Margit, ve škole nemůžeme mluvit jeden 

přes druhého, musíme se hlásit,...'" (Pohl, 1981) 

Samozřejmě i vnímání časuje u romských dětí stejně jako u jejich rodičů. 

Tradiční romské etnikum si díky své společenské pozici nevytvořilo vztah 

k dlouhodobým hodnotám, proto vnímá pouze přítomnost, kterou je třeba plně užít. 

Ve škole pak tento postoj vede ke specifikům například v domácí přípravě. 

Na příkladu květušínské školy je pak patrné, s kolika dalšími odlišnostmi se museli 

(a někdy dodnes musí) učitelé romských žáků vyrovnávat. 

2.5.2 Postoj romských rodičů ke škole 

„Jako každá etnicky rozlišitelná komunita, která byla z historických 
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asociálních důvodů vytlačena na okraj společnosti, i Romové zaujímají apriorně 

negativní, obrannou pozici vůči většinové společnosti a uzavírají se do vlastní 

komunity. Předsudky a negativní zkušenost na straně většiny i romské menšiny jsou 

zdrojem vzájemné nedůvěry, která se mnohdy projevuje skrytým i otevřeným 

nepřátelstvím. Vzájemná nedůvěra poznamenává sociální komunikaci mezi jedinci 

obou skupin od útlého věku a bohužel ani škola není pro většinu romských dětí 

místem, které by považovaly za přátelské." (Buryánek, editor, 2001 - 2002) 

Vztah romských rodičů ke vzdělání má své historické kořeny. Dříve bylo 

vzdělávání zajišťováno výhradně rodinou. Děvčata se učila od svých matek a synové 

od svých otců. Řemesla, znalosti, zkušenosti, způsob obživy byly předávány 

z generaci na generaci a Romové nikdy nevyhledávali pomoc majoritní společnosti 

při procesu vzdělávání. Výchova v romské rodině je charakteristická svou 

emocionalitou a zároveň neschopností rodičů učit děti něčemu více než je nezbytně 

nutné. 

V romských rodinách bylo typické i velké lpění na dětech. Romští rodiče 

se zpočátku velmi obávali dlouhé nepřítomnosti dětí v rodině v době vyučování. 

Kromě nedůvěry v instituci řízenou majoritní společností a obav z kulturního 

odcizení dětí, se projevovala také nedůvěra v důležitost vzdělávání. V ostrém 

kontrastu s těmito poznatky je fakt, že dnes v dětských domovech nacházíme 

především romské děti. 

Romští rodiče na jedné straně počítali s tím, že škola se o jejich děti 

postará a přebere za ni plnou zodpovědnost, a na druhou stranu byli toho názoru, že 

je škola zbytečná a stejně děti nic potřebného nenaučí. Tento demotivující přístup 

rodičů ke škole se pak negativně odrazil i na přístupu romských dětí ke vzdělání. 

Demotivaci Romů ke vzdělání způsobovala následná diskriminace při přijímání 

do práce nebo pocit, že škola jim dítě „odcizí". (Buryánek, editor, 2001 - 2002) 

Stěžejní je, aby sami rodiče pochopili význam vzdělání svých dětí a vedli 

je k němu. Pokud rodiče budou přesvědčeni o nezastupitelném postavení školy 

v životě jejich dětí a pokud dojde k nalezení vzájemného pochopení a úcty všech 

zúčastněných stran (rodičů, dětí a učitelů), změní se pak také vztah Romů ke škole. 

2.5.3 Vztah romských dětí ke škole 

„Autoři všech těchto projektů [uskutečňovaných v období 50. let - pozn. 
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aut.| si uvědomovali, že romské děti je možno získat pro vzdělání jedině tenkrát, 

když se podaří překonat všechny zmíněné handicapy a vytvořit jim ve škole 

přátelské prostředí, ve kterém budou moci uplatnit své přirozené vlohy a spontánní 

citovost." (Pavelěíková, 2004) 

Stejně jako u rodičů, i u dětí Romů převažovala ve vztahu ke škole 

apriorní nedůvěra. (Mnohdy se s ní musejí vyrovnávat i současní učitelé, protože 

děti mají zkušenosti s nesnášenlivostí a diskriminací. Často se nedůvěra ještě 

prohlubuje nebo se objevuje i na straně učitele, působením vzájemné neznalosti 

kultur.) 

Škola byla pro romské dětmi cizím jevem, který neznali. Pokud se dostaly 

do běžné školy, setkávaly se z mnoha problémy, se kterými nebylo možné 

se jednoduše vyrovnat. Prvním byla odlišnost vyučovacího jazyka od jejich 

mateřštiny. Romské děti neovládali obecnou češtinu, pouze tzv. romský etnolekt 

češtiny (čeština romských rodičů, kterou se naučili oni sami většinou jen 

odposlechem). 

Škola navíc vyžadovala domácí přípravu. Nedostatek času a prostoru 

na domácí přípravu byl pouze prvotním zdrojem problémů. Nezvyk fenoménu 

přípravy na druhý den byl dalším z handicapů. S tím souvisely i odlišné životní cíle 

a morální hodnoty. Navíc romské dítě není v rodině vedeno k samostatnosti, 

ve výchově se kladl důraz na to, že bez pomoci ostatních člověk umírá. Chybějící 

ambice byly jen další kapkou v moři odlišností. 

Romští žáci se museli vyrovnávat také s častým odmítavým postojem 

spolužáků k jejich národu. Další výsměch následoval, když se projevila nerozvinutá 

jemná motorika, neznalost psaní a kreslení. Každý z popisovaných jevů byl u žáka 

z majoritní společnosti brán jako samostatný handicap (a dodnes tomu tak je), ale 

romští žáci se museli vyrovnat se všemi najednou, sami a v cizím prostředí. Proto 

byly speciální projekty cílené na romské žáky velmi pozitivním přínosem. 

2.5.4 Školské projekty pro romské žáky 

Jak bylo naznačeno výše, nejpřínosnějším obdobím pro vzdělávání 

romských žáků v období let 1945 až 1989 byla léta těsně poválečná dokonce 

padesátých let. Negramotnost romských přistěhovalců a jejich návyky se majoritní 

společnosti jevily jako projevy „zaostalého způsobu života". Ačkoliv se snahy 
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o snížení negramotnosti zaměřovaly i na dospělou populaci, ústředním zájmem bylo 

vzdělávání romských dětí. 

Projekty pro dospělé byly většinou řízeny národními výbory, zvláště 

od poloviny padesátých let. Odehrávaly se ve dvou rovinách, jednak přímé 

vzdělávání dospělých v rámci kurzů dvou stupňů, jednak jako osvěta a vzdělávání 

romských aktivistů. Do kurzů pro dospělé se Romové hromadně hlásili, ale již 

na první hodiny většinou nedorazili. Kurz prvního stupně, který zahrnoval základy 

čtení, psaní a občanské výchovy, pak absolvovalo jen 10% až 30% pravidelných 

frekventantů. Druhý stupeň, obsahující látku 6. až 8. ročníku základní školy 

a občansko-politickou výchovu, pak navštěvovali opravdu jen jednotlivci. Kromě 

důvodů, které byly zmíněny v minulé kapitole jako možné příčiny školních 

neúspěchů, se ukázalo, že osnovy kurzů byly příliš náročné. Mnohým účastníkům 

postačovalo, když se naučili alespoň slabikovat tištěný text. Pro domácí přípravu 

neměli vůbec podmínky a pomůcky často ztráceli. Kurzy byly postupně 

nahrazovány jinými formami vzdělávání. Kromě těchto vzdělávacích kurzů byly 

připravovány i kurzy pro omské aktivisty. Vznikaly na základě směrnice MV č. 13 

z roku 1952 o „úpravě poměrů osob cikánského původu". ONV měly za úkol vybrat 

vhodné kandidáty pro účast v kurzu: „vzorné romské pracovníky, členy KSČ". 

(Pavelčíková, 2004) Na kurzech pak vyslechli základní informace o historii Romů, 

zásadách tzv. stalinské národnostní politiky, právech a povinnostech občanů ČSSR a 

o formách osvětové práce. I přes deklarovaný velký úspěch těchto kurzů (zejména 

kurzu, který proběhl v květnu roku 1954 v Hoříně pod vedením Evy Bacíkové), se 

později ukázalo, že ani práce romských aktivistů nemůže splnit daná očekávání. 

Aktivisté naráželi na tradiční překážky ve formě zábran mezi jednotlivými 

skupinami. Zejména se jim nedařilo proniknout mezi skupiny kočovných Romů. 

Ačkoliv v kurzech zastávali názor, který odmítal asimilaci Romů s ajoritní 

společností, naráželi na nedůvěru svého národa. Pouze tam, kde měl aktivista již 

v minulosti přirozenou autoritu, se dařilo působit na menší kolektivy. Mezi takové 

patřili například JUDr. Tomáš Holomek nebo učitel Antonín Daniel. 

Jak je patrně ve vzdělávání dospělých se výrazné pokroky nedařilo 

uskutečňovat. Jiná byla situace v oblasti vzdělávání romských dětí. Poválečná léta 

byla obdobím hledání nejrůznějších forem vzdělávání, které navazovaly 

na meziválečné pedagogické snažení. První pokusy zaměřené na romské děti 
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se objevily už koncem čtyřicátých let, když v roce 1949 učitelé a členové ČSSM 

připravili v Soběsukách u Žatce letní „převýchovné a doučovací středisko". 

Osobně tito vedoucí přemlouvali rodiče k účasti jejich dětí. Vysvětlovali 

jim, že chtějí dětem pomoci lépe zvládnout školní učivo. Přesto se mezi rodiči 

rozšířila panika, že děti budou odvezeny do Ruska. Nakonec se dvanáct dětí tábora 

účastnilo. Ovšem ani tento počet nebyl trvalý, když se vedoucí dopustili určité 

chyby. Po příjezdu ostříhali chlapce dohola a děvčatům zkrátili vlasy, kvůli 

hygienickým nařízením. Stejnou chybu popisuje i kpt. Pohl v květušínské škole. 

Cikán má ve vlasech čest a rozum. (Pohl, 1981; ilustrace viz. Příloha č. 5) Toto 

opatření tedy vyvolalo krátkodobé zjitření vztahů táborových vedoucích a rodičů. 

Přesto byl tábor natolik úspěšný, že podnítil vznik internátní školy pro romské děti. 

Pravidelnou docházku dětí měl zajišťovat romský důvěrník. Škola v následujících 

dvou letech ale přestala kvůli nevyhovujícím podmínkám a nedostatku financí 

existovat. 

Další tábory vznikaly nezávisle po celé republice, například 

na Karlovarsku, u Opavy a v Ostravě. V Ostravě také vznikly při národní škole 

v Kavkově ulici vyrovnávací třídy s celodenním provozem. Učitelka Zdeňka 

Půčková sklízela velké úspěchy i přes činnost „školy" v nevyhovujícím suterénu 

školy. K přestěhování nikdy nedošlo a ve druhé polovině 50. let škola zanikla. Další 

vyrovnávací školy a třídy vznikaly v Mariánských lázních, Šumbarku, Boleticích 

i jinde. Unikátní byl pokus romského aktivisty Gumana ze Slezské Ostravy o zřízení 

hornického učiliště pro romské chlapce, avšak skončil nezdarem. 

Přesto, že pokusy skončily často nezdarem, ukázaly převratný fakt, 

že romské děti jsou normálně vzdělavatelné, pokud se jim poskytne vhodné 

prostředí. Tím bylo ukázáno, že naprostá většina z nich nepatří do zvláštních škol. 

1 ministerští úředníci si tento poznatek uvědomovali. 

Následující reformy a politické koncepce práci s romskými žáky odmítaly. 

V uplynulých padesáti letech nebylo snahou začlenit romské děti do školních 

kolektivů ostatních dětí. Hovořilo se pouze o „cikánském problému", který byl 

ve školách řešen v souladu s tehdejší vládní politikou vůči romské menšině. 

A to snahou o asimilaci, tedy snahou o „natírání romských dětí na bílo". Školní 

praxe „jednotné školy" navíc vycházela z dogmatu „průměrného žáka" (všechny děti 

ve společnosti jsou stejné, mají průměrně stejné intelektové schopnosti, znalosti, 
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návyky a potřeby) a vylučovala vše, co z tohoto průměru vybočovalo. Tento přístup 

v mnohých vzdělávacích zařízeních bohužel přetrvává dodnes a zabraňuje všem 

odlišným, „neprůměrným" dětem absolvovat bez problémů základní školu. 

(Šotolová, 2001) 

V takové pedagogickém politickém ovzduší tedy vznikla a zanikla i škola 

Míru v Kvčtušíně. Dalším aspektem zániku školy Míru bylo, že po vyhlášení 

konečného vybudování socialistické společnosti byla „cikánská otázka [považována 

za| vyřešenou". (Dědič, 1999) Teoretický náhled nám ukázal, kulturní, společenské 

i legislativní podmínky vzniku této unikátní školy. Historická případová studie školu 

přiblíží s ohledem na pedagogické souvislosti, které jsou uvedeny v její metodické 

části. 
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3 Škola Míru v Květušíně - případová studie 

Tématem této případové studie je vznik a vývoj „cikánské školy" 

v Květušíně v období let 1950 až 1960. Cílem praktické části je zmapování 

zvláštností práce konkrétní školy s romskými žáky v kontextu tehdejší politické 

situace. Problémové otázky, na které budu hledat odpovědi zní: Odpovídaly postupy 

používané v této škole konkrétním požadavkům zvláštností romských žáků? Byly 

tyto postupy současně v souladu s obecnými pravidly vzdělávání a školského 

systému? Jaká byla míra úspěšnosti školy z hlediska potřeb tehdejší společnosti 

a z hlediska žáků? Metody pro zjištění odpovědí jsou vzhledem k historickému 

charakteru práce tyto: rozhovory s pamětníky školy, studium soudobých dokumentů 

a studium zdrojů z pozdější doby. 

3.1 Vznik školy v Květušíně a co mu předcházelo 
Škola Míru v Květušíně byla slavnostně otevřena 2. července 1950. 

Nejdříve vznikla jako mateřská škola, o tři měsíce později, dne Í.IO. byla otevřena 

i škola národní. Obec Květušín leží v okrese Český Krumlov, na jižním okraji 

Vojenského újezdu Boletice. (Mapa viz. Příloha č. 6) 

Vznik školy měl vyřešit tristní situaci nových obyvatel obce Květušín. 

Do obce se v poválečném období přistěhovali především Romové z východního 

Slovenska. Pocházeli z cikánské osady Hromoš v okrese Stará Uubovňa. Chudoba 

této skupiny byla zřejmá, oblečení bylo potrhané, děti chodily bosé po celý rok. 

Po zážitku útlaku fašistů v době války na Slovensku, byli i morálně otupělí, 

hygienické podmínky byly otřesné a intelektová otupělost značná. Všichni byli 

negramotní, životní zkušenosti byly omezené na život v osadě a později kočovný 

přesun na území Čech. V souladu s dosavadní zkušeností i kulturou žili ze dne 

na den. V Květušíně měli možnost výdělku na státním zemědělském statku nebo 

v nedalekém lomu. Vydělané peníze ihned utráceli, v následujících dnech však 

zažívali velmi hubené období. V obci kromě nich pracovali (a někteří i žili) také 

zaměstnanci pošty, lesní správy, železničáři a civilní zaměstnanci vojenského 

hospodářství. 

Za životní podmínky zaměstnanců a obyvatel obce zodpovídal správce 

vojenského újezdu. V té době jím byl JUDr. Josef Pohl, tehdy v hodnosti kapitána, 
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později podplukovníka. V letošním roce si Českokrumlovský okres připomíná 

90. výročí jeho narození. Josef Pohl se narodil 18. 5. 1918 v Praze. Kromě vojenské 

kariéry byl také prozaikem, autorem povídek ze světa přírody, psychologicky 

zaměřených knih pro mládež a scénáristou. Napsal například knihy „Ticho, mluví 

pachatel", „Jarní den", „Křižovatky v trávě", „Tudy vedou stezky", „Pod Jezevčí 

skálou", „Na Pytlácké stezce", „Za trnkovým keřem", „Není sirotek jako sirotek", 

„S vůní pryskyřice". Podílel se na tvorbě stejnojmenných filmů a filmu „Kdo se 

bojí, utíká" natočeného o květušínské škole podle další jeho knihy „Na cikánské 

stezce" v roce 1986. Režie se ujal Dušan Klein. Josef Pohl zemřel 30. 12. 1988 

v Praze. 

Při svých pravidelných návštěvách obce se kpt. Pohl setkával z hroznými 

podmínkami jejích romských obyvatel. Situaci ještě zhoršovala jejich častá 

onemocnění, kožní problémy, děti byly také zavšivené. Lékařů se Romové báli, 

dokonce před nimi utíkali. Nemoci proto byly po dlouhou dobu neléčené. Ostříhání 

vlasů nebylo možné ani u dětí, tím méně u dospělých. 

Situace vypadala bezvýchodně. Kpt. Pohl došel k závěru, že situaci může 

změnit jen výchovné a vzdělávací působení na děti. Prostředkem měla být škola, 

nejdříve mateřská a později národní. Sestavil vojenskou pracovní skupinu a 

za podpory ONV Český Krumlov, KNV České Budějovice, Ministerstva národní 

obrany a Ministerstva školství a osvěty v Praze se pustil do potřebného zařizování. 

Během 85 dnů zrekonstruoval polorozbořenou osamělou selskou budovu 

nad rybníkem Olšinou. V prvním patře byla kuchyň, jídelna, umývárna, šatna 

a odpočívárna, učebna se nacházela v přízemí budovy. Vojenská správa škole 

později poskytla i vůz, pomohla zařídit rozhlas a pravidelnou lékařskou péči. 

V létě 1950 byl za účasti zástupců všech zainteresovaných institucí 

spuštěn provoz mateřské školy. Měla za úkol starat se o výchovu předškolních dětí. 

Zajišťovala také třikrát denně stravu: dopolední a odpolední svačinu a oběd. 

Ředitelkou byla Miluše Zmatlíková, kterou brzy vystřídala Dana Skořapová. 

Výchovnou a pečovatelskou péči zajišťovaly pěstounky Marie Čížková, Anna 

Housková, Anežka Filipová a Marie Pešková. (Dědič, 1999) 

Mateřská škola ale nesplnila původní očekávání. Školu navštěvovaly děti 

od nemluvňat až po patnáctileté chlapce a dívky. Návštěva školy byla určena jídlem. 

Děti přicházely na dopolední svačinu, odcházely po odpoledním jídle. Ale ani 
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v mezidobí se nedařilo výchovné působení a změna hygienických podmínek. „Tahle 

to nedoděláme. Chodí se jen najíst. A těch vší! ... Co přes den vyčesáme, stačí 

do rána doma nachytat." Tak popisuje situaci vychovatelka v beletristickém 

zpracování. (Dědič, 1985) Popis je ale podle podle bývalé vychovatelky Anežky 

Dědičové pravdivý. Hygiena ve vsi byla natolik špatná, že boj o čistotu dětí zdál být 

marný. (Dědičová, rozhovor, 2006) 

Na počátku září prohlásilo vedení školy spolu se správcem vojenského 

újezdu situaci za neúnosnou. Dosavadní stav mělo zlepšit zřízení národní školy. 

Pověřen otevřením a vedením malotřídní národní školy byl mladý učitel Miroslav 

Dědič. (Fotografie viz Příloha č. 7) PhDr. Miroslav Dědič se narodil v roce 1925, 

vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích. Po skončení války začal svou 

učitelskou dráhu. Nejdříve vyučoval na dvou českých školách v českobudějovickém 

okrese. Práce s českými žáky byla povzbudivá, i když náročná. Generace válečných 

dětí byla vystrašená a zubožená dlouhodobou podvýživou. Dalším pedagogickým 

působištěm Miroslava Dědiče byla jednotřídní škola ve Skokách na Karlovarsku. 

Obec byla osídlena většinou Slováky z Jánošíkova kraje. Všichni byli negramotní, 

a ačkoliv rodiče dětí byli vstřícní, spolupráce se školou vázla. Situace se o málo 

zlepšila příchodem několika rodin volyňských Čechů, kteří byli gramotní a se školou 

spolupracovali. Nejlepší přípravou na následné působení v „cikánské škole" byla 

další etapa pedagogického působení na předměstí Vejprt. Většina žáků této školy 

měla německé rodiče. Dospělí byli na Jáchymovsko přemístěni ze Šumavy, aby zde 

pracovali v uranových dolech. S touto a válečnou zkušeností děti i rodiče 

přistupovali ke škole s rozpaky. O tom, že se vztahy postupně zlepšovaly vypovídá 

i kniha „Než roztály ledy" Miroslava Dědiče, která vyšla dvojjazyčně. (Dědič, 

2002) Po několika letech mimo rodný kraj, požádal o přeložení zpět 

na Českokrumlovsko. V krátké době mu bylo vyhověno, když okresní inspektor 

v České Krumlově nabídl učiteli tři místa. 

Po zkušenostech s německými žáky si mladý učitel myslel, že ho nic 

nepřekvapí. Inspektor dal zájemci vybrat z několika míst. O škole ve vojenském 

prostoru se ani nechtěl zmiňovat. Škola pro děti Cikánů nebyla perspektivním 

místem, naopak byla daleko od civilizace. Místo na škole bylo připraveno pro 

začínajícího učitele. Když překvapivě právě tuto nabídku učitel Dědič přijal, 

inspektor ho alespoň ujistil o krátkém působení - cikánští kočovníci prý stejně 
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nevydrží déle než do jara. (Dědič, 1981) Pak se učitel přemístí na některou 

z ostatních nabízených škol, které mu poskytnou lepší kariérní i životní nabídky. 

Dne 1. 10. 1950 byla otevřena první třída národní školy v Květušíně. 

Nový ředitel musel školu ještě dovybavit potřebným nábytkem a pomůckami, které 

sehnal v inventářích zrušených škol v okolí. První dny školy byly náročné. Rodiče 

vzdělání dětí odmítali, a děti nezvyklé pravidelnému režimu chodily do školy 

především v době jídla. Mezi jídly bylo i pro nového učitele obtížné děti udržet 

ve třídě. Přesto škola začala fungovat. 
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3.2 Vývoj školy 
Vývoj školy lze rozdělit do dvou etap. Přestože jsem dosud označovala 

školu jako „cikánskou" školu Míru v Květušíně, mezníkem mezi etapami je právě 

stěhování z Kvčtušína. Nadále proto budeme hovořit pouze o škole Míru. První 

etapa vývoje školy, kdy školy sídlila v Květušíně, zahrnuje roky 1950 až 1954. 

V další etapě vletech 1954 až 1960 sídlila škola v Dobré vodě na Prachaticku. 

Výchova a vzdělávání žáků se zde už diametrálně liší, protože škola přestává být jen 

národní školou s dětským domovem. Unikátnost školy se vytrácí. 

3.2.1 Počáteční období v Květušíně (1950 - 1954) 

Začátky fungování školy byly velmi náročné nejen z pedagogického 

hlediska. Rodiče zprvu odmítali děti do školy posílat. Báli se odcizení dětí, 

nechápali význam vzdělání, dokonce dětem ve školní docházce bránili. Jen s malou 

nadsázkou je v beletristické podobě zachyceno zavření dětí do stodoly, aby do školy 

nemohly jít. (Pohl, 1981) Děti ve škole navíc nebyly ochotné vydržet po celou dobu 

vyučování. Za slunečného počasí dokonce vyskakovali z oken a nebylo síly, která by 

jim v tom zabránila. (Dědič, 1999) Přítrž tomu učinilo až přestěhování třídy 

do prvního patra, kde původně byla odpočívárna. Škola se také potýkala s nedůvěrou 

nadřízených orgánů i neromských obyvatel obce v její dlouhé trvání. Všichni 

předpokládali, že na jaře škola zanikne s odchodem Romů. Vůbec nápad vzdělávat 

Romy se zdál bláznivý. „Cikáni nikdy do školy nechodili, nechodí a chodit 

nebudou." (Dědič, 1985; odlišná ukázka z knihy viz. Příloha č. 8) 

Dalším problémem byla špatná hygiena. Po příchodu do školy bylo nutné 

děti umýt, převléct do čistého oblečení a vyčesat z vlasů vši. Každodenní rituál byl 

opravdu nutný. Děti chodily do školy ve špinavých a zapáchajících oděvech, které 

byly na mnoha místech potrhané. Děti dostaly také přezůvky, jinak ovšem chodili 

do školy a ze školy bosé. A to i v zimě. 

Učitel i vychovatelky museli hledat způsoby, jakými děti upoutat. 

Pomocníky v udržení kázně byli míč a housle. Za slib odpolední honičky za míčem 

nebo za hudební vsuvky byly děti ochotné udržet pozornost alespoň na několik 

minut. Práce pedagoga spočívala především v utvoření učebních návyků. (Dědič, 

1999) 
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První zima přinesla změnu. Teplo, jídlo a intimní atmosféra, která ve škole 

během zimy panovala způsobila, že se děti začaly do školy těšit. Postupně vymizel 

i problém absence. V přátelštější atmosféře najednou začali žáci dělat pokroky 

v udržování kázně i ve vyučování. Projevilo se také nadání některých žáků. Ve třídě 

byli žáci různého věku. Na začátku byli všichni naprosto negramotní. V takovém 

prostředí, kde bylo učení jistě náročné. „Učil jsem jak se dalo. Některé pohromadě, 

jiným jsem látku vysvětlil a řekl: 'Teď se musíš učit sám.'" (Dědič, rozhovor, 2006) 

Nejnadančjším byl František Bandy, který za dva roky zvládl pět postupných 

ročníků školy. Učil se i tehdy, když byl doma nemocný, což se příčilo „cikánským 

obyčejům". (Dědič, 6. 3. 1951, pedagogické deníky) Také František Dunka dělal 

velké pokroky, když za dva a půl měsíce zvládl učivo prvního až poloviny druhého 

ročníku. 

Během zimy se ale také zhoršil vztah rodičů a dětí, resp. školy. Někteří 

rodiče dokonce házeli po dětech kamení, protože navštěvovaly dobrovolně školu. 

Učitel Dědič si to vysvětloval závistí na to, že děti něco dovedou. Tehdy se zrodila 

myšlenka internátu. Zprvu byla možnost přespat ve škole za odměnu. Jít spát domů, 

s vidinou hladového večera, studeného bytu a spaní s několika dalšími lidmi v jedné 

posteli, bylo oproti druhé alternativě nepříjemné. Ve škole čekala vzorného žáka 

večeře a samostatná postel. 

Někdy je Dědičovi vytýkáno, že „propagoval internátní způsob výchovy. 

Byl přesvědčen, že ... pomůže rychlejší převýchově." (Pavelčíková, 2004) Ačkoliv 

nadchl pro myšlenku celodenního pobytu ve škole i děti, jeho původním záměrem 

nebyla. Škola sice opravdu postavila děti proti rodičům, ale zároveň se rodiče stále 

vehementně stavěli proti škole. Dědič tak jen řešil situaci, kdy se ze svého pohledu 

snažil ubránit děti před škodlivým prostředím. Přesto se po celou dobu snažil, aby si 

děti udržely svou lásku k rodičům. Jakmile začal věřit, že zanechal v dětech dobré 

základy (již na jaře 1951), píše ve svých denících o potřebě vrátit děti rodičům 

„zpět". Rodiče na toto reagují překvapeně, zjistili, že škola nechce rozvracet rodiny 

a vzdalovat děti od rodičů. (Později Dědič nabádá absolventy své školy, že je jejich 

povinností postarat se o své rodiče.) 

Během zimy došlo i k ustálení pedagogické práce. Ačkoli je práce ve třídě 

citovější, obsahově i metodicky se již přibližuje zásadám jednotné školy. V zimě, 

kdy vojenský statek mohl uvolňovat krátkodobě své zaměstnance, byly otevřeny 

- 57D -



i večerní kurzy pro mládež starší 15 let a pro dospělé. Tyto kurzy navštěvovali mimo 

jiných a dva nejstarší sourozenci nadaného Františka Bandyho. Mládež zájem měla, 

dospčlř o získáni gramotnosti v naprosté většině zájem nejevili. 
Jaro přineslo i velkou změnu. Naplnily se obavy pesimistů, že dospělá 

populace bllde chtít kočovat dál. Muži si nechali vyplatit výplaty a vydat listy 

rozvázání pracovního poměru. Touhu dospělých musely následovat i děti. Dokonce 

ani autorita kpt. Pohla neodvrátila plány cikánských kočovníků. Situaci nepomohl 

ani zaměstnavatel, který se rád zbavil nespolehlivých pracovníků. Se slzami v očích 

se dne 4. 4. 1951 loučí žáci se svým učitelem. Odešly všechny rodiny, kromě rodiny 

Františka Bandyho, který měl celkem 13 sourozenců. Protože učitel i vychovatelky 

museli místo školy pracoval v lesní školce, aby nebyli mezi nezaměstnanými, učil 

se Dědič s Františkem Bandym po práci. Činnost mateřské školy byla ukončena 

úplně. 

Miroslav Dědič přiznává, že spíše toužil, než tušil, aby se děti vrátily. 

Při loučení jim kladl na srdce, aby se nezapomněly učit. Ale také jim slíbil přesně 

14 dní, ve kterých se budou moci vrátit, budou-li mít pocit, že jim ve škole bylo 

lépe. Byl to opravu odvážný krok, který nebyl schválen okresní školní správou. 

Hned druhý den proto přijeli pracovníci tohoto úřadu, aby školu vyklidili. V té době 

byla poptávka po nábytku z okolních škol, který se zde uvolnil. Bylo obtížné 

pracovníky okresu přesvědčit. Přesto čtrnáctidenní lhůta byla odsouhlasena. Dědič 

se snažil školu udržet také tím, že sháněl přechodné obyvatele internátu. Rodiče 

z okolí si však přejí, aby děti absolvovaly školní rok v místě, na které jsou zvyklé. 

Navštívil také cikánský tábor, který byl v okolí. Ale tam samozřejmě také neuspěl. 

Dvanáctý den čekání se však šest dětí vrátilo. 

Zatímco učitel a vychovatelky pracovali pro lesní správu, děti čekaly 

před školou. Vrátily se sami, bez rodičů, ale s těžkou zkušeností. Romové na své 

další cestě nebyli nikde přijímáni vlídně, nezískali obživu. Docestovali 

až do Chomutova, do Mostu. Ostatní děti se také brzy vrátily. Protloukaly se sami, 

šly pěšky, jely vlakem, "žebrali na nádražích a především hladověly. Jak silná touha 

je táhla zpět! Na škole byla nová zodpovědnost: postarat se o 35 dětí po celý den 

a noc. Ze školy se tak stala internátní škola, škola s dětským domovem. Bylo 

potřeba sehnat rychle další prostředky, především na oblečení, povlečení, ubytování 

apod. Současná budova byla pro ubytování i školu malá. Vojenská správa poskytla 
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škole montovaný dřevěný domek, do kterého se přestěhovala učebna a kabinet. 

V původní budově zůstala kuchyň, jídelna, šatna a přibyly ložnice. Dřevěnou stavbu 

postavily žáci téměř sami, včetně vybudování základů. 

Zde stojí za zmínku výchovný počin, který učitel Dědič vykonal. Chatrné 

oblečení a ostatní věci, ve kterých se děti vrátily nevyhodil. Pečlivě je uschoval. 

Při několika příležitostných útěcích žáků jim pak ukázal rozdíl mezi tím, co je čeká 

venku a tím, jak se mají ve škole. Děti občas utíkaly, zvlášť ve vypjatých situacích, 

ale několik dětí uteklo naopak z rodiny do školy: Emil Čuba utekl nevlastní matce, 

která ho bila. Na okresní referát sociální péče přišel v devíti letech se žádostí, zda by 

se mohl učit. Byl poslán do školy v Květušíně. Také sirotek Juraj Dunka zůstal 

raději ve škole, než aby byl vychováván zlým strýcem, který ho do školy nechtěl 

pouštět. Během let se případy takových dětí množily. 

S přibývajícími prostorami a postupujícím jarem bylo potřeba, aby se děti 

zapojily i do pracovních činností. Pomáhaly v kuchyni, na zahradě, při stavbě 

i opravách budov. Práci využívali vychovatelé i pro pedagogické působení. Mnoho 

jevů bylo možné vysvětlit nejlépe právě při práci. Velkou chloubou učitele i jeho 

žáků byla včelnice, která se skládala z 52 včelích úlů. Na společnou práci vzpomínal 

i Mikoláš Bandy: „Když se stěhovalo do Dobré Vody, pomáhal jsem, nakládala 

se do vozu těžká skříň. Chtěl jsem ukázat, jak jsem silný. Vyskočil jsem na vůz 

a tahal, bylo to těžký, tak jsem si nadhodil chtěl rozepnout košili. Skříň spadla 

na nohu Dunkovi. Pan Dědič se jen podíval a já hned věděl, že myslel na spolupráci. 

Pomáhat si, to nás vždycky učil." (Bandy M„ rozhovor, 2007) 

Úspěchy dětí ve škole, jejich přirozený zájem o zpěv a hudbu, vedl 

postupně k založení pěveckého a tanečního souboru. Kromě souboru fungovaly 

ve škole také kurzy hry na nástroj, které vedl dojíždějící učitel. Taneční soubor 

zpočátku vystupoval pouze pro radost osazenstva domova. Velmi brzy pořádal 

i vystoupení pro veřejnost v České Krumlově a v Jihočeském divadle v Českých 

Budějovicích. Později soubor požádal i zájezdy do Tachova, Chebu, Sokolova, Ústí 

nad Labem i Prahy. V Praze se vystoupení konalo ve škole Na Pražačce. Učitel 

Dědič si záhy začal uvědomovat propastný rozdíl mezi jeho žáky a cikánskými 

dětmi, které školu nikdy nenavštěvovaly. Počátkem padesátých let bylo opravdu 

ojedinělé vzdělávat romské děti, uplatňování povinné školní docházky na celou 

populaci se zdálo být utopií. Uvědomil si, že sbor by mohl plnit i osvětovou funkci 
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a tomu byl přizpůsoben program. 

Odborné kruhy se v dnešní době nemohou shodnout na tom, zda využití 

dětí pro „ideologickou kampaň" bylo správné. Nicméně právě za osvětovou činností 

se soubor vydal létě 1953. Na tuto cestu poskytlo škole prostředky MV, celkem 

se jednalo o 10 000 Kč. (Pavelčíková, 2004) Cíle byly dány předem: navštívit 

romské osady a přesvědčovat své spoluobčany o smyslu vzdělání pro jejich děti. 

Dále pořádat vystoupení v okresních městech a přesvědčit širší veřejnost o tom, že 

nová socialistická republika je schopna vychovat také nového romského 

spoluobčana. Na tuto cestu mohli odjet jen starší členové sboru, mladší děti musely 

zůstat doma. Přesto se opět mezi rodiči rozšířila pomluva, že děti budou odcizeny. 

Tentokrát fyzicky. Hlavně ženy se bály a své ratolesti atak nástup do autobusu 

probíhal na etapy. Zasahovat musel opět „s autoritou nejvyšší" kpt. Pohl. 

Celý program dozorovalo Poverenictvo vnútra v Bratislavě, kde byl zájezd 

24.4. 1953 přivítán a došlo k naplánování trasy. Cílem zájezdu byl Prešovský 

a Košický kraj. Bylo realizováno šedesát vystoupení v cikánských osadách, několik 

vystoupení v okresních městech a dvě velká vystoupení v Košicích a v Prešově. 

Soubor často doprovázeli pracovníci ONV, kteří se snažili romským rodičům 

přiblížit místní školu. V tomto ohledu akce nebyla příliš úspěšná. Naopak majoritní 

společnost se na soubor dívala s velkým překvapením.. 

Důležitým výsledkem zájezdu byla propagace školy. Dědič tento zájem 

vítal, protože věřil, že přispěje ke vzniku podobných škol a zařízení po celé 

republice. Kromě zájmu rozhlasu o nahrávky souboru a zájmu tisku, se o školu 

začali zajímat i odborníci. Školu začali navštěvovat pracovníci ministerstva školství 

a Výzkumného ústavu pedagogického, do školy jezdily i zájezdy učitelů základních 

a mateřských škol. Vzácnou návštěvou školy byla doktorka Vlasta Kálalová 

Di Lottiová, která s sebou přivezla Erlinga Elverheie, ředitel reformní školy 

z Norska. Další neočekávanou návštěvou byl Raghu Vira, prezident pro kulturní 

styky se zahraničím z Indie. Odborná veřejnost měla zájem o výsledky školy, a tak 

byl Miroslav Dědič zván na pedagogické konference se svými příspěvky. 

Nastalou situaci spojenou s publicitou pomáhal řešit nový učitel Karel 

Doubek z Tábora, který nastoupil do školy ve školním roce 1953-1954. Učil 

ve druhé třídě školy a byl důležitým pomocníkem při zvládáních nových úkolů 

školy, když žáků začalo přibývat. V roce jeho nástupu už měla škola 45 žáků. 
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Prostory školy opět pomalu přestávaly vyhovovat potřebám školy. Bylo 

nutné, aby menší děti spaly po dvou na posteli. Výuka v obou třídách byla také 

složitější, nehledě na nízký počet pomůcek. Negativně se začala projevovat 

i izolovanost školy, velká vzdálenost od dopravních sítí i od kulturních center. 

Pro narůstající počet strávníků vázlo i zásobování, hygienické podmínky se mohly 

zhoršit nenadále při větší nákaze. Škola potřebovala buď urychlenou přístavbu, nebo 

zcela nové prostory. V únoru 1954 obdrželo ministerstvo kultury žádost 

zaměstnanců o přemístění školy. V jižních Čechách začalo pátrání po novém 

objektu. V úvahu přicházel zámek v Protivíně, kde již fungovala stanice pro potulné 

děti, nebo zámek v Chlumu u Třeboně, který uvolnila armáda. Ani jedno z řešení 

se nezdálo být ideální. Situaci vyřešil okresní školní inspektor Jiří Šarbach nabídkou 

objektu bývalých lázní v Dobré Vodě na Prachaticku. Jednalo se o klidné místo 

na úpatí hory Bobík nedaleko Boubína. 

3.2.2 Škola s dětským domovem v Dobré Vodě (1954 -

1960) 

Dobrodružné začátky v novém objektu se do určité míry podobaly vzniku 

školy v Květušíně. Vývoj školy se ale ubíral zcela jiným směrem. V létě 1954 se 

za pomoci vojáků a všech školních dětí přestěhoval kompletní inventář školy, 

veškeré oblečení a potřeby dětí, kuchyňské náčiní, postele a další vybavení 

pro ubytovnu. Loučení s kpt. Pohlem i ostatními vojáky bylo smutné, leč 

nevyhnutelné. 

Objekt nepoužívaných lázní byl sice krásný, ale neudržovaný. Osazenstvo 

domova, zvyklé práci, se rychle pustilo do oprav a úprav rozsáhlé budovy. Odborné 

práce pomáhal koordinovat školní inspektor, který byl vítanou pomocí. Nový školní 

rok začal již ve vyhovujících podmínkách. Práce však nadále provázela žáky každý 

den. Naučila je pokoře, vytrvalosti a nutným pracovním návykům. 

Po přestěhování se kapacita školy zvýšila na 75 žáků. Téměř dvojnásobná 

kapacita vyžadovala zvýšení počtu pracovníků. Od roku 1959 měla škola již 

11 učitelů a 7 vychovatelů. Kapacita školy se zvýšila na pět postupných ročníků 

ve čtyřech třídách. Vyučovací metody se začaly přibližovat metodám běžných 

národních škol. (Dědič, 1999) 

Nastalá situace se však změnila i z hlediska osazenstva. Orgány péče 
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o mládež viděly úžasné výsledky, které škola měla a podle aktuální potřeby začaly 

do dětského domova umisťovat další cikánské děti. Nebyly to jen děti z okolí, které 

utekly z domova, nebo naopak je rodiče do školy neposílali. Mezi nováčky se začaly 

objevovat děti z periferie velkých měst. Velkoměstským prostředím protřelí 

a vychytralí jedinci, někteří již s kriminální zkušeností. Výchova takových žáků byla 

mnohem náročnější. Ze školy pro cikánské děti se začal pomalu stávat převýchovný 

ústav pro problematickou cikánskou mládež školního věku. 

Původní kolektiv však byl natolik silný, aby dokázal náporu nováčků 

nejen odolávat, ale snažil se je i kolektivní soudržností napravovat. Přesto 

se množily vážnější přestupky, jako krádeže, ničení majetku, lhaní apod. Bylo nutné 

používat nové výchovné metody. Nároky na celé osazenstvo domova se zvyšovaly. 

Přesto i tato doba baly plná úspěchů. První absolventi školy ji opouštěli, 

aby nastupovali na učiliště a střední školy, další nadějní žáci se objevovali mezi 

nováčky. Za deset let existence prošlo školou 300 žáků s různou délkou pobytu. 

Všichni bez výjimky absolvovali základní školu v kratším čase, než bylo běžné. Tato 

skutečnost byla důsledkem pozdního nástupu všech žáků do školy, tedy ve věku 9 

až 10 let, někdy i později. Pro původní žáky se stala školy druhým domovem, což je 

patrné i jejich pozdějších výpovědí. Do Dobré Vody se také vraceli z učilišť 

a středních škol na víkendy, svátky i prázdniny. 

Na konci 50. let se změnily legislativní podmínky. Romští žáci měli podle 

výše uvedených vyhlášek navštěvovat běžné školy. Speciální školy, vyrovnávací 

třídy a další zařízení se začala rušit. V roce 1960 byl ústav funkčně přetvořen 

ve výchovný ústav pro mravně narušené dívky ve věku druhého stupně základní 

školy. Byly do něj přestěhovány chovanky výchovného ústavu z Černovic u Tábora. 

Původní pedagogický personál v ústavu zůstal. Z hlediska státní politiky byl již 

„romský problém vyřešen". Miroslav Dědič měl za úkol rozvést své svěřence domů, 

případně do dalších výchovných zařízení. Z hlediska profesního i lidského to byl 

velmi nelehký úkol. Své působení v Dobré Vodě ukončil ředitel Miroslav Dědič 

na vlastní žádost v roce 1962. 
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3.3 Konkrétní příklady pedagogického působení školy 
Po nastoupení Miroslava Dědiče do školy Míru se otevřela romským 

žákům možnost plnohodnotného vzdělání. Počátkem 50. let však nebyla veřejnost 

nakloněna myšlence, že by Romové mohli být vzděláváni. Ze snahy inspektora 

utěšit nastupujícího učitele míněním, že škola nebude mít dlouhého trvání, i dalších 

lidí je patrná shovívavost k nadšenému mladému učiteli. S místem ve škole 

se počítalo původně pro začínajícího učitele, který v té době končil presenční 

vojenskou službu. Někteří dokonce nového učitele považovali za příliš pošetilého, 

než aby projektu důvěřovali. Musíme si uvědomit, že projekty letních táborů 

ze Žatce a jiných míst tehdy nebyly veřejně známy. Škola byla považována 

za experiment, kpt. Pohl byl mnohými od vzniku takové školy zrazován. Okolní 

obyvatelé a především vojenská správa sice vznik školy materiálně i prací 

podporovali, ale s jistou dávkou shovívavosti. 

První velkou ranou byl odmítavý postoj většiny rodičů romských žáků 

k národní škole. Pouze jedinci z řad Romů podporovali své děti ve vzdělání. Ostatní 

dětem všemi způsoby v návštěvě školy bránili. Dokud byla škola jen školou 

mateřskou, Romové dokonce svá nemluvňata nosili, aby se dětem dostalo „to, 

co jim patří" - jídlo. Vzdělání ale bylo něčím nepřijatelným. V povědomí Romů 

znamenalo vzdělání nepřijatelné povyšování se na úroveň „pánů". Romové 

z Hromoše tvrdili, že z „Cikána nikdy pán nebude". (Dědič, rozhovor, 2006) Získání 

gramotnosti se rovnalo téměř porušení tradičních tabu, kterému se bránili rodiče i 

fyzickým napadáním svých dětí. Snažili se děti zavírat doma, schovávat před 

učitelem i kpt. Pohlem, bili je, pokud děti do školy odcházeli. Školu v prvních dnech 

navštěvovali jen jednotlivci: František Bandy se sestrou a František Dunka. 

Díky trpělivému úsilí kpt. Pohla i Miroslava Dědiče se postupně situace 

zlepšovala. Postupem času začaly školu navštěvovat všechny děti školního věku 

(6 až 15 let). Stále ale přetrvávala vysoká absence. Pravidelná docházka se zdála být 

nerealizovatelná. Miroslav Dědič se snažil žáky ke škole připoutat věcmi jim 

blízkými. Jak bylo naznačeno výše, pomohl mu v tom kopací míč a housle. 

Formou hry učitel ukazoval dětem také další důležité návyky, například 

hygiena - koupání ve vodě - byla zpočátku zcela odmítána/Příkladem učitele se 

k „vodním hrátkám ve škopku" nechaly děti nakonec zlákat . Zásluhou odvážných 
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jedinců proběhlo také první očkování. Pravidelné lékařské prohlídky ve škole byly 

nutností, aby se předcházelo závažným onemocněním. Přesto jedno dětí postihl 

trachom (chronické infekční oční onemocnění spojivek a rohovky), další měly 

závažná kožní onemocnění, problém vší byl jedním s nejmenších. 

Přesto právě boj s těmito parazity znamenal další krizi školy. V době, 

kdy si učitel i vychovatelky mysleli, že již mají důvěru dětí, je ostříhali. Chlapce 

dohola, dívkám vlasy zkrátili. Z neznalosti tak porušili další tradiční tabu Romů. 

Vlasy byly pro Romy symbolem hrdosti a cti, ve vlasech se „skrýval rozum". (Pohl, 

1981) Ostříhání vlasů souviselo s potupou uvěznění nebo vyhoštění z romské 

komunity. Rodiče dětí se proto vzbouřili, odmítli pracovat a přišli do školy bránit 

své děti. Situaci opět zachraňoval kpt. Pohl, který rodičům trpělivě vysvětlil důvody 

pro ostříhání. Odpor rodičů ke škole přesto opět zesílil. 

3.3.1 Počátky výuky 

V počátcích byla vzdělávací činnost druhotná, prvotním cílem bylo 

upevnění důvěry mezi školou a romskou populací, zvýšení školní docházky, snížení 

absence a úprava zdravotních a hygienických poměrů. Také základy dobrého 

chování bylo nutné dětem vštípit. Pozdrav, zejména při odchodu, sundání čepice 

v místnosti, povinnost hlásit se, to vše bylo dětem cizí. Starší chlapci také plivali 

na zem. Ani požívání alkoholu nebylo zpočátku výjimkou. 

Výuka se konala v krátkých úsecích, ve kterých byli žáci schopni udržet 

pozornost. Žáci se museli naučit chodit do školy pravidelně a včas. Dopolední 

svačina přestala být začátkem přítomnosti ve škole. Problém s pozdními příchody se 

vyřešil v součinnosti s vedením vojenského hospodářství. Zaměstnanci na statku 

museli být přítomni v zaměstnání také včas. Za včasný příchod do zaměstnání, 

od kterého se odvíjel příchod dětí do školy, začal zodpovídat jeden ze spolehlivých 

Romů. Situace se ustálila během dvou měsíců. Po příchodu do školy proběhla 

důkladná hygiena. Následovala krátká výuka, poté dopolední svačina. Někdy byla 

ranní výuka vynechána a začínalo se až po svačině. Vyučovací jednotky měly různou 

délku, která se postupně prodlužovala až se sjednotila na 40 minutách. Končilo se s 

odpolední svačinou. Po převlečení zpět do jejich běžného oblečení odcházeli žáci 

domů. V zimě škola opatřila žákům boty, aby mohli chodit do školy pohodlně. 

Rodiče boty dětem vzali a většinu prodali. Místo nich nakoupili alkohol. Vojenská 
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správa musela učinit další opatření, které zabránilo takovému jednání. Žáci přesto 

nějaký čas chodili do školy bosí. 

Prokládáním výuky hudbou a hrou učitel udržoval pozornost dětí. 

Především zpěv a tanec děti přitahoval. Děti zpívaly a tančily panu učiteli romské 

písně, učitel hrál písně české, moravské i slovenské. Navzájem tak poznávali 

lidovou slovesnost obou kultur. Lidové písně, které zpíval učitel dětem, se děti 

spontánně učily. Zde se utvořil základ budoucího dvacetičlenného souboru, který 

se proslavil po celé republice. Přirozené hudební a taneční nadání žáků se ukázalo 

být velkým přínosem pro jejich výchovu. 

Také výuka místopisu CSSR byla prokládána samovolnou aktivitou dětí. 

Mnohými městy a místy cestovaly při cestě ze Slovenska do jižních Čech. Teď 

poznávaly jejich názvy a zajímavosti. Učitel zjistil, že využitím dětem známých míst 

dojde přirozeně k poznání dětem míst neznámých. Obsah výuky tak přizpůsoboval 

podle potřeby. Obrázky míst byly velmi přínosnou pomůckou, mapa byla spíše 

atrakcí. 

Zpočátku byla atrakcí i kniha. Žáci knihy neznali, neuměli s nimi 

zacházet. Mezi prsty se jim listy trhaly, mačkaly. Po prvních hodinách byly slabikáře 

špinavé. Dědič musel přistoupit k opatření, kterým počet knih dočasně omezil. 

Zpočátku každou hodinu učitel nejdříve ukazoval, jak se s knihou zachází a potom 

dětem rozdal slabikáře k práci. Později bylo nutné knihy „jen zachraňovat" 

v situacích, kdy spontánnost dětí zvítězila nad školním cvičením. Díky takovým 

situacím a útěkům ze školy oknem, byla učebna později přestěhována z přízemí 

do prvního patra. 

Ani sešity nebylo možné dětem dlouhodobě nechávat. Po prvním 

seznámení s tužkou se děti pouštěly do výtvarné činnosti, zásluhou které by sešity 

bývaly byly brzy plné kreseb. Kreslení bylo pravidelnou součástí výuky. Rozvíjela 

se jím zanedbaná jemná motorika žáků, především chlapců. V součinnosti se psaním 

dělali žáci v práci s tužkou rychlé pokroky. Během prvních měsíců se dovednost 

správného psaní vyrovnala žákům běžných škol. Přesto ani sešity ani učebnice 

nebylo možné zpočátku nechávat žákům k dispozici tak, aby si je mohli vzít domů. 

Učebnice by bývaly byly prodány a sešity zničeny. 

V knihách i článcích Miroslava Dědiče se často setkávám s názorem, že 

nejnadanější žáci zvládli během několika měsíců učivo jednoho až dvou let. 
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Z hlediska učiva je to jistě pravda. V oblasti dovedností a návyků byl však pokrok 

mnohonásobný. Základní pravidla chování, hygieny, školního prostředí zvládli žáci 

současně sc základy čtení, psaní a počítání. Pokrok, který je v běžné populaci 
rozložen do několika let se zde odehrál během pár měsíců. Postupně se přidal 

i rozvoj pracovních návyků, když děti začaly pomáhat v kuchyni, na zahradě i při 

dalších činnostech. Ačkoliv pracovní činnost byla cílená a nedílná součást výchovy, 

odehrávala se v přirozených pracovních podmínkách. 

Během zimy došlo ke zrychlení vývoje. V době, kdy děti přespávaly 

ve škole (za odměnu mohly děti zůstávat ve škole od ledna 1951) a venku nebyly 

podmínky pro hru, byla výuka ustálena. Žáci si zvykaly na režim školy, kázeň 

se zlepšovala, bylo více času na procvičování „klidových" činností. Rychlejší 
pokroky se projevily zejména v psaní, čtení a počítání. Vzdálenost školy od obce 

byla v té době také velkým přínosem. Rodiče školu nenavštěvovali při každém 

„nesprávném" kroku učitele, což učiteli i vychovatelkám zjednodušilo práci. Škola 

sc stala hlavním hybatelem v životě žáků. 

V průběhu zimy došlo také k prvnímu vážnému kázeňskému přestupku. 

Dva chlapci - František Dunka a František Bandy „nafackovali" své spolužačce. 

Příliš hájila zájmy školy před zájmy obou kluků, nafackováním získali vítězoslavný 

pocit, že páni situace jsou oni. Hrozilo vážné narušení kolektivu. V jednom 

z pedagogických deníků najdeme způsob, jak učitel situaci vyřešil: „To se muselo 

řešit. ... byli by se vysmáli mně i tomu, kdo byl poškozen, tedy Marii. Už několikrát 

jsem jim vysvětloval, že hádky a nadávky mají k rozřešení nechávat mně. Rozhodně 

to nemají řešit rvačkami mezi sebou. Bylo nutno jednat. Zavolal jsem si je oba na 

světnici, v níž děti spávají, tedy stranou. Vyptal jsem se jich na situaci. ... Poté jsem 

každému dal políček. První v Květušíně. Rozmyšlený, odůvodněný, pedagogicky 

chladný. Reakce byla očekávaná. Vyvalili oči překvapením, poněvadž v nic 

podobného u mě snad ani nevěřili." Další reakci chlapců učitel předpokládal - útěk 

domů. Chlapce však před školou zadržel a všichni se vrátili k činnosti ve třídě. 

(Dědič, 1951) Ačkoliv do té doby pedagog Dědič tělesné tresty naprosto odmítal, 

nyní je poprvé využil. Uvědomil si sílu takového prostředku, „pokud se s ním 

nebude plýtvat" a při větších kázeňských prohřešcích jej využíval. Dodnes je mezi 

žáky pověstný řemen „Makarenko". „Pan učitel nikdy nebyl bez důvodu. Ale 

za rvačky, to jo, to byl řemen. Ale nešlo o bolest. V kalhotách jsme měli i noviny, 
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nebo polštář. Taky složenou čepici. Trest jsme si určili sami. Někdy řekl, 'to je málo', 

jindy ubral. Ale pak se všichni smáli, člověk šel z ředitelny a ostatní se ptali a smáli. 

To byla potupa, to bylo horší než bití." (Mikoláš Bandy, rozhovor, 2007) 

3.3.2 Výchova a vzdělání ve škole s dětským domovem 

Po odchodu rodičů ze vsi se situace velmi změnila. Kromě Františka 

Bandyho a jeho sourozenců neměl nikdo z dětí ve vsi rodiče. Najednou se 

zodpovědnost učitele rozšířila o zodpovědnosti pěstouna. Najednou byly žáci 

přítomni ve škole celý den, sedm dní v týdnu. Pro vychovatelky i učitele 

to znamenalo téměř úplný konec volna. Děti vyžadovaly stálou péči. Náročná 

situace však poskytovala velké výhody. Výuka se mohla ustálit spolu s denním 

režimem, žákům mohla být poskytnuta zvláštní péče v oblasti zdraví i vzdělání, 

pokud ji vyžadovali. Ve třídě se kromě nadaných žáků vyskytovalo i několik žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (oligofrenních). 

V prvních měsících do školy přicházeli i dopisy od rodičů dětí. Ne vždy 

rodiče nabádali své děti k setrvání ve škole a k učení. Mnohé dopisy, které vyloženě 

nabádaly k útěku učitel zatajoval nebo přepisoval. Z dnešního hlediska nemyslitelný 

postup se v tehdejší době zdál být jediným správným. Posouzení této činnosti je 

dnes opravdu složité. Měl učitel morální právo zatajovat žákům korespondenci, 

která mohla vést k jejich útěku a následném životu v bídě? Bylo to jediné možné 

řešení? Ve škole, kde byly útěky žáků reakcí i na běžné kázeňské tresty, by takový 

dopis opravdu mohl být impulzem k útěku. Na druhou stranu by to byl útěk 

k rodině. Bylo tedy morální zatajovat dětem možnost návratu k rodině? Byť byla 

tato z pohledu majoritní společnosti nefunkční? 

Do školy se po odchodu s rodiči vrátili žáci, kteří prošli velmi náročnou 

zkušeností. Utekli od rodičů, což je samo o sobě velmi psychicky náročné. 

Ze severních Čech cestovali sami a bez prostředků do jižních Čech. Většinu cesty 

absolvovali pěšky, přespávali na nádražích, v opuštěných budovách a většinu cesty 

hladoví. Takové zkušenosti, spolu s předcházejícími zkušenostmi bídy rodičů, 

v nich způsobily psychické změny. Podle slov Miroslava Dědiče se vrátili 

pokornější, mírnější a ukázněnější. Vrátili se tam, kde cítili životní jistotu, možnost 

pravidelné stravy, ubytování i povinností. Nic z toho v průběhu cesty s rodiči 

neměli. 
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Změna postoje žáků se projevila i během výuky. Pokud po vzdělání 

netoužili od počátku, nyní se jejich vztah ke vzdělání zlepšil. Uvědomovali si 

mimoděk rozdíl mezi možnostmi vzdělaného a negramotného člověka. V tomto 

prostředí již bylo možné téměř plně vést výuku podle běžných osnov. Samozřejmě 

specifika výuky dětí rozdílného věku v jedné třídě přetrvávala. Celá výuka byla 

zásluhou temperamentu žáků živější, vyžadovala plnou soustředěnost vyučujícího 

a jeho rychlé reakce na změny atmosféry ve třídě. 

Osnovy jednotné školy začaly být závazné pro jednotlivce ve třídě. Nadaní 

žáci se učili sami nebo ve dvojicích, ostatní po skupinách. Skupiny měli jednotné 

učivo. Jen málokdy vysvětlovali rychlejší žáci látku ostatním. Tak jako mohli nadaní 

žáci postupovat rychleji, tak mohli žáci s určitými handicapy postupovat pomaleji. 

Cílem bylo, aby do patnáctého roku věku zvládli učivo základní školy. 

Výuka probíhala v budově s kabinetem, který byl bohatě vybaven. Mapy, 

obrazové publikace, knihy, drátěná a dřevěná tělesa, fyzikální pomůcky, to vše bylo 

k dispozici. Okolní příroda poskytovala také mnoho názorných příkladů. Časté 

vycházky byly nedílnou součástí výuky. 

Nedaleké vlakové spojení do Českého Krumlova poskytovalo možnost 

výletů za kulturou. Žáci navštěvovali muzea, divadla, zámky a hlavně městské 

prostředí. Nákupy na tržištích a v obchodech byly do té doby pro děti téměř 

neznámé. Přesto bylo nutné, aby se naučili žáci nakupovat, sedět tiše při představení, 

prohlížet si v klidu vystavené exponáty. 

Dalším prostředkem výchovy byla pracovní činnost. Žáci dostávali 

i samostatné úkoly, které pomáhali zabezpečovat chod školy: obstarání a donesení 

mléka ze státního statku, vyzvedávání zásilek na vlakové zastávce nebo pomoc při 

žních na státním statku. Kromě pracovních návyků se učili i zákonitostem sociálních 

vztahů majoritní společnosti to byla velká změna ve způsobu života. Mezi rodovou 

strukturou s prvky kastovního systému jejich původní romské skupiny a otevřenou 

společenskou základnou dělnického lidu, v níž měl každý určené místo byly velké 

rozdíly. Každého bylo nutné oslovovat jinak: správce, velitel, učitel, ti všichni 

najednou přestávali být jenom „pán". Lékaři, vojáci, členové bezpečnostních složek 

přestávali být nepřáteli. Najednou nebylo před kým utíkat. Majoritní společnost 

přestávala být zásluhou školy společenstvím nepřátel. Také tyto důsledky s sebou 

nesly pracovní úkoly a pověření žáků. 
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Postupem času se viditelně zvětšovaly rozdíly mezi květušínskými 

a ostatními cikánskými dětmi. Školní inspekce si všimla úspěchů, které škola měla 

při „převýchově" cikánských dětí. Proto požádala ředitele školy o pomoc 

při převýchově dalších dětí z okolí. Nejednou musel jako ředitel školy asistovat 

při odnímání dětí z nefunkčního rodinného prostředí, zejména v Českém Krumlově. 

Někdy děti utíkaly zpět do rodin a bylo nutné je odebírat opakovaně. Jak bylo 

uvedeno výše, romští rodiče na dětech velmi lpěli. Mnohdy proto bylo takové 

„navracení dětí zpět do dětského domova" spíše dobrodružstvím. Rodiče při obraně 

svých dětí lhali, schovávali děti v nejrůznějších skrýších (rám postele, široká sukně 

matky, okenní parapet), ale byli schopni i napadnout příslušníky VB. Výjimečně se 

v obraně dítěte spojilo několik rodin. Pak byl takový zásah spíše únosem dítěte. 

Postupně tak počet obyvatel domova rostl. 

3.3.3 Zájezd pěveckého a tanečního sboru na Slovensko 

Po dvou letech se uskutečnil nejznámější počin kětušínské školy. Činnost 

pěveckého a tanečního souboru, která byla součástí mimoškolních aktivit žáků. Sbor 

byl založen za pomoci odborníků a jeho činnost vedl učitel Dědič ve spolupráci 

s učiteli hudby z Českého Krumlova. Příslibem zájezdu se činnost sboru 

zintenzivnila, bylo nutné pilovat techniku zpěvu, dýchání, postavení. Program 

uváděl buď učitel sám, nebo jeden ze žáků. Každé vystoupení se pečlivě 

nacvičovalo. Zkoušek se mohli zúčastnit výjimečně i žáci, kteří nebyli členy sboru, 

aby se potěšili ze zpěvu sboru i svého. Vystupování se zlepšovalo s každou veřejnou 

produkcí. 

Na léto byl naplánován odjezd. Starší žáci se připravovali k odjezdu 

a dlouhému pobytu mimo domov. Ubytování mělo být různé, od možnosti přespání 

v některé škole až po noční dobrodružné spaní pod stanem. Dívky byly poučeny 

o péči o oděvy na vystoupení, chlapci se starali o ostatní potřebné vybavení zájezdu 

- stany, kolíky, nádobí apod. Mladší žáci zůstávali pod vedením vychovatelek doma. 

Přesto se ani přípravy zájezdu neobešly bez problémů. Nejdříve se mezi 

dospělými Romy ve vsi rozšířil názor, že na sboru chce ředitel Dědič zbohatnout. 

K tomuto názoru se později přidali i někteří žáci a odmítli dále spolupracovat na 

přípravách i zkouškách. Rozhořčení a lítost učitele byla pro ně velmi neočekávanou 

reakcí. Pochopili, že nejde o obohacení kohokoliv z jejich vychovatelů, ale 
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o upřímně míněnou pomoc dalším Cikánům a odměnu za snažení žáků. Brzy 

se rychle žáci opět pustili do příprav. Přesto však v dětských myšlenkách zakořenily 

pochybnosti. 

V následujících dnech přinesla další problémy nemoc jednoho z nejlepších 

členů sboru. Díky nemoci se sice podařilo omezit styk s vesnicí vyhlášením 

karantény (přípravy tak mohly být klidnější - bez prohlubování pochyb žáků 

dospělými Romy), ale nepřítomnost silného člena sboru na zájezdu by byla 

nepříjemná. Vyléčil se však během krátké doby a tím byl další problém vyřešen. 

Odjezd sboru přesto nebyl jednoduchý. Někteří rodiče se postavili 

proti odjezdu svých dětí. Především ženy se obávaly prodeje dětí na Slovensku. 

Několik dívek bylo přesvědčeno natolik, že odmítly odjet. Mezi nimi i sólistka 

a konferenciérka souboru. Situaci svou přesvědčivostí a autoritou vyřešil jeden 

z romských otců. Kapitán Pohl se na přípravách aktivně podílel, zařizoval například 

ušití stejnokrojů dětí, agitaci ve vsi a spolupráci některých rodičů. 

Sbor tak nakonec odcestoval kompletní. Žáci se na zájezdu setkávali 

s novými jevy, podívali do rodné země, setkali se se životem v romských osadách. 

Především s plachostí a nedůvěrou vůči sobě. Byli sice mezi svými, ale byli cizí, 

upravení a vzdělaní. Nakonec si všude získali důvěru a dařilo se jim sbližovat 

se s obyvateli osad, ale zažité zkušenosti byly pro žáky bolestné. Viděli otřesné 

podmínky cikánských osad z jakých vzešli i oni. 

Ve větších městech se pořádala vystoupení sboru pro širší veřejnost. 

Většina diváků byla romského původu. Zdejší způsob života sice nebyl tak ubohý 

jako v osadách, přesto ani zde nebyli žáci školy Míru od počátku přijímáni 

s důvěrou. Rozmlouvali s Romy, vysvětlovali důležitost vzdělání, na sobě ukazovali, 

že i „cikán může být vzdělaný", ale pro místní Romy to byla spíše ukázka z daleka. 

V místních podmínkách takovým projektům Romové nevěřili. U Slováků si sbor 

získával úspěch od prvních chvil. Ukázkoví pionýři, slušně vychovaní, měli už příliš 

málo společného s Cikány z okolí. V Košicích se dokonce setkali žáci s názorem, že 

jsou zájezdem dětí z Itálie. Ačkoliv měl program většinou úspěch, setkal se učitel 

Dědič i s negativními ohlasy a rasistickými názory. Pro děti to byl však pozitivní 

zážitek z hlediska jejich společenského a kulturního rozvoje. 

Po návratu ze zájezdu se mimoškolní aktivity podařilo rozšířit ještě o hru 

na klavír a na housle. Po počátečním nadšení se řady zájemců ztenčovaly úměrně 
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náročnosti a drilu. Protože na výuku dojížděl učitel z okolí, nebyla tolerována ani 

nespolehlivost, ani lenost. Zájemci museli projevovat výdrž i ve chvílích, kdy ostatní 

hráli venku fotbal nebo se šli koupat k rybníku. Vytrvalost, píle a zodpovědnost byla 

hlavními cíli výchovy, vzdělání i mimoškolních aktivit. 

3.3.4 Změny po přestěhování do Dobré Vody 

Od školního roku 1953/1954 byl ve škole přítomen druhý učitel Karel 

Doubek. Došlo tak k diferenciaci žáků podle věku a nadání. Podle potřeb mohla 

třída zůstat pospolu, ale každý učitel se věnoval své skupině žáků, své třídě. 

Po přestěhování v létě 1954 se zlepšily především prostorové podmínky 

školy. Bylo možné učit každou třídu odděleně. Postupně bylo možné vybudovat čtyři 

třídy v niž se učili žáci pěti postupných ročníků základní školy. Poté přestupovali do 

šestého postupného ročníku osmileté střední školy. V té době už jsou žáci rozdělení 

podle věku a je snaha děti zařazovat do školy od šesti let. Postoj romské populace 

ke vzdělání je ale stále nedůvěřivý. Do školy přicházejí žáci ve věku 9, 10 a někdy 

dokonce 13 let, kteří nikdy předtím školu nenavštěvovali. Rozdělování do tříd 

probíhá nejen podle věku, ale také podle schopností jedince. 

V té době nebylo běžné testování žáků po vstupu nebo přestupu do školy. 

Pro rozdělení žáků a odhad schopností musel učitel využít svého pozorování 

a pedagogických zkušeností. Všichni žáci měli možnost dosáhnout vzdělání 

v rozsahu prvních pěti postupných ročníků, většina žáků ho dosáhla. Pouze žáci, 

kteří byli přeřazeni do jiných zařízení nebo utekli, neměli dokončené vzdělání. 

Jedním ze žáků s handicapem byl Juraj Oračka, tělesně postižený žák. 

Zásluhou velkého úsilí učitelů i spolužáků se mu podařilo získat vzdělání. Školu 

v Dobré Vodě navštěvovali i žáci, kteří by byly zařazování do zvláštních škol. 

Vzhledem k cíli převychovat takové žáky (a umístit je mimo) rodinu byli zařazeni 

právě do školy s dětským domovem. Orgány péče o děti a mládež vítaly spojení 

školy a dětského domova, které byly určeny výhradně pro cikánské děti. Problémy 

těchto dětí a s těmito dětmi se začaly projevovat zejména v oblasti městských 

periferií. Právě odsud byly do školy přemisťovány děti s největšími výchovnými 

problémy. 

V minulých kapitolách bylo uvedeno, že do školy byly umisťovány 

i problematické romské děti. Vzdělávání takových žáků se odvíjelo od jejich 
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rozumových schopností. Právě na ně bylo zaměřeno především výchovné, 

resp. převýchovné úsilí. V první řadě byly posilovány kolektivní aktivity Dědič 

a jeho kolegové si všimli, že mnoho přestupků lépe vyřeší kolektiv než zásah 

učitele nebo vychovatele. O mnoha takových přestupcích se dokonce učitelé 

dozvídali až po udělení trestu, stmelený kolektiv se především zasazoval o to, aby na 

školu a její žáky nemohlo být pohlíženo špatně okolními obyvateli. Například 

drobné krádeže byly považovány za hrubé porušení pravidel kolektivu. Hrozilo totiž, 

že okolí bude osočovat z krádeží kohokoliv ze školy. Za takové přestupky byly tvrdé 

tresty učitelů, mnohem horší ale byla potupa. Zde se ukazovalo, že po generace 

děděné vědomí příslušnosti k jedné skupině je možné využít pro pozitivní motivaci 

žáků. Stejně jako v tradiční romské kultuře, i zde bylo největší potupou „vyhoštění" 

z kolektivu. 

Nej lepším kázeňským prostředkem se stal systém odměn. Pozitivní 

motivace byla hnacím motorem. Pro nováčky byly odměny často něčím novým. 

V rodině plnily děti úkoly, často se podílely na obživě rodiny, ale odměny 

nedostávaly. Ve škole následovaly odměny za každý skutek nad rámec povinností. 

Lišily se podle závažnosti, všechny tresty i odměny byly pedagogicky promyšlené. 

O udělení odměny spolurozhodovaly skupiny žáků, o způsobu nebo míře trestu 

spolurozhodoval provinilec. Tato praxe byla ve své době výjimečná. 

Postupem času byla mimoškolní činnost organizována v menších 

skupinách. V počtu 75 žáků nebylo možné ani účelné organizovat výlety, zájezdy 

a kulturní akce. Květušínský pěvecký a taneční soubor pokračoval ve své činnost. 

Zájezdy tohoto souboru byly samostatné. Jedním z nich byl i zájezd do Prahy v roce 

1957. Taneční a pěvecký soubor byl pozván na setkání s prezidentem republiky 

Antonínem Zápotockým. Toto setkání proběhlo dne 12. července 1957. Pozvání 

presidenta republiky žáky velmi překvapilo až zaskočilo. Škola uspořádala 

třítýdenní zájezd do Prahy pro třicet žáků. Ubytování poskytl dětský domov v Krči. 

Zájezd byl organizován do skupin, každá skupina měla svého vedoucího. 

Po zkušenostech z putovních táborů byli žáci uvyklí přísnému režimu. Každý žák 

se samostatně staral o své oblečení a o hygienu. Skupiny poskytovaly v případě 

potřeby pomoc. V Praze zájezd navštívil Národní muzeum, Technické muzeum 

a mnoho dalších památek. Vycházky pražskými ulicemi byly osvěžením poznatků 

z vlastivědy a zeměpisu. Nejvíce žáky učarovala zoologická zahrada, také Národní 
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muzeum navštívili několikrát. Vyvrcholením zájezdu bylo setkání s presidentem 

Zápotockým. President krátce se žáky promluvil, vyslechl ukázky zpěvu a věnoval 

jim fotografie s věnováním. 

3.3.5 Výuka a výchova ve škole 

Během deseti let fungování školy Míru se měnily podmínky 

pedagogických činností. Zprvu téměř průkopnické úsilí o vzdělání několika 

cikánských dětí přerostlo ve školu s dětským domovem, do které byly zařazovány 

děti z nevyhovujícího rodinného prostředí. Za dobu existence školy prošlo školou 

téměř 300 romských žáků. Mnozí z nich slavili studijní a pracovní úspěchy 

v nejrůznějších oborech. 

Jak se měnily podmínky školy, měnil se i způsob výchovy a vzdělávání. 

Zpočátku se musela výuka přizpůsobit potřebám specifické skupiny, jakou 

květušínští žáci byli. Poté, co získali první studijní návyky bylo nutné formy 

a metody výuky přibližovat oficiálním požadavkům. Jednotřídní škola musela plnit 

osnovy národní školy. 

Po přestěhování do Dobré vody se škola významně neodlišovala 

od běžných národních škol. Pouze skutečnosti, že žáky jsou výhradně romské děti 

a škola je spojena s dětským domovem, byly odlišné. Metody i formy výuky byly již 

zcela v souladu s postupy národních škol a obsah učiva se nijak nelišil. Jenom 

rychlost výuky se u některých žáků zvyšovala tak, aby všichni žáci, včetně těch, 

kteří nastoupili v pozdějším věku, zvládli učivo národní školy před přestupem 

do šestého ročníku, resp. základní školy do 15 let věku. 

Otázky, které jsem si kladla v úvodu práce by měli být v tuto chvíli 

zodpovězeny. Shrňme si tedy jednotlivé odpovědi. Odpovídaly postupy používané 

v této škole konkrétním požadavkům zvláštností romských žáků? V počáteční fázi 

existence školy, především v letech 1950 až 1954, byly voleny formy a metody 

výuky tak, aby odpovídaly potřebám dané skupiny žáků. Vzhledem ke specifikům 

skupiny (věková různorodost, široká míra nadání, naprostá neznalost organizované 

instituce) byl uzpůsoben i obsah výuky jednotlivým žákům. Byly tyto postupy 

současně v souladu s obecnými pravidly vzdělávání a školského systému? V době 

vzniku školy Míru byl v platnosti zákon „o jednotné škole". Z výše uvedené 

odpovědi na první otázku vyplývá, že už sama existence školy byla výjimečná. Hry 
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a další metody využívané ve škole Míru, se v běžných školách téměř nevyužívaly. 

Závazný byl obsah výuky, který bylo v květušínské škole nutné upravovat tak, aby 

byl pro žáky přínosem, nikoliv zátěží. Základ učiva se od oficiálních požadavků 

nijak nelišil, což bylo dáno i používáním oficiálních učebnic. 

Jaká byla míra úspěšnosti školy z hlediska potřeb tehdejší společnosti 

a z hlediska žáků? Všichni absolventi školy Míru úspěšně zakončili povinnou školní 

docházku, 65% až 70% nastoupilo další vzdělávání, z toho tohoto počtu 25% 

na střední školy zakončené maturitou. Minimálně pět žáků vystudovalo vysokou 

školu. Do zaměstnání nastoupila naprostá většina absolventů školy, v zaměstnání 

byli absolventi většinou hodnoceni jako pracovití. Ze společenského hlediska tedy 

vykazovala škola velký úspěch a přínos. Z hlediska uplatnění žáků také. Mnozí žáci 

si uvědomovali, že právě škola jim umožnila takový rozvoj schopností. Absolvování 

této školy bylo i z jejich hlediska úspěchem a životní příležitostí. Pět žáků školy 

jsem telefonicky nebo osobně kontaktovala. Pouze Mikoláš Bandy souhlasil s 

uveřejněním svého jména v této práci. Všichni se shodují v názoru, že jim škola 

pomohla k jejich dnešním úspěchům. Všichni připouští, že by byli minimálně do 

dospělosti negramotní. Ani jeden nepociťuje, že by již nebyl Romem, naopak někteří 

z nich jsou aktivní v romských hnutích. 
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4 Jak vzdělávat romské žáky dnes? 

Otázka z názvu kapitoly je provokativní svou přímočarostí a nelze na ni 

jednoduše odpovědět. Ostatně nebylo ani cílem této práce poskytnout odpověď, 

návod, na tak složitou otázku. Obecným problémem stanoveným pro tuto práci bylo, 

zda je vhodné přizpůsobovat romské žáky požadavkům školy, nebo zda naopak je 

vhodnější přizpůsobit způsob vzdělávání potřebám romských žáků. Jako hypotézy 

diplomové práce jsem stanovila, bezpodmínečnou nutnost přizpůsobit metody, 

formy i obsah výuky romským žáků tak, aby odpovídala jejich potřebám 

národnostně kulturního rozvoje v prostředí majoritní společnosti. Dále tyto metody, 

postupy a formy musí být v souladu s legislativními úpravami a nařízeními. Navíc 

potřeby národnostní menšiny musí být rovnocenné s potřebami majoritní 

společnosti, tím je zaručena rovnocennost úspěšnosti romských žáků v rámci své 

národnosti i celé společnosti. 

Tyto hypotézy se analýzou školních dokumentů i výsledků práce školy 

Míru potvrdily. Ačkoliv úspěšnost absolventů školy v socialistické společnosti je 

nepopiratelná, neméně významný je i fakt, že většina žáků byla vytržena z prostředí 

tradiční romské rodiny. Nebyli vzděláváni v mateřském jazyce, jejich výchova 

nenavazovala na tradiční romskou kulturu. Většinová společnost si osopila právo 

vychovat tyto žáky k obrazu svému. 

Škola tedy nevychovala Romy, ale tvrdě řečeno Čechy s romským 

původem, kteří se pouze návratem do rodiny mohli opět přiblížit svému původu. 

V socialistické společnosti takový návrat ale nebyl žádoucí. PhDr. Dědič sice 

rozvíjel u dětí lásku k rodičům, přesto se děti svým původním rodinám často 

odcizily. Rodiče neměli zájem o změnu způsobu života, jakou požadovala tehdejší 

společnost, děti nebyly ochotné navrátit se do podmínek z nichž vzešly. 

Ačkoliv je nutné dodržovat při výchově a vzdělávání legislativní předpisy, 

není možné vychovávat děti bez návaznosti na jejich původní kulturu. V dnešní 

společnosti je taková potřeba ještě silnější. V České republice nyní roste počet dětí, 

které pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Pokud jim poskytneme výchovu 

a vzdělání pouze podle měřítek majoritní společnosti, vykonáme totéž, co Miroslav 

Dědič. 

Jeho zásluha na pozvednutí úrovně romských žáků je nesporná. V době, 
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kdy příslušníci majority ani romské populace většinou nevěřili úspěchu 

při vzdělávání romských dětí ukázal cestu, na kterou je možné navázat. Do dnešní 

doby tuto cestu ale nelze kopírovat bez předcházející reflexe a interpretace. 

Rovnocenné podmínky při výchově nezaručí jedinci pouze možnost 

uplatnění na trhu práce. Cech musí zůstat Čechem, Rom Romem a Vietnamec 

Vietnamcem. Návaznost na kulturní dědictví svého národa i na tradice své rodiny, 

pokud jsou pro jedince prospěšné, musí být výchovou posilována. Rodina předává 

své hodnoty dítěti přirozeně. Škola jako další výchovná a vzdělávací instituce 

by měla na takovou výchovu navazovat, podněcovat, usměrňovat, ale rozhodně by ji 

neměla přetrhávat. Rovnocenné podmínky výchovy tedy nejsou otázkou vzdělávání 

v mateřském jazyce, ačkoliv i to je velice důležitý moment, ale jsou determinovány 

právě rozvojem sebeuvědomění si jedince a možností identifikovat se se svou 

národností, se svým původem. Odlišný původ by neměl být handicapem v životě 

jedince. Možnost návratu do rodiny s vědomím, že je přirozené se odlišovat, je 

základním požadavkem výchovy romské populace. Společnost je povinna umožnit 

jim rozvoj svých kulturních odlišností do té míry, do jaké jsou přijatelné pro 

bezproblémové fungování (multikulturní) společnosti jako celku. V dnešní době je 

vznik kopií školy Míru nemožný. Je však možné, že existují v České republice i 

dnes místa, kde by vznik moderní a pozměněné podoby této školy byl stejně 

přínosný, jako v padesátých letech v Květušíně. 
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Příloha č. 1: Zákon č. 74/1958 Sb. o trvalém usídlení kočujících osob. 

Zdroj: Sbírka zákonů [online]. URL <http://www.mvcr.cz/sbirka/1958/sb29-
58.pdf> [cit. 2008-13-2]. 

SKrka zákar-ů, í. 74/10M 133 

74 

Zákon 

t* dne 17. října 13-53 

o trvalém wMfenl kočujieleJi owb 

Národní sluotiiáiťlítil Hepuíillky deikealci-
vemskě usnrala sn na tomto zikeeiě: 

í 1 
Národní '/7:hory poskytuji osobám, Utere 

v» tloj (Mtfovni ípiiíob iívow, vSostiTirjnou 
pumuc, aby řnuihly přejít k usedlému 2pjsut.1l 
iivn«»; xejmťsia .wu [»vinny tfrr.tn osahém 
pwnůhat při opaifovftnl vlvetlnřha jeam&wnfinl 
a ubytcvánl Q pjsohit v̂ chovrymí prtatřetíky 
smigtsvnC k tornu, aty s* stsly f".liymi p«'n-
cujkíml ubčur.y. 

5 i 
Koíovn'/ způsob iivntí Y«J« ten. fuStt 4« 

ve CdipirArh tier.0 j«dnQt1lv& toulí ? mís«* 
ji;I inisto A vyliybá st; puctivé prád netxj ve 
iiwl nekalým způsobem, » to I Jt-li 
v nMttoré obci htiten k trvatfrmi pobytu. 

I i 
Kda utrvňvA při kgčovtvfcri Zptltobu život«, 

mu by ta poskytnuta pomoc k trva-
lému U5.|D;crj, bude potrestán pro trestný Č.H 
cxinžtln svobody ra 6 mísícú ai 3 léw, 

M 
Ministr vnitra vydá r rtr.hi.di} 30 asúčaaiilé-

r.ymi Ostřnitíitml 'Jřsdit předpisy k pťuvcdwu 
ttftoto xakor.a, v itieh mílie zejmAru stanovit. 
l«*>4m ipiscbom bucSpM prgvédétíy dCMl&tečn* 
'Spisy do matrik. íalíStSna evidt-íícc m ujisf»« 
vina totožnost osob, Utnrft vedly kočovný, 
jpúiob itvoiA. 

I & 
Tento sifcon nab^ri úfrónattl ilrifsrv vy-

httSwi, « výjimko« uaianoven! í) 3, kt«>rí fta-* 
btfvá úřlnnotitl dnem 1. íiřeiiu* lf5t3S; pruvetíuu 
jej ministři vnitra a spravedlnosti v rlnbíxtó 
.5« JlXS8stn$n>ýml řl»iy vtórty 

Novotný v ( 
Hl>rtlW)i*r v. r, 

Slt̂ kí v. r 
Ttir-.iU v. r. 

Dr, ,Skf>ita v. r. 

, . . l r « r . I ' r . r . »- . ' »«I» * M M 1 . í r t i l t * Í . « • i l f c l t r t < » - BMt «N№«1 M i l » « w w l w w n i i m . M i l . 
I ' - . » . „M .-. - í n o I, ' ( . t - l t t - u w . - ttte. M i l ' « K"* >C~. * rr t l i| .Tj 4 « . - . H I U I c k M n l t k i » » » v u " i i > ti , j-t .1..JIÍ.1 I (« » .Jr) n f»(l»M UWM|Í'H> ťi»t«v, — «u»«. »utuiim «Min 

tltlHt KDUItn I. fJ*57SPj.<?f|t! ÍIWÍRRÍIÍ inrilt, mif«l«il 1. K>kU4*M HHiol tHd i'raU irt. 
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Příloha č. 2: Zákon č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství. 

Zdroj: Sbírka zákonů [online], URL <http://www.mvcr.cz/sbirka/1948/sb38-48.pdf> 

[cit. 2008-13-2]. 

Ročník 1948. 

Sbírka zákonů a nařízení 
v" 

r e p u b l i k y Č e s k o s l o v e n s k é 

Částka .".S. Vydána <Inc 10. kvit nu 191H. Cena Kčs 2.60. 

OtlKAH: 
OS. ZiVkn r, .< íiWixW ú|il*lrí jidrmtirtli«. íijJ-ltf I ciW|. 

9 5 , 

Záhon 
z* dne 21. dubna 1948 

n jjikkidnj íipr-ní jrdnotiwha >JknlstTÍ 
(íknluliv yJHkrni 

i>»l4imtórn* NA rudni dhrímuittjéttt rf|iii{ili*-.v 
r«kfiJÍlt»voíi»kč nsncsln s* r.i lomlu liícnrjt: 

ČÁST 1'ltVXl. 
f ' V l w h l i U f l l lHJVI ' l l i . 

t l 
<;) Ve? krrr mlfclcií «o rfastan» jednotná vý-

cliu-vy A ul».it ť"II> i íHiíXirttétlo vltk'lini I U iko. 
Itkh, které tvoři jcifnetnay awii&tflur. 

Pixlle dubích utfaivovcr.l tohoto xákotiji 
>1:11111 rnUiVi 'li Skolv mV.ťfrkí ví? li ku od Iři 
ik Mftli lei, do 'Auly pťvUilla w!il]itx» {iiňivxilti) 
a .iriJííhd M>ipi>4 (*№*dnf) cd >-ti do |Kiiiišcti 
liM m m(árir*+ *ríi jln ikiily Jn>l{hn «tupili 

$ i. 
£k",',v ptčují t> v.-estrarný «íumový, citový, 

míitwií* lrIv'>iiií' ii xvol žítctvu. Vgi№4ftv*ii rr;š&-
<!ti v rfuehu jwkrffcavýdt národních tradic a 
Mediä humanity, v '. .;hnv i'iva/i k umoatotnému 
nvM.-ni, cftovédtomýinu .inMni, ť-hxjřocté prad i . I l U Í I l é Ä^uftipriri -1 (HpboUínjJ < inViti-ii 
l . iUM'» |JU í « í U ' t 4 i l í f á r . i . i p u k i u f c w . VWJďu j í 
l; tir.ný lišili na řivoW ikoly a na UKÍOVOM-
*VÍ\TO IÍÍÍ» republiky, Přstují smysl pro 
čuiskt •. judiiÁ ii.-úudu, Siúvuiiatvu a iidat", ti. 
V..vli*ivi>vnj| M.ÍI«IÍH> * fmJhiekv iivřdumr é 
ii'.cifiy Itilově il«nc.krn?iri;e}i!» státu, shitetré 
I li» slasti .1 ĎililaK* • «".I >.||.V PMKlljfcitlO 
íňin i sncialíimtJ. 

Ř 1. 
t') Na Polach v «mi iW ;i v jwml Miiriiv-

iJajílciakě ,ÍE I.vröiij« mu. Sluveíislu 
VÄ'l8k>', 

(-) VJJItötiy můJfp stanovíU violu 

S I. 0 > Skoti' J«wu iiétllííS státní, 
1*1 Vjřjiwiky z Italien <>ni orisuw« 1 stauinj 

řvl.isini zákon. 
t 3-

ZAfclťwiiíí atolnl V2it»">n1 |»i*Otjrtiyl $kol.v piv-
nfho n druhého attipné. Tolti vsdúklni je 
vianě, jídnolii"' a beKptalittf, 

8 'i-
äknljr puitléhiiji vi'ři'>iiv,iiu iiili-«vutnhiid d»-

Ä'.uh., l í f ř i l j i i o Hmritnfch n]í»itřvii-k̂ , 
n preTcntivnf tdiorottti i>;či H u |.WčL » « ' r , 

8 
MiuistíTsU ti školství l avíi.v t,'íi<kipi tlíl\»( 

H'fáv.ií šk«t íi iřoanr on n6. 

CAST LHU:HA, 
>latrr-tá ške-it. 

§ «v 
M.it.rřski í ioU iKujcytitjc v t&lkč soUčiiitw>tl 

5 railiKUQ fJřlem v« víku odi tří Vt il.i áol>;r, laiy 
T».'in u d0ťltj№li dis iiárriiiní školjr. výi hOvn«>U 

a xiir/vatiii a auiiilrd udtidiiy. 

http://www.mvcr.cz/sbirka/1948/sb38-48.pdf


W.)K) £ № k a l í iknini n m r H a n i , f.. 85 19-18. 

i % 
( " ) )k t ( t< i>i í »kola ip rav idS* «Hdi v obci 

nebo v xávut№, i>řjl,lŇwl-li »o itejiwéllé d ř t l 
i j e j í h o pře<j|xikli»iřjir.-f-hn «I>I ÍMI»I ; fen ji »nikit i , 
kleti'ie-li JHXVI iHjH-AIlj-rtl i»"tí I S . 

<-• V Jeden« trii V- Rift l>yi| r ĵvýl* 30 nk-tí; při >y*.iim pmílii <Vé-tí se podle mexivrati *fMf •l*|šl tlidn. 
(j) MHî .f«koii Školu ífiíujť a i rulu je wm-
ý Ouibii úřad, kletý stanoví tě* Její tiovod. nký 

S 10. 
(0 [Jo miitefsk̂  Akciv *<• plvínmijI irlríriif) i duňevné xdmvě ilěti, ktei* un*vidlJL bydli v |e>(M O)«IV«IM n kw»« w * <TI>rh«řci» <*O sk«>ly |><i til (ij Vládu i-iMt-Miví naťixrenim, in ktrrých pidnilnek inŮJjř býtk dw-luiíka da mBleíi-ké Skrily r.xn děli «1 piti let paviRiiA. 

Výchwiwi jxke na těchto * kolách je hec jd stíní, 
í ti. 

C> Mlíttomio Skotovi a ůavétjr upraví v ilnhKťtě s minutrrslvy »Iravtrtnict«!, scriálni [.l ín » nýili.s .'rli.i*vtni .i ><-ri;ť;iii i<;li,Miii i klravxivuiik <!útí v malcfr-kých žkiií&ch, 
I O JM>U-IÍ V obvodu MATEŘSKÉ SKVLY jfesle riclto útulky li AI i te- víko pfpdukíilnlmv (itr-xtiiill pfimý ».řitoiroKtíkí dohled tm ní tjtráié HMiteř*kij 

$ IV". 

Předpiiy II ."iuiminl ti zi'u4ovi»L mati-Í> k) <II »kol, ii jí jich ul.vmVvh a " přijímáni dřtí vydá vuidii juřianfin, 
C A S T T R E T J . 

lífi 1. 
S p í i l r í i n i ip.ljir»ov».».i p r » » k « l y p r v n í h o H d n i . 

héh» stupně. 

(i) lřc\m«iut([ chodili "in ik«l}- pn iliUt a 
druhého .stupni trvá drvit krt * J*íiri« pos-i-N 
kun :'iufnill<, roku, který liAtfwluje po dui. kdy 
il-li; ilovrii -intv lok víiku 

(O l>lté, klrie tkivril icstý Jiik veku v dut* ,.,] p«,«»tku Ako|itlh« s«i!<« do kulice lilku ililnti-
IUICIIÍIIO, muže r-iiťAVit »koly přijimaicí, ujisií lí Kf řc!uir--ky j['hu tftleMlA i duAevaf vy-jpřfatt. 

. ' ) ť o \ i n i u . i l dhodlt l iki ški>ly i l m l ^ h u 
stii | in4 - n a j í d f t i , lilenS s Vu,(>«:řiciti itok(»»řl!.v 
pé tý yoetupt iý roctkilt jJiMiy |>rviuh>gi » t a p n l . 

1 0 IWti, I t f r é f o l i i ! iiiVř|inřn> i j i š l f u j nefie 
H i l é t i v i l l jmu (i*.' ki:<sl i i emw íiisctm pro dn řevn í 
M>o TíV^ooi) '..Nit 11, nejwin poMiiii» ťtniitiii iío ikol̂ . 

5 II 
f c i f cům. k t e í i «plni j x ^ i n r o a t l ocMsky 

: i e edo fáh i i aa v i J ě l ž n r , r a e i * p íukyl . i jc i l ř m f n í 
í-kivl*, junii l l t l ijtjiitéi litwliářkt» i|i> tkyly tii'l o 
£kuuš%lt i učiva t e t o Skuly rimíle f i M p i s ú , kte»ě 

nilllitťllítí.H»» :di<"'lls1Vf fl I'|'U BM-
p r a v u k léto zkou iee inii íe rem«ky :.ktilr>i ň f n d 
p f i tkflli.' / .ř ídili km« c Mih.» «tícdnl 5.koly. 

4 15. 
P r u M k y , kiťid m pH vjnotivjúif n, U.i v po-

-tup<i opoodl p ru Retnuc nebo p i o j m o u <»VÍIÍ-
rscu přiřinu:, r.řirii podle po t ř eby i>i*ttJJÚ':x" 
vyueosá»ií v w i n o M í i t n í c h íkapirnkcli tak , «by 

ř^k ňm L'- ni-.' in i I ti.il-. i iwi-rnftlnl t- • V líi-
IÍOSÍ aStupliti miiie být welvjíSe 'M .' :.kíi [Sv 
ilrnbiicoU unci n i iu i s te in tvo kolmí.i u «»vřty 
v inyiiuV' a miniitterstvdEn řiujkiiťt. 

S iik 
KudUSn <?uxi)aiil iú.iti.IA'(J ;ÍJI>(| jiovisnisi (»fi-

ll IAs.it! .»ví djtti k «iuj)i.mj ui-lin k x á p u u i.'o ákoly 
it d l á t i , uViv pudle uaiai lůie i i í -kolniliu řAitii 
í iwd i lo du »koly prnvid t l i i l ' A vín*. 

i 17. 
( > l>ile tliotli ilo %koíy, v j e j i m i lAv.nfii 

ti-vale bydli V ý j i m k y mí i i e p w u l i l i t i k n - j d 
ábotiu ii řad. 

< ^ > ř-kiKiij nbvixlv n u t n o jsljuxivjtl tj.l._ 
tc áúltiim uitxiiiuIn ťn.nluá d e u n i t k n l i í ř k « <ln 
řltoly » . 11 - v s.' m nm lňovak i x ř i rmÁní ,;k ..i s vi.:t-
sim pmíUra t ř íd . 

í lí. 
SkcH « n ieuí řm jk^ímii t í í d » slmWi v.-

loěniwi Skr.lu, vyhoVBtjc li i e j i MI;i>>II |HXli iíhVrim í 17, otí»X 2. 
i 19. 

to Sku]« je povIlMIA » t * r a t i 5e « t u . l » í e n -
»kou výchovu i ák í i pudle jej icl í iiíll»>!rl'">*«ko 
vysí láni , vy jk i l* j í í iiřiíMidy, k d y iodi»!e ( l i . 
konnt ^iit t j| ci> c-dhlási d i t é i.i»i tetw výchovy^ 



SMrlca.xť̂ nA s i».*řlwnt. f 9« an 

(-) NíEM>&»rt4á výchov* i* 'iúSiií «a iJ při-
iliU r>r-..in icM rirkmiTii (inUmífrukýii! uli-
cím) t« iijrny jtr»»n virhrilii» éwvru a aprúry, 
L twý pH l̂iiifii nunistíijítvi« Aki -i v| JI iiiťétv 
íl ?). 

L C ^ T M F ODLIL i v y N Á B O I E R I Í K É V Ť I I I O V Y 

- taaurí na návrh cirkcvnich orgimi ín U.ô r:>-
k̂ýcli <iUi> millLstefilvu iludslsi a uasiíty, |ifi;> 

ř ki,'.<rirtfijic je» hlediska «Iťamh« ít náiioáemk* 
SJlííťlivortti. 

< Učitelé tiilxjženstíi (cirkevni orifiny a 
nálH><i>n»)i« »pelíf n<*9'I) puvlniii Mítli 
pfeipúú, ktíiě v iwesleh xttow» wfeji »kotaí 
úřady. 

(•*•) Vyučováni iiáboÍDCJitvi rriuií hft v Mlt-
hl:Mi h CílIflOill SkOly. 

I > I:,i>l|n-\ o jf iwvin! pio iiAbo-
iťHskuw výchovu it i> pořtu vyuřwncfch hodin 
V J I Í H v Mil* iiařiříiiiiii. 

ŠKOLY |»rv«»lin A III IUIIÍIHI A Jir'uit}* A 

írusšujtí -iemaký škorni úřad a stanoví Uí jejich 
oHvodjr. 

Předpisy o obvnitcíh. o zíizavánl * 
řltul <irM) .1 i» [ilířiuťilřiri bodování šitě skol 
vydá vl.i u niiíncriini 

Dii II. 
.Národní Skoku, 

3- 'JQ 
Národní iskolťl |»!^yluje xáJkUdy obecrcěiio 

VEÍělřní. 
i Zl 

Nirodiii AkuU :ni pit pontupnícdi ň-

5 24. 
Narudni škola ae sprjividia iftdi, jc-li v jt-

jim PF*i[«íkíí)lsnH9rB obvinil» IHH.ÍIK tfíleléljq 
priiinřin nejmiine rtfcti, kt№> j wu povinny 
•la ni ch'xldi a kUsré p»o vxdilenwit, u«;ríiúd-
niHit cesty Tielxi pro doprava! puměť.v ne-
ravtuw dochizeti do jiné .*kot\% 

V první iW« li mil jedl» třldn i škole ir i bytí 
nejvýi» ÍW, v ostatních tíltlfcih iiPlvvJi' 10 
iákíi; při Vyšším pédtu se zpravidla zfidi dalíi 
třída ípaúífc»). 

í 3fl. 
ViTiiovofi « iKlílát-icl .jl;i>iy i- .u: s|x>l«ui-

TTÍĚ, L A I Y K O V Č , P A S T } ' , VTFPNÉ I W < I < > . -UTERY těch-
II If li"? i t-il-llcké, wkilvotilí № 1íli>vjíchi>*iié. 
PoliMhnOJtl U1CÍ rlSi*.1 l!DÍi.e.i:!r. 

n n rif. 
Sttrdal íkidj. 

S' lViitii jk.ilj |i-i:k.i luft" MCH-lřln1 ĵiklnit»ií 
ohrtcil̂  VirlílAn!, 

S 2 « . 

Střední Skol,i mii ítyří pa»luji|>- roiínlftjf. 

5 Slřťtirii .«kol* se *pra,vidl.i ?řídi, ji -íi v ivjiVíi 
| p̂ it[n»kládaném ubvodu poith- Hslft^io prů-
j m*«ru Uí-imřné <(H) dětí, litilé i v>n |(iM'lll!)y do 

iií ehodtti (S 13, gdii. 1 a 3) a které umioti«« 
P'T) v;.̂ |«K>st, ne-ClifuJiíu-t I.-H-1;, i .Am |»ru 
il»|i:avní I'lxhaipH i|r( iin^ řf"kií 
Skfll̂  

í "0. 
V l-'liif U"t<lé ;i'á 1'yu »i tm íakit; pil 

vy«in> | t u «e ipravidki Třídí |»'n?čná třiif .̂ 

3 31-
Výchoviiií a vidflňvftci oliory n iijtukv jmu: 

a|xiliíi™skě. jAívkov« (ja/yk vywřoviicL Míyk 
ru>V̂ >, inatřimtlkii, pfiK.ul ni v&tv. oUny 
t!«fuiickť. estelkké, XDIUVÍ>Íni N télovýeliovi*. 
I'.-«Jiivirri»tí urči vláda usiřiM>iiim 

5 S2. 
£hfi iHwlednitio tohilku iswa ÍKI-

viill'ii li-li'Snv pidjcni.it ncjvýipítyM týdny v »ě-
kterém lwê »odářBkěin <ilx»ru. ťmlíitblkíi-ti ;t 
výilmh)- urtE vjAdn nnřljswiiflt. 

ť AsT CTVItTA. 
Díl L 

Sp«JíŤ(l:í u,U,,Hni-r»i pru Skuty {řťííhfl -lupuř. 
í 3!!. 

éltoly třetík1» stup™- J J I M I : 

1. povinně: xi kladu i tutiimrrw íknly, 



Kidifca iftkonCi * naHsraf, 0. 95 19(3. 

•Z. V) Jeroví: 
•,') oJboi fK 1 nkiily — ski aUidijai d o b o u 

krntáj líci čtydfeteu, 
'i) vyišf i1! misii -Sub' — re studijní dubem 

aejmíní rtyiklon; vyiíl «jfecmé Akríy a ŷn-ii.n'.T. 
i 31. 

ňkiily t ř e t í h o s t u p n i z ř i z u j e a ř-Tuiuju posile 
jihiriu ittiinot> i i'-!»» vládou ň Jejich riivy určuj» 
minUterstva SkoMvi n 03víty. 

I 
I'iO jednotlivá «tlvitvf liOíiKutšřského,. su-

litířnilirt r^i.i aiwáletkého života sfiiují 
sviíistiil i'niiij1 lovíriiiýcli a výitěiovýeh w|. 
Lwných -kul ( J I I O zemídíiitvb průrny?d, 
i. uw.-l.x ůtKhiXř. itopťflVU, im.» Utt»k& gévft-
l.iiii, 'jinärekau činnost, pro íiífii3i:i a zdravotní 
*hubu, výjlni * pod), Při ».NwnvÄnl Kel:to 
»Vd -o lilii' t'Ji lijniü jednotlivých cld-uti. 

í 36. 

VyliÉrově rxlii) |>sv:nn» oilWurui Školy tíu 
ki xftřznvjttí pit stÄiTileh * ryiiwtnifh jiwlnl-
i. ícli. Předpby ii xfizmiini taliových »kol a o je-
jí: ji pmnouui vyiH v Iii >in ririf jHiiiiíru, 

i :17. 
Mini.iters.tso iknUtvf « -ifíUlOVi Imid-

in luky a üi.M-ob vyiiĚixi žáků Ho výbftrovvch 
Ukul ri vyhlíží le v itfeiliilm li»lě. 

V jfitné tf'iili" má býtl nejvýie 10 žáki; při 
iwítii žsiku xprovidU potoM 

třiiln. 
i Hf. 

O 2«k niuíu plr«íoim|tt i;» jbiuu Skotu 
tfc-liii» .tupnu, nphiUI jwťfeniliky, Isteré «tíi-
ivni iiiinMeraUo Síaiistvi a osvity. UMillI 
l.,in) * Miwvy w Upraní Ink. aby -ic žákům 
ti- iiwJnil pfertup. 

(.i MtnM íwtvo tknlatvi a osvity můře pro 
i.i -ti'iv)U povinnou iipläo *ýbíiniv<iu odbornou 1 

.-. lil I pol** I'IXI iVlüJtlll puböäni !ítdy nu 
! kuvě »linie jmwaliti .úchylky .*l nomWUolch 
li irich • .<Jinv podl» O p i jednotlivých 
ii.-.|:i.-?í iiérn jK>ille evli* ínirh potícb htwfoáiiř-
-i.ii.li, iduivutaíoli Tn»i iJ wtiAlnfch. 

i iů. 
Žáci Výltfrovýdi sltiil knwné pualrdniiio i r:i>. 

niku jjou povinní v kafcMni iVolnim row 
«*«»»# W«ovatl ili'fs týdny v nékterún 
padifikiim nbnru, icimúiíi v iwniidílatv i, | u i.s-
myd«, a obcliodu. Podi-dmosti vý-
jimky urí| vláda nařlxcitim, 

S íl-
I Ük. klnif î sjíé-ió (tekončl! J«"dedn! 

htřník vyiáí ndbornč ÄkoJy rii-im líjtnii.ksiii, 
|:r.:liv.li[ «« «íviieřXĴ  íkuU-kn?, Fivdpífty o isj-
vélrwnych xhiuixkli vyd.i miniatciHvo 
stvi a «světy. 

trř V)avéliftlř i> úJuřšiiř vykolükiie ?áve-
ikonko j« öfedlivini iH jSÚíem o «k «n-

tvni ; tudia. rdi ikoie. 

I 12. 
<0 Vyíaihije-li toho ItanpcdäfjVn» itlra-

vrtni brBfiitš pf.ifi'1 ,̂ můie mmištcrstvíi 
«•iintätvi a ĉ véty dolio;ié se idčastněnýtni 
ministerstvy .i j;«n slyíeni vicfiolnýcli nii-.ni-
vfth iiigaiiinacl xHtovmi !.UM> 
a> jit-i vj№čnový«b oilUinijcii SkolAch |>xn ml-

burně k̂olňiil Äijeotvy-ntii jiných výU'H>-
v>yh iknl, 

íi) při pivinnyeh a v) librových odbomýřh 
iholidh |iro dilii odborné VIIMAV»JJ[ pia-
cujicir.h OÄ.Ik 

{-') ťri«»tiiihútri k LI i s il ti* v»ds»i fivki.nn-
lařni vyívSdřiini. Jde-ii o kur? s ccloHenniin 
vyuIoysUiini, tvvajifbn A*iniH Iii' 
v .yilTitj almilvi'iitiiw vyr.v idénii o pixM|'«H'l;u; 
(Xidrobenoeti «<taii»vi itiiíií.*tciřtvi> il.oli.tvi 
u usvéty, 

í -J.1. 
Mlni<t*istvi> íiínl̂ i.vl .t úsvity Í«.LIIOVI, i:n 

klaiých výbironýck skoliitli a <a iAkýťii |» I-
minuk je pnpu<tn« Foukroniii »tuditim. 

§ tl. 
< } MiriLH-íj «Ivo ili«tat¥i a <mvňl.y 

jřfditi iatn furruuni; nrrfiijr pro ('ovinnč ,i vý. 
'•nrovií ixílifiíiyj íkoly i.íftň'i.»ni pni-fldni f-hiíiy 
-•i p o jfcárwUité S,knty u,i t:ií jiisraiinS jlm.y. 
i'uiudlti K B W Y N É Č U J Í U I LI-LI N.;'I:I( Í Í Í 4 I | V 1I"ÍÍ-
Jii;m Vitalin k ho»[<iriAfí.l,i;iiiu iivotn. 

( -') i'1«iy úrKtrtdnkh |MHíHÍiiKb př i ini-
Jii«cr»tvw sl.ohlvi a «vidy x wiir̂ diiítli li in.dü 
a liclivlllyrli boí»|»ilťltikýtli « ío^lnlfli kisí-



| tr,(CÍ jri<> řfHíje niiniMP Ikabiví « osvěty, 
il.ny i.K-tn rh porsdmclt sboru r. mutnirh 
inwu a x JioJiHutófrVých a ř«>d;dli kát íájřltttíi 
Jmenuje fdtéeluSný Skol ni »ířarf. Pi>drobno*Íl 
ii í-lif̂ rní it paMibnosti técbto poriihiieh ibo, \i 
I-IMWPVÍ ntlftlítfi^tvo řk«|.?tvl i;i4v4ty-

<'> Miitm parádní ísbvr Hp.-avuj« 1*4 v <Jo-
f(i»jň ".v npiávini »koly uvinu' imJní, jel pro 
š̂ sitn opatři i ddířavolnycti příspěvků H x Jl-
nýiii vínovi'i«(. H to podle íiMíťmc. j«í stimovi 
in iniatcijíivn školství 4 wivěty. 

Pil JI. 
/4kl*doi .KH«II iir iknlv, 

i 4.V 
ZÁkUlni idUu-ně .kuly poskytují lákUilj 

vťílřláni iii|ÍJI»rvšh<i a i'ii>-ri1ubuji tA^HŘMI VMI«-
IBIÍÍ . 

s irt-
(') Zahladili íulbiuiiř ikcíy moji ípravkll* 

rh !iii.-,hi|>riH nC-niky, Skota so iniiíJe Cb-nitj 
v i:*-ki>li'< ixlbani. 

( i f ZÁklSllni r<jl>irt«ň iklllv iiwii povinni; pro 
..••;i.iř»o MilA<leí, ktei^ nedtwlí il>> jiných i kol 
třitiho atu|sié, 

(•t> Sknlnl vzdřlnm na Cfchto štculuch je Uex« 
platné. 

{ >7, 
IVídpisy o litivndix-h úktadrdch odtotmýcli 

Klá i vydft s íai.U mfiřizertiin. 
Š W. 

0 Povinnost cfipxáiti ito zákl.tdni odbota^ 
-suly nastává |«x-slil«6ni ikoJniho i»ku, klatý 
iijbkduijn p<i *koiičt*l»i IMVHDV. 1» pťipwKlí piu-
iltoiiícjic '.ki>!ni dbcMxky do Školy driilî l •• 
stupofc 

1 '-) Pudrobnoiti, jakní í přadpity o ulir. .«tji 
v .l.diaie« <1» Skaly vydá iniftísUťstvu iWvf 
a levity v líolwrtě *« zúfastrvinýtni úslfadnfmi 
Úíllrly. 

i !!>• 
Z*a»6»tnavj»í«l, ř*> pNpadč ten. Mo přijal 

iiíka iSj uťvaf, přihldbi .*i!ui dn píaidii-tiu x.í-
kladiií oilbnrriťi SkiHy do 15 dní |aj jeho vstupu 
<l(i wniwlrirttti {UNtebiiilia ponič™). .Vmi-li iik 
v lAmtetiVke-i (v učfktliri! poměru), |iíihli<i jr-j 
inodlfe íJiikiciri wSat»pd) do tbie, kdy počíná 
- chci povlofMî t clnxlllí tki i koly SK. oiM. IJ. 
Tylo osoby liiiajl tJt o tu. aby podle uktano-
vt-nl škoJlíilio růilu iíik chodil <ln školy p/nvi-
nkitié a ví as. 

D í I lit, 
OJbnrné »koly. 

i 
CMU>rňé školy poskytuji" mílius nťs viJ<'lafií 

pro mtití poiuWni a pííhiltibajJ <iUv»if valč-
láni 

S 31. 
•>IU.rn« íkily maji w:-a vál la <i.,i nrbo tri 

postupně roéniky. Aktila .<11 r»nži? ílcinti v ti»s_ 
k.Jik ulUírú. 

i) i 1 IV. 
Vj&ii odlmlné -.kuK. 

i 32. 
VyWi odttMMit4 Skoty íjiin tetuSdHiilvl. pKi> 

niv.l, I.lnáirxí, ilipniMi, jim .*p-i.-,.a jiiivolaiíl, 
UiiičterkuU či 11 au st, pru :íi;L-iaa:i a .-iluviKtii 
fJuítwt, výlívu a pod.) jrfiskjlujl wím '.JalřláMl 

arn«. a íáiweíi i vysii olwcač •.iík-liuii v ti-
kováni r«3Hltii, sby Nřiiriwžnl! MIííípi tcí pfí-
át-.ip ku stadiu na vysokých itkiílárli. 

li y.i. 
Vytíj orilmmá Skot» niš ípravxila >Hytí |.v 

stupně rucjtiky: na wklcrýtíi íkiilác:i rauie 
v>.i(k vbiifc* nařljďfjitti ptanlkuižHi -indium na 
pít Ift. 

5 31. 
Vyí»l Odborná ikula si' imár- il«iiti v r.vS 

kolík mi h,i.rú. 

1HI V, 
<iymna*ia. 

I fir». 
ťiymnjuu poskytují vy.-tí obecně v»:lřliínf, 

sal^tv t is, véi-kckím íKi?ruit i, j»šéfují puí-
rodtii. kultui-iií, technické 11 ícciilrii smtosti 
lákfl; ííirt vg&tt&KnS rojvUeJí jejich ombn ist 

a připravují in 1 studiu 114 tysť.kýiii iiuláclu 

t 5ti. 

GyitMUáhim n »i ííyH jH.i8tupitó |I »atiky, 

t <»1 
(i) Výchovná -i! v,viflih.wli íilxíry » mraky 

i»nu: ap.-iřČBiiíkě. jazykově ijasyk vyučovací, 
nsíkí'. lat iuíký, IÍnUÍ íivý >n*yk)r nutcníitiko, 
pNnodni vřdy, liKuiíii', obory tcťhnirké, «slo-
tick»:*, 2dr»votíd jk titovícIwvrHS. 



ÍJ1 Sfelrkl 3*Ui*6»jfViřijkni, a. WBfiMff, 

(-) Ftolif.Anrbtf m-řt vW.4 nuřf^ním, v ni>mi 
» tak« stanoví, které péedrríéty jsou pra žáky 
Vnlitthlé. 

5 вв. 
<•) I >«řH.iííl "-.lby niulmu |!fi y.y ÍI..W-

:,I.i crixovuU kursy X tiíiva jerfnatlivjtii IUÍ-
tiii.li, Atoolvouti kursu s uťivu poifcdního 14Й-
•liku iMotuxt ae podichlti íknite 
Ц li). 

( JJ Podrcbiiuitl stanoví ir.ic.ifterji.vii fckclství 
$ rnvúty v .•iuiifitít я rriiriír.tiT;-Ucm fiiunri. 

CAST ГАТА. 
št.,,1, |ко 111U1I1-?. v/buUiilci csLi.-ttii |нче. 

i 59 
Skoíy jno rriWM vyjjxkijkl »»Itólnl 

jilni rwdîe možnosti úkoly äkal |iodic lúbuto га-
ком; díji» m tak ivitótnímJ ptwtMky, ktncř 
jsfH> přiměné ?«Wer»ým »thopfineton détk 

S fdt. 
(0 Školy ïfixnji xejména Jin> mláifeá tě-

le-,ru- viidrfj m s vadami smyslň a řcřl, duševní 
a mwvnfl. vadnou, pret^nc« chotetaml л 
lUflfetëlH&i V léčebných iistuvwb a oxdravuv-
nich. 

I I IYi íkolách ле ztfldj potřrbv îâ-
kov*k« domovy (i 671 nebo j-tvá tAyi<»v*d га* 
řwni, imtrn pro účHy ?k<ily. 

i <И-
M iiiatefxtk'u ikolství л oevéty v dfllwdě ae 

mčaslnjčnýni ústředními úh»dy 
a) isrťj. kiik> iKivede v patifjosli .«tl vyiMujüf 

xvliítBi £<ťče, я upraví ifïeiif, podle tiřÍKii 
se tyto déti wiftratjí -do Ucol ; 

b) vvdi píedpiv o ativoicch, o ifjiovíul a ru-
ř..:nl AM t»4le jejich dra h ft, j» slyânnl vý-
zkumných újiavfi pedajrceickýrti alauwví 
iw*Bn.isafiiÉ řády, uftbní latnovr. ;>:<£miniy 
pro xHwvAilí třiil я iuči JtálVy JkiSl. 

CAST SKSTA. 
Obecná ualanmeiii. 

S 62. 
Ücliun. t n i i vu „ikoka". 

<>1 Ш Ш , lieril »Mai. teřird uíJvatl 
iiátvu ^šiola". 

i-) Zákonné výjimky podíle tutanüveiii g t. 
C»1it. 2 ïûativaji nedntfrny. 

5 C3. 
lïox d ê Jo V à II i š h o'. 

{') Stoly ie ziixuji zpravidla. цюк-iínů p»u 
rWxpre a pra dívky. MA4I Л'И)Ь |ďl ktídé tři té 
MÜmlol ni poboíky u vy fedu je-li tuho zájem 
vyučováni a výtiiuvy, lne ji rcsriîliti ví dfv# *n-
ttaitatoé ikdy. 

(:> М«ЬшН tsrfi ministerství» ifcablvi а 
i.svrtw 

i ew. 
О а o b n i náklad. 

OaAní r.škíid ca ïkuly lirniil ítrtt. 

Véctíř íiáklaií. 
(i) Zvliátíii ïifcon upraví, г« f»> 

třřby ú|«iteují a jaSt se htaiS tilkSirf na, ni IXv 
kod se '.ai seitane, pbli tlrMvariiii předpisy. 

( J) Nálibd nu uče ini poeiû,:k.v л knihy pro 
Atoly hradí slit. 

$ fifi. 
Vybaveni , z a ř i i f n i u d ř i o váni 

* p p o t o x i k о I. 
(1 ) Umfaténi, zuřiaeoi a vybavení, UdrínViiht 

a 5 ur. voz íkciy tnusí výhovo vu ti jeji oririnisnri, 
jAkoi 1 f»:4»iUvkÖie vjkbovitýiti, vywfewaclm, 
ïdr*votnwi a bebptčnowtnini. 

íy> Ke -krild |x)tři Astru», 'lilreviiïn^ 
a liřiítejiilitvůn, cvičižté (íiflítř>. »ШЫ 
brada, byt pm řeriile!« Skuly a pra rffxenre 
(»kofcili«, tr'iaiîe), ]*»íle [wtfeby tnj éinirtí-
ďovací iK, dîîny a prwruvny, kurtiyriř, jMidiv» 
(také ргэ hrócnudné stravováni pffaixdïiieh 
WW), äkolnS *tat«îc, pol«»! л jiné iirvtktkjté vy. 
UcovuCÍ objekty n byty ptw iWiteJ*. Školy pro 
iníádex vyiadujici xvíištni pèèenwji siiiti ntlfi» 

Vjtuwenl pro KVii Uiírly tři h у ty píra 
poitwcaý ]R-iwuuU-

йкп1п| ».bitky, [Miltwli д ;iriě praktická vy-
uč и v act objekty SkoS sí<urJ.í pívdéV̂ llrt lV?ť!i-m 
vrjfcvarim a spravují ье h«e()i>dáfniS. 

t4) Vlád* vydA rtaříiEr.ím píedpiny o stavbé 
a iaJtteiil tovfch ákokilcli budov. >*ki.i i o tum, 
ktcnii opatíoní jerst nťiniti ve ikulních budě* 
vách, itiisdiioelech A pro«odWh я hVdiaka v<--
mně twxpeřiioiti, xejinftia hlavotal, iKlíAflli Я 
xdfavotní, 

? "57. 
U o m ф v у в ( í r u í m y mládele , 
<4 sut sn»i2;e doenovy x drutiny inlndcíe. 

llurouvy se iřmiji f.xJlf pintid starvhi'MoMio 
v'MuU, 



Sblifc* «toži a riařiwnl ř. 95494*. 

(-> I>oif|i>vy a droílny Ná<k<2« jmai v̂ řiMrti 
výcfliivjlá a Swiiíínf 

Podiolinoiti uiči ministerství» »kolat ví u 
* miniaturní si) »-icmlní i«*i>e v «lahodě <r 

KŮčastriěřtými iUtmli:inu úřady. 

$ 68. 
Školní p <i t ř e b y a p o iti íi c k y, 
í.11 Škola niá miti potMi|»é pomikky a 

knihovny, Pod Míli 0*t| « ;«tmk«Váfii a íiuklAtii 
pnmúcck stanoví rnšn«tei»ilvn íitnlxtvii a osvity. 

<1 £ > Mir.isteistwi wknlslv» a nsvi.lv mfe&i po 
dohwM % ministerstvem vititřnihw «tirkodu a 
JÍ minÍKtei*tveni prAmysld svřKt v>n>Ui yjt-li-
)j-iriV.-h *k#litkb potili, pumiteck a íkokitlio 
-stt.Vni fen. atvilým podnikům. 

« «0. 
U <• t b ni i c * n pomocné knih v, 
<1} Na íkclách ae smi luivnti; sn těch učt-h« 

JO.' a pomocných knih, Ubiti schváhki minister-
stvo ikofetvl a osvity 

I-') SíňkoV«ků učebniiK JI jwnvxně knihy PRO 
viíťkny u&bní pf»idmř<y knxwé 
výchov) vydávají státní naklathtelatrf, 

i > I. «bílíce a učt tuii j«t»iiiicky i :<« .nabaien-
,ikuu výchovu «;h valu jí pffeluSn* drkeiaS tû  

y 1ríUiiiíiřint.tK obci?> 1 i« »kolásti fcte jkh 
užíval s* ssiuhlařítro mmixteistva Akol̂ vJ a 

vj liovuJHi po al/ůiiee občan.ikě a >iábc-
ifiiskě <nň3t-lÍTOstí. 

ž TO. 
Učební o s n o v y, o i g a a I s a i « í 

a školn í f í d y. 
<< i Ministmlw Miolatví a osvěty po .'.lyšcni 

vfhariných ústavů p̂ dâ ô icicjřvli * ň*ťř«|-
niri prinainirn - I.IMI <i I1> x.iá iiW.mi plány 
A «*№*> i|,x> v**ckny «kdy, jaiuí i škr.tuť. vy-
uóovuu i xfcitir.línl tóc(y, « v >.ki!ic«J-:- s minlatec-
ílivrii flrmiicl i.jfanisaěni fňdy. 

<0 Předpisy o iMpoviinWtii vycaV,áoi vy la 
ministr r.<tWi ••ki.Wví a n-.\f*.y. 

a 'i-
15 ra a a h vy t h 0 v a. 

Brannou výchovo P* školách upiavajc 
sv îibit JsAkoRu 

§ n. 
V S i k u a> a é * p a k it * n č š fc o J y, 
Vláda rn'W l". sl>?«nl výdkÚsilných úiUvň 

iwdivstieických ířiditi Skuty k ihWňm vískum-
ným a pokusným s odNnou «vj r-k«t 
pudl« tcihoto zákuno» 

§ m 
Ska ln í 1> o k a ,1, ,*| , «i ti i n .V. 

(') í-knlri mk .w uHÍni I. iiH a kwí-j 
lil. srpna. 

( ) El'avni pribainjaj-. vnlivř dni, «iéikii vy-
Učovai-I duby a vyučuvaci j«h»lky stanoví aii-
nislcrstvo rikoht vi a Mvótv. 

i 71. 
Školní vysvědčen i. 

(' l žúkum íiliol prvathi> «i t ivtih.« .«topťi »«. 
vyrtává — iptavhdla IM kc-nci kiúdělio poloVti 
— vysvědčení o prnspiH-hii, 

(ř) rodcdtiň«wti určí riinittciídví! : M.htvi a 
tavřty. 

i. 
Správa X k «> 1 j. 

ttobi fedltcl. Na •••̂ k'. i.,.-)» odboiv 
niVb, a;t edboroych a in vy.<šir!i udburnýtíi 
ikolúcli ur.lni:.DVt 5.' padla [Mlí-c-hy í^i xpťávynv̂  

«>1b«mfř k".!ři J»a laaJři»1«! twind«, 

í 7fl. 
-SdťUiíHi V od I čili n p řá t «-I 

škol y. 
I ') SikolskA ípiiivA ipnivi.ila zínii pM «.kaí«» 

sdt«k-ii tttdifl» a |«íá1d :it,.?lv Tata vli^ i I j«> 
pri*nktíA«U <«:ct«,«i a jrfa> «ikoleni jť kwIih*"««-
vatí s,[minpiáci ikoly % IIKIIIIMII. raipiaiiribiitl 
ž-itole v jejím poslálfií výctaw uětii « mciálirni 
a pečuvati o.ťjl xvfivLioviusl víc biiitiiy 
voj, 

I") Předpisy « iřiiůvtua". oiip.uiísM« n íiii-
WfU .vicuiCTi: vydá vl&la ícifísíaío«, 

i Ti, 
Pf i* p é v k y na iv« U b o v i n i 

Škols tví . 
<') školní i'iíuiJy JI škiily iiwlau ph|fma(i 

dnbrovfilná pínMiif vo jarep.H li ikriítví ncl:o ur-
í.tí SMy, 



ÛÇbirtei хякшия a rtafixrni, Č. 95 

< O CM xiíliíi výběrových lirtíbr> slm*i6 
"t.- v>lui'(«i |»řt»|i<«4ky л riiVhi vy*n>*Vriěm«i 
v IXIBLUVCÍ 1, 

Pwdî brsĉ li uii-í rnirmlentvii škWvi л 
o-uHv v ,i ii>;< . сапжЦм*" «11 fuuinH 

I 7* 
P II S. •> Il il II S t V О V é С I! С ïl poví II II .V с h 

n výborových odborný eh й к о I. 
Ги-лЫиЫ in ll>- ï 31. .g 87, £ oil, «tat. 2, 

S 14, s Cit. exist. 1, 3 ее, «fat 1. S 7W. § M, 
od-t l, g H;t v.„« iiVwli |<л|'Н!;о'1 a vybíravých 
adbornýřh skol vykonivâ ministerstvo IkalsM 
Л lüiVMt.l V ikihopl s pMelUífiýiti) ibtivil.iinu 
úřady. 

S 7»-
P f- v и e к о в t pAsobnos t ï. 

t>) iJiitan účinnosti tohoto -Лкппд piVrhA-
ïi'jfdu imeobitoati iniiibterAtvu àkulstvÉ a i:svčty 
i ty odlitu ně i.koly, které podt* dosavadních 
ptrvlpísň řiphvly [«.íl ffívmi A diäuivtli wmim. 
terUva Školství a osvěty. 

Vláda mCil̂  pfvnrfaiU ivriíMnim néktťtv 
věci г jii>'jiliiii\iti raîimtcrstv.» školství u osvity 
пйм sřnislahn Aki ,'nlfro Üfaüii na bií;« «kalni 
Úřady. 

5 80. 
T t ř H t « ř li s f Я noven i. 

Vydtitivulid rulio лги itv<i> пСйЫЬ?, X?« rý r<-
oprávněně Užívá ná?.vu „ikola" 4 S С-К !:• kl ias 
přihlásí dite I til.я> к xApbu do .»kaly riet* ltd», 
M byl bpiAvi.aj kkůty тгр'.'ПкшК. n?!'>a o jeho 
уржмоа л pnu'lrWaou iliichA'Au do («g 16 
.i bude potrestán okrtentnj ninidnún vý. 
borem pokula» do îj.i>'n> Kís licbj tï»1«ii nu 
svobodí du 11 dni E*V«> pěipad nedubytiraati (*>• 
kuly se vymčfi náhradní tifjrt Tin swoljndG jm-
iilu míry v.áunčni v rt.t/lcïi saïby třfciu iu 
svolxidé-

CAST SEDMA. 
fřettioduá «»tiimen«, 

si m, 
7, á к 1 a d n i il К t а и i> ve n Г 

Ol IMavailni Hltaly vd-ebiâ я .»'-.uly s prví 
xtmi teřvj&:i»ti, které «ipovlik?» školám padl» 
ï I, (*tet< 'í. přeměňuji tue па ikwy podle Wioto 
v -k.ixa, Vybaluje-li tobe veřejný *áj«n„ to 
u-íalni uiibstů nadÁi- pimynwiill se siolenlm 

raiiuitírstva »kuktvl я. wvěly а *а ixdrníixk 
Jím ntaftťivei«ýi:h. 

Mtaltfemtvo íkoMvf a outlty urei v do-
5a>dě s ministerstvem fiiiand, kb.aií taéří^í 
hudolmi lkaly » ktírá j«j>di taWéluni » slamu 
»tátafrm itolami ; и oslatafch niÄibk.ivii 
hudidtaíoh ikid vtamv. í it*lnl«{<íY4vi> W;o!"atvj 

<i>věty. které а гл. jakých jiadaiiix-k íť mt'ii'iil 
<1йк' provacevnti jako hU'lt-knl i.î tAvy. 

ï г и А с п í š k o l n í c h ť о и <1 и. 
^ i Školní fondy, svki' tu fvndy srieena |»< 

dle ř.ik, cl, XXXVIM/t86S. y vviïioiAni y rtâ-
lOdllJdk «kcfâdi, se гам a j e j k l t j ínění pne« 
chá i í dn vlistnaetví nusltel» Skoiiijho n ü k ^ J u , 
к J' boi dbpadř íiwul 

С) Poiirobrmsti upraví minls lťrs tvo Sl.-rd-
stvť a asviSty v dnhc»dü я, ů ^ t n ^ i ý n i i liiKťed-
ni an йпшу. 

§ аг 
I* и v Hi H >.» « t i d o s a v -,i d s ( с b v y d i i о» 

v a I e ? il. ч к о I. 
И) Vydi'í/^vat>?lá Atol piistóui.Viych pudte 

tohüli* ï âk t t i a .isiiu [ tn iun i JMU li ilocav.t lni 
lÁvuiky da r.oia: ùpnivy <î*il 

(•'ï Skolska aaràia: přísluší ppivii uSivati 
namovltěho i awítřho mujetku. který bil 
1. ledna ШЯ vtistaietirim diwaradniho vydrí>v 

íkoly pal» ktrrěkn ib«ai .'ninl wd/íO-
valid :.Vfily z jir.f-liu pwvtnbn dťni.du nxival. 
pn> fičely íkoly. v ktrnat if di.vai,Adiií >l.iii,t 
pK-měfiujfe 

(•') lk>«av*Inlill vyiřr.tn',Ati-laiu >lad. р» 
prfpadé vluslnikám ví\-i, nepiisdyii il:ilir.n!a 
ад ota«M<ní jejidi práv p l k o Nlavcie 2: 
vj'j.miëi^eli р1Грм1«с1| lioilo>4'i <> 
l i e íe le můíe jím •..>u'k ч-kítía p ř ř tnn t j rxJükxr 
iiéii. 

< •> školská správa st únišť uíívHCiho | 
p<altf tadsUvru 'i kdyknl v vu l i l i 

( - J Vviadiijť-t- t>h'> р и п о г piidniku. n u a 
býti postálněná pud tí-uvá »kola I'/tai-'Mii''.« 
tJii jjitě vhodná badovy nrtKt rni ' tnoalt . N>-
ibjde-l i o lont lí líoli«!-) MBKI :-|t: и p.idťákit 
a školsko« sniÁvtn», roakodnn iiiJlfirivMx« 
škoblť i a uaVěty v duli 'Ш s ni iníi t : r s t i v in 
prfimyshi. 

Г f e v * H 11 umíiitnanc»á. 
fi) Zam&stnarieř v íinftě sJuSkc na |> -I 

fliHíitt.ích škAk-h, kt.d' nejsno dand atiUdiHi 



Kbirka xükouü а г 

r;WipHtí»̂ ncf íi vyjiiwiijl '.íiniil.ťoiiýtii podmín-
kám prii priieti ilo itátní нЫку, přerliiíej í 
do Matní Vuíby Jejich a1uM»f a p&lové 
N I I 4 / sc I JPFÜVJ níiméícivé JK»;I!<- X Ä S K I vlid-
iííht) na.Hi'.'I :L Kc LIM.' 7 . I F.TI<P;NHI 1330, >'•• I 

Mi., и pdřvívaoti jsui-jfílnur»tíi • siimosjíťivaych 
kwi»n)cí «Ю aUtnl íluiby a o mich хн.Гихеп(. 

í Ji thru urĚrni jjiiiUvkíi podle S tö vl. nař. 
ř. ir,:', iv si., i- и i. .ři -...и .ni i • . i* N »i 
iduic'ii'.ihn přijmu s dkuBv&lrJci vxiti га íáJcLul 
sli«?>;bnl pj*t, г iKWcltfi puk шк?я>(1>|.- wiíeb-
nich i iHjmil >i'ii ty , j e j i d i f výp la tu t idävod-
f iu j e řvláí t r . l jiuMiřia tóiíby. Ул t a k o v é >lu-
м-Sini p ř i j c i y к* i ••kládaji t a k é ( i ř i jniy imlu-
riilnř, 

«;'J .SlitiU'iMil a iiUleví pomúry ustelu na 
í.knkkb in nlciiých v g 36, íiulníliíi, jakoi i га-
|»»"*Ичм»ей. tia které se v'talm.ii před pln 

státním řízeni mxilové politiky, ïûslivajd ne-
iklLíť ny. 

i'ri'iit̂ fia íMI-
S 85. 

Prvních jiét poatupnýeh ivWxikii lio^voifid 
фнепи *k<ily ae j>řv<néňuje |»>řálkem škol nib1, 
ruku ÍIMS/ID v národní jleulg JIIMIIC toiioto 
aiLknCA. 

I из. 
ťnri i i iky « -.%}. it I»wUifHiého mcttiktl, k t e ř í 

Oobydlí v . J ivuda u e à t e r ê s t ř edn í Čfcaly, í ř ld i 
t* *a!im neúplná stťcdnf Allots twbo pil iu>-
ktť-гн oAtwIri škoíe Je j í odiléien»; j e j i úkol 
p ř i l J í í í co r*jv!«e úkolu s t ř e d n í čkoly. Pn-
dixíia.:eti utvC min i s t e r s tvu Akclstvl a, « v é l y , 
Iťtonř t é l ATÍMINVI podmínky p ř e s t u p u i á k ó 
r, neúplné b l í zán í S My IfcHw ixJilékrd na 
»třídní školu. 

£ B-L 
První tři 1 Ыу Иола vad г. I rr.c-ífoiiskě a 

xlii-dní Školy se přeměňuji počátkem tkolnilirí 
j ilm líHrt »il ve blK-dnl Školu podle tohoto 
HHIuum: ftvrli třído, » E přemítá požitkem 
ŘkoJnřho roku РШ/ЛО, 

% 88. 
V y U Í č tyř i třiil.v dosavadních s t f c l r d r h 

: M , jakt t i i sáklaitní «иШтп:4, o d b o r n é a vySäl 
olluHrné -koly 4« pK'niélii t>;<atvi|3ně od p o . 
n U k u školního ivJku 1ЕКУ1/Я1 W Školy t f é t i lo i 
л а р о в po í te tohoto tókoiia. I o t e l s k é n k a d c m w 
ae jiřrmér.i v Kvrnnnslí. Fo«l(«ímarti o t u m 
iirti n u n i i t e f t t v o , -kuli tvi o i b v é t y v :lii!iiui<J 
» in inis tc ta tvera t í i u n c L 

-í̂ -ií. е. as iflta t H:ÍT 

Ve škiilraicli tetwh №19/49 td ťíMř "d нмпй 
luřtí v Jedné IfMS Biiltěřeké äktily a. v narviif 
třídě národní školy V-fw »eil ПК V í-ítutricli Ut-
dách uirr.dnidh » í.tisdiiHih skol vi«- r.-x .Vi 

í mi 
O IVo,ivailní rtidkerskc ^litiJeil při -I'd« 

M О Д Ш Е Ш Ш A P I Ü V Y PŘEMFATL I M « D M » 
řcr.í rodiEà a přátel "kuly p.-,il,. J m 1ч м 
»Hty, 

<-) Majzlík, kiwi- ijiissvïtdiif nelni lijřvalé 
iiXlííny.iké »dtoüjtiril r-.ĵ iMHriHidiVj pro ijřvly 
•-lnife.pl, Santo převíjen i^lřeflfíii -4nl-Kč 
spr,iyy í<.'bl iv.;C 1) ňa a.Jtu; -,l пчЛси и |>řátel 
školy potil»» aměivilc, Mfiv wdá Ги1пЫ1пГл»и1 
;1„Лпи a .wily v d.iuhl« н mlnl*lei*tmvi fl-
rcinrf, 

<Ä) Pievud nt nvJviloüli a hn hoviiirii [iiüv 
л raíitoVsMni olruíclii ГЛ wkPicni ! uilii'it а 
přátel školy xapiši knihavni jwcd.v ve veřejných 
knili.icli ян íišvHl hko -ké pjirívy ^KKIIÍ i;i|mtíoni 
uvudeiiéíii> v (nlatavfi 3. 

<•> ETsemiu»ítěa úředni alt ui.v, jichi je tívUa 
k pmverfi?ri? tolvottt û t jtiioveni, oiyr.lnnTiy 
od [icplatků a dávek. 

CAST OSMA. 
VAvérefibi ontnoovt-nl, 

S 91, 
("1 Pújohumt |>л11е lul к* tu zákona vyXiUtivá 

eia Řlaveralu « vyjlftlkotl véci uvcifcnyfh v od. 
sí*vci 2 minWr (mínibicrslvn) Skofetti n oeivéty 
xásádrié piwtředriktvlm poviJNüto» (pim-jfc-
nottvfl) yciilslrl .г lisviMy. 

PiuoliiHiht {Vidle uçiaiiuvani ? II, oj.-,V I, 
'; S IS. S 1У, mist. Л, s .'ik i 39, cl A 5Í. 5 

i 11 (o xfiïovini m fît ri ich pruadnirli slwrii 
л j nvenovini jejich tleni j, % 5R, i- til, iv4, 
S в», S 81, S »2 •* S H.I, edit, S vykonává ha 
Koviüwku pavéřenfio školství a iBVéty, Kd» ил 
při tělo pi>-nljnoítl v>iHduje sauhbřvi jiného 
lutfedniba úřadu, rozumí не tšiii Tip íšVucuslai 
BOahtai |MH"éřt!lh4Mvri Hmidll) téhni nprásililu» 
oliorii. 

(!) Wtdpisv p:dlř lisíAiioveni J 7l> a S HS, 
iKibúd se lýVuji Skivertak«, vydá ministr skol» 
atv[ ti Osvét)' k návrhu pavéřrnw Školství A 
Wivèty. 



St,'; Ы likrmiS я 1-я»Г̂ гД í в S-1 »•!«.. 

(I) Víw.iIm-iih j í M p i y |4H»kt tottot« Ш и л ш , 
IHiliiirl so v i U l n i j i i na ЯГоичвкп, v y d á v á ini-
n la l r ( n t i n l a l m t v o ) po v>jüifF«n[ povèfei><tu 
( porěFcner tvn >. 

( -.1 P iuohnoat ш м к Ы Ы školního í i řadn 
|miiV tûkoto Kikorirt vy Var ;V, л |!л S l o w и;, км 
pim-řiawKUri -kols lv i а 1Л\й1у, 
i i lift» :

 "tililiu ÛÎ.MÎUI cku,Viký inapektolÀt. 

{ ОЙ. 
t\ ritu lákon к nevztahuje вш *k<iiy уумОД 

Vojřl iské а f t* IjOřnWlOTMká Učiliitř . 

"a 
i " ) Z iU ' i i j i Vwi-liňj- j i fcdpiay o věcech, 

К t r i é t e n t o w'ikon u p r a v u j e . (•-) a š iki í i ř inf t te l l ptwAHtlieh p M u i s i 
JMMikl tííhfltO Jllbtttiutj« ífl pHltlřÍTlIŮ 
JMHIV ibWJiiloIrh viVifphň 

S 91. 
T e n t o zákon ni t l jývá ikisnuidi do* m í . zá ř i 

1Й4Я; p w t d o g j<1 víiehoi e t ťnmě tVly. 

Г>г. Нею ч v r . 

Gotiujdil v. r. 
Široký v. r. 
LauSman v. r. 
Ziputodký v. r. 
W, <Чеш'п1И v. v. 
ЯШ1, £ffl. Hiokliijt» v », 
Dr. 4rvéik v. >'. 
I>r. (ir«KOP v, r. 
Nüwek v. r. 
Dr. ftqkmuký v. r. 
Вт. Nejedlí v. ï, 
Dr, Crpiťka v. r. 

Kwpockj v. r. 
J'ieHiBjçer v ť. 
Ď u i t l v. ť. 
K r a j í í r v r, 
IVtr v , r -
l>r. Injp, iSS«M i r. 
I Y. N m m a u v. r. 
Kiltsia v, If, 
llkgpiir v. T. 
lutr. .lanlunro'.i v. r. 
DiV *n>tór v. i. 

,Ы-|1в>1«**: Prit* tri;. J,.vnf, » * - t>i,fio(9m*to - ť»,< nil. mí. t Л141. I.ilu м»ф4.л»А Or.l Jí.'« ,*•,>-. lAilIMii) «1» KUUM liJtnuÍH MIMwvi«« « tť»« i. III» l"»J — CeMMul i.JMxl Mul er«l». ». Si«« liíMM* . Piu* 
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31. 
Zákon 

•tr dne 21. du".n,i ISÓ3 
o škňWté y w s t v ř a vwlřlúvání nEitrlů 

(školský cifcm). 

'•iňr dn; s-TWi.idéaC renubhfcy čcakoalovea-
tk i kjii. sio a t u n t o KÁkoíiú: 

5 I 

f! v <i d n t u t a n r< v « n 1. 
<<> I'm .vsi?lísU>k-u .M îwncst, ktornu 

budujeme, nwsi naše íkola vychovávat vše-
stranné ívavilé a dokonal* jiteiruvtra« nové 
wclaliíUckě clrfnny — dčlniísy, rolníky a 
inteliceiKi. 

<•'( Toto ptK-lant můJs splnil ;ea 'kola 
;[>jiitá J» vclk.Omi úkoly soefauUtlckěh« ljudo. 
viiit n i politickým, bosp^ifsko-lechnickýni 
a knltumlm mvojetn vlaatLa s její obr.uwu. 

• i) Velkému POJIAHI aoci&lútické «Voly 
musí cmÍ:.i'ívMat ta>.ová připrav«. a vtdélAaS 
uflfcrtft. hlavních to íicltelfl ve Steíní výchov« 
mlč.dežo. které « i jUi i vysokou ideovou t od-
biVrurj úroveň jej ich p«-1-tjrajpvlté prače. 

ó Ř S t první. 
Sktiisk i '« II i ta v a. 

I t 
51 a t e í i k A i k o I a. 

( i ) Mateřská •;Ma poskytuj a rfét«n vt 
• Am od ti i l«t jinftlik*i3ni výcbotfaaa péci a 

3drav.>tn| a w l í M ochranu. Mateřské ikoly 
jaou určen v především pro d ř t i íamCalnanveh 
rodičrt. 

(«1 Dceháíkn do mateřská Školy je nepo-
vinni . 

Školy v i p o t e m e v*dťláv«ci. 
I 3. 

7!.a fcl ad n í v S o o h e c n á v * d ě 1 .i a í. 
O K l a d n í v5<wbo«nS vndčírini je povinné 

a boiplatné. 
<-} Poskytuje Je <Min«leU středni škola 

nebi:. prvních o.im postupných roinikii jetio-
nsfctíleté stíwtní Školy. 

(•) Povinnost chocit do Školy trvá |..t 
a Zfl-MnA poíátkera školního reku iiiijletlyjkíl.o 
po dni. k d y d i t i dovrší š«t ty rok včka. ' 

i i-
Typy » i i « b « j i s vzdělávacích 

i k o l . 
( i) Onnltřitá střední Škola poskytuje .tó-

kladni vkobi-cjié vidčUtai a př ipravuje pit» 
pOVftHlst. odbornou Skulu nefca pra vyiSjí vše-
obecná vxdttňni. 

("••) Jcdcnřrtilctiv s í řc -M SfcoUdAvá íťU:ům 
v prvnteh ov»i postupných ročnicích základní 
vteť̂ .-caé vzčewnf n v pi»lm»nfrh třwh jw-
stupních ročnicích vyjší vieobecné TOÍWMJIÍ 
s př ipravuje předovším pro studium na v> 
íoké škole. Tyt» poslední tri pcsť.írn® roěnikv 
f«W vybíravé. Mohou byt do wfclt pHjímánf 
Sací. :<te« ůapííná nkoRfill osmiletá« st i«-lni 
sVib* neb» prvních kíjh postupných ročníku 
jedouáctiictó středa» sioly. 

http://www.mvcr.cz/sbirka/
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<;i> Kde ae j jou podmínky pro AiUeni stiedni 
i Vily. iřfťli m pivnici» p í t postupných r«é-
nik 1 které si? označuji j ako národní škola. 
Žilet, kteří liíiK-inř ukončili píiLý postupný 
fi:črík národní >ki>1>'. |H>kr«C'Oji v« Jhoiiií dy-
ch;,«'«» v í<-*těm postupném méniku nrhlii.-,i 
s t řední .koly. 

<'> První (njslupný i"oíftik všedi typiY v<«-
olxené vztiilávaeí 'koly jn ročník pfřpiavaý, 
deko likolem je připravit d í t i 11* í o u s u v n ě 
• k In* * .•ilřbiv.-ini, 

Oitljailtí Skuly 

s s. 
i1 > ' kl-wné vídéEAnf pra jednot li v» ndvétvt 

Imspadáretvt, státní «právy a kulturního íi-
v Ka poskytují odborné Jkoly, do laných 
moiiou bý{ přijati absolventi osmiMé siřeni 
li ní v nebo «sméíio poutupn̂ ho nV-nlku i«te-

nái.iileté «třeilní 55snly, Odborné škely >.<mi 
t.vbéwvě. 

i - ) Odborář kvalifikovaná praeuvnifey pro 
«•lívbv dáleíítýeii ndvétvi našeho nánmlmito 

ho:.piiil.iřstv( př ipravuj i nííti .W ssátnich pra-
cí A ř í d i idloli. Jsou úo nieh při j ímáni i á e i 1 
k:eř i íikončili p o v h r o u Akolai dneluizku a do- ! 

>;ÍMÍ pntfehného vSeolnxnilio VXtlNIni 
'/ňkůrn, ktef t ukončili povjnnou Jkotnl 

doelnuku a nejtou znť-tizeni do uf i l t se státničil 
pracovních záloh nni n e p e k r a í a i ' ve «'udiu 
na. výběrových škcd.irli, po^kr'u.i« m ixvslo 
pn . f ř l jy dfllil vzdf l ín í n výchova v .iinyeo 
víi létá vacích zafizoníclt. 

SJtaíy pm vyíHtlujiri zvWV:»ti 
I G. 

( i ) l ' ro rntndcl « sťiiieaýrai *eli«ipnti*lnii se , 
zřizuji -kaly pro mládež vyindaj íc í svUJtnl 1 

péče 
(-") školy pro mládci vyžadující rvltUtni 

(uSCe puškytojí podle patMiy mbidefi lak« 
výcvik pro praktická povoláni. Na takových 
Skalách múze být povinní školní doebářka 
pnmřfceé prodloužena. 

C a s t druhá. 
Skoty pro szdí láváni učitelů. 

PedBfOfieké A k o I y pro vzdá-
láni u i i t e I e k mateřských škol, 

<>) IVo vTsdíláJii nfilelek mateřských íkol f 1 IM VMIRIAIM.- LIWPRRE» 1 I B I I I F L Y H I I ^ V I 
w srísiot tříleté pedagogické skaly, de kte-
rých j*uH piíijimány alxwlveřitky íiamlleté 

sttednl školy nrbo ctfiuého postupného rni-
tííku jedenáctileté střední íkoiy. 

t5> Absolventky pedagogické íkoly konají jednnroíni řiieitoo prwtl na mateřskvcíi ; ikolfch. 

S 8. 
I* c d ii; o z ie k é akoly pro 

v z d i Iá nI učitel ú národních 
Skol. 

ř'ru vzdilárii iitJtohi prvního ní pitélio j>J-
s!ii|inčho roínlku 3třiiini Školy ÍI škol národ-
ních se zřizuji čtyřleté pedígoglckí školy, do 
kterých j«ou pjijimáai ab':iiv«n<i ô mileí« 
itřrdnf ikňly iirlxi usinělio twsiupnélio roíníku 
jeclenictiteté ítřoini íkoly. 

V y 4 š I pfda?oifícké školy, 
TťO VídélAřli učiteli) íestěho ni O.snólin p«> 

ituaaého ročaikn atř^lni íkoly se xHzuji 
dvuulgt? vyli l peiJr.jp'Slcke Akoly, do kterýrk 
jíoo tflfljimAui absolventi JHenáeSitctýth 
iHfvitaieh - kul, |io případí iiwbijojických >ko| 
a vvtiirovýeti odtiWiVeh š \ol . 

I 10. 
Vysoké * k o I v »edajfnfjieké, 

J'ro viidéklní ucJ ti-lu devátého až 1st I*. 
náetéJio i>a4tiijiašhi> ročníku jedcaictilete 
atfwlid školy 11 petl.iycurckýeh skol 
a i.«Piomš"h ikot se vy«nké »ki ly pe-
ilasodeké, du klcrých isou přijímání absol-
venti ledeailrtiletvcb střednlcH 5ko>. no při -
|»irlč (wdnsfofficlo'cb ;ki>! a rýbíroyvcb M ÍIX.T -
nýfb Jkol 

Část t ře ti, 
l1 s t a n a v e n i s p a I e f n A. 

přechodná a závěrečná. 
L"í4;t r»ov»ni MiHibOnj. 

5 11. 
Rodií« t "Akdíitií láwtupe!) j?ou povinni při-

hlAflií <tftž k M)tipi-I1 a k íi'(T(íai Ha -dtoly 
a dbát, aby chodilo do Školy pravjdelni n 
věai. 

i 12, 
Uvit. breré nelit vtiřilávat pra tíifcou ne-

moc anebo pro duSev.ii nylxi ttiesuo« vada. 
™>J«M» fwvinnv chodit do ikolv. 



Slíirki wikoniS, f 31 /1&-13. 

5 1» 
M i m o ř á d n é z p ů s o b y s t u d i a 

Pracujícím i« umoi i iu j r , »by si pri íanvést-
itáni doplňovali a ziskávali v kuraeťh heliu na 
školách pro pracujíc! viJélánl jedeiiňrlEleU 
střtdní Školy. ví ix-rovýclt odborných ikol 
ne*» íkot pro vzděláváni učiteli. 

§ 14, 

M i m o š k «1 ii f výchovná t * f 11e n b 
K doplnírsí školní výchovy a v zájmu «Ira-

volní a sociální péče o Skolili mhlilež iřiruji 
.-.« draiiny mládeže, pionýrské domy, détské 
domovy a flad minioikoíni výchovná taří-
miiL 

í 15 , 

Sdruženi r ú d í í fi a přátel i k o i y. 
VI íílflwjl ipniíillll MlffllMÍ 

rudlíů » T.I.V.»I -M„.lv, !«(,«» .!:••,.< í. —Ila-ť,,vnl =1-' l,il i -i i - t . i íy Í'-:1Í1KIM .* nil|u,mall»t Uc le v jejini . M. »|.f !|<MII fliylitni, 
<5) SMtu&nti rotllifc u plita Akoty je priv-

tiickfiu osobou, 

% tfl 

Z ř I * a * A n 1, or«anl«»c;t! a »práva 
; k o i. 

<>> Akai v jí,ni u,ilUl,5 »Atrii. NAkliuly na 
i.i, hrudi ilAt, 

(-1 Puknd ívliUtni předpisy nwtanovl 
Jinak, přialuM «práva a řízeni vSech *ki>l podle 
ti>ln>tu zákona ministerstvu ákolitvt n «věty. 
Vy*Ai pedagúgirlcř íkoly a vysolíš íkoly pe-
fl.tSiřjflcSté ;h> stránce vídnrUornelodieké řídi 
iidniatijrstvo ikolsívi a osvity podle smírníe 
minl&teiilvn vyjnkých :kn), platných pro 
MÍ ta tni vysoké Mtoly. 

M;itc,»ké iikoly, Školy vKeobecnč vzdá» 
lávu; i. skolv odbm ní a pedagogické školy se 
rtisnji podle státního plánu roxvpje národního 
il"!ixiéíurtvi tfMt. 

i') Vyšší pedagogické školy a vysoké »koly 
liedajccjickě a jejich fakulty zřizuje vláda 
nařízením. 

fv) Orsaniaačni řády Skol, iiéebni jdány a 
r-rovy a zkušební fiídy vydává, pokud 
zvláštní předpisy iiKsUnoví jir,n):, minister-
stvo skolil rvi a osvěty v dohodě se zúča&tnř-
nýml éstředníni Úřady. 

, <•'} Základní sinfrtiícit o xřlxovAut šĎiol a I třid, o onramaact skol a jejich správě Sla;i-ivj 
v l ida, 

Tídnnwvení přechodná u nWireřní. 
« i?. 

školská soustava a úprav u vxdřlitviiif uči-telů pixlle tchoto xikona se zavádějí počátkem 
školního rolí ii 1 9 W / M . Způiíeb, j akým dosa-
vadní školy bmtau p ř f m ř n é n y na školy podle 
tohoto zákona, upraví vláda nařízením. 

5 IR. 
Zrušuj í se všechny |d*dpis.y, k te rá odptim ji 

tomuto zákonu. Zejména se rušř : 
!. zákon i. 93/1948 Sb„ o nákladní úpravě 

jednotného školství (Skotský aáke i t ) : 
2. vládni naNujní ř. tt»/Wl8 Sh„ kterým se 

proviidvji ast-ifiovoní ikolakeho /iknna 
B nialri^vílr: 

:> , IMul , , - řU.n l 1811I!1I8 «1 . MU lil 
íu it..iiiHts uriř .íKiU-liClit> ii 
<i íkn^ťh ftímlniřh a «tNInldv; 

t. vládni í iařUmi (. 197,'iOtS Sb„ o výeV.ov-
nfcl i a vídél íviuích o b n m h a nsukáeli t«i 

a . I - I U I I IIBCH«UI e . Í S T / I M I U R B . . O H Í M . 
vání fl jirovoiu výb^wsi h it |«tvinil,vtll 
i«llMniivch «.kol píi slátnlch n nAMr,(fli 
|md ničích; 

li. Ililtlíll ř, l l » 'llH«i Sl> , i t o r i ň* «i- i r i ." l j i 
1 lualaBOírtťkis r.-iktilfy; 
i 7. vládni nařízeni ť. 170/tí»li5 Hb„ klcrí-m 

se vydává staUit peda*oyrických fakul t a 
u r í u j e stiidijni dofia nč i tdů , 

S 
Tento i.ikon nabývá fl í l i iamtl d n r m vybijí-

. řeivl; provedou jej m i r l i t r ílvidstvi a cavély 
a nVía*t llinl íleiMivě vl;i<ly. 

ZApotixlý v, r. 
lír. John v. r, 
šbflký v. r. 

OiiHí. v. r. Plojbur v. r. 
í>i\ Havelka v. r. Sykem v. r. 
Nepomucký v. r. ňt«M v. r. 
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Sb ir k a zaKonu 
v 

Č e s k o s l o v e n s k é soc ia l i s t i cké r e p u b l i k y 

Částka S2 Vydána dne 2S. prosince 1960 C«ru 60 haléřů 

D 3 3 A ít ! 
ISO. : 4 kari a íotutiví rfchovy a ezd*Uv«ni .íkalsíty Ukon? 

1 8 4 

Z A t O N 
15 crio "1 prosince 19B0 

o iaiLSt3Tě rýchovry a r i d é l a r t a i 
IsjtalaJtr zákan) 

VítSfítvím •soc-.allsmii rj toupll Íe«1t0»[isv»ngj(f 
Itií io nového obttabf rryea d í | l a VSech.no |*fcu 
in:1"nvilTi« » m f l O n j » n y n f I r v p t m U f a n l TnmrcrrU! n ' r . 1 

duchovnlc-b FfcdpcUtača j í o pr»c&«I %<t i q a u -
nI331J. 

Blidováltt *ysp«:í iccl i l ls t lekí i p s l e í aos l í 4 
příchod ie komunismu vylidni« v i a s t r ann j roi-,1-
nutebn a vzuaianířio Slavíka. j«no vfebova ,a v t c t 
cs-ft spa l í ino i t t > atk-jieCíi,^» pod »Bil^iUm 3Co. 
aiiwwttekií *1 r*ny C«*lo»;a*«e»ka. 

ValJSti t i lem Vtt TýcSoví nového Í lovžk í při-
padá 3knift. PoiUliiíoa skol * Cwkostaesňaiié s e a a -
UtricM repuoUes 1« vysbii*Sv*t a l*d« í a peamiilcC 
•t dtictiu védockího »vétdrebo cazoru v bíjťany 
vzdíiaae, způsobila ewrajtí sl poznatky sc i ič i sna 
v jdv a techniky, pf!pr«v«n4 kci spgjoíansky j!|T3<;-
nč prics, r Udí e f t l w l zdatné, ř>«l*f.nJCcí radCMCBt 
uspokojeni v jraftJítíTO * v prdcl. pro cd*'«. pťt>-
dchnut í ideami aocialhmskíba r l « :«nec tv i a tn-
MťnsCionailamu. — '' uvédoaélé občany CasXos.o-
v s n i l í soctal-jtleké repaalikr. r.afifané b-jds»sfsJe 
húmuůianw. 

P roto 
Cidradni .<J»ro»á&!te1 CísionJoven»*« » c c ^ i u -

ticltí republiky zc uancab a* to.no.» s4Xo..*. 

5 1 
C»Oda( u U d a r a U 

( J ) ?!ávq v Seď. obJatsl aa vxdMiní jo sa|15t3no 
j í i r . s t n o a iOUJUveat í iol , *fcbarnyea * «détfiv«-
ctcb zařízeni'. 

[ l l S3ÍIÍ rflsr rvrJbních, all a rezmooř-jTÍfli 

výchovu a rztíSlivaa: a ' inolSJíe poskytovat ber-
piatDi výchovu a vzíSéíiat 1 JtcoinE uCabtitca a Skat' 
nJ pztrnby. MlJdait i pri£a|t«isi «a v« »ti le eétíi 
o l í * uiaadňu}« stKSlíaa potkvwv4eta s t ipendii 
MawrWtnl podtalnky pro vlčkovu a v i d E i n l mtf-

a sxetcujlcCíSi m kudou sanstaviiS zlepšovat. 
1J1 Vfehovg « vyniowtEf jtou ««loionv na vé-

áec"<é® ivítowím oAmíu. ta tn i fa i t t^va tn i taM. 
n5 Spolany M ! ! ř0 l*a ilda a opiřajt i« O n«jao«í | i i 
postwcKy v®dy i » poHieKavé kalturaí tradic«». Pťl 
-a ikeré uiíetaí a rýckcvaé prici ikaSv m sřO]u o 
s tad iem záicladú věd. paLj-tecSntcicá vyuíaváni í 
pracovní Tjřchava ze spalaCaaiky c.ítt«ín.2u, iv i iS t í 
výrobní p.-ael <ta níi ss s i l idsí isCIeflu.le přtstétetié 
av ímu vfli-j. 

l̂ S R3zl:odu|lc:m áuutnUc: ve '/ýuhoví * >.>2.1t-
laváni na Školách « wj vtchovnyclt řaMznnlch |soa 
-iStteiě a irycbov«t«)A. Jejich puKÍAalta j« i »efe/ná 
k u t i l u n l ;>.llc;i.iiii CJnaa*!. V«!-k4 Aji i lalcnaki od 
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Sbírka likonû ÎSA'lJlîÛ 

puvňdnoít s rivsínost price uř|te-d » .•vcliuvai-lït 
ryladuje, ity Sylt 'PIS'l * dílničkou :îEdou. a »d»!»t-
atol praca ífclmi, aby vychovávali mlAdeï т iirjísdii 
a înijuvateliaym tm l ira IMu J. aBy- 5« |tm V ТЙГ0 
pricJ dasUvala i'iwütniM po4f>aîv a ссел*о1 »d 

lidtr.lcli ОГ1ЛПЙ. Uin«Jü. spataCsaskfch vr-
jçaaliaci а aťčanů. 

I1] KOfituaiRtUrki vy'chova vyiaduf« чн1ла1п4 
pàKil>«iU Ikoly * rodiny- la čestnou ?avlrwian| ro-
diči vyebcvtvat tvá dJStl va sictíí se UkOiOU v qv*. 
•dcai-li Obíaay sociaUsmcice rspuollky 9 l»ýr jim 
-rKimrü pít plnStil väach občanských povinnes«. 

l'I RbzvïiJ vftabních ait v«!aJa|Ccl lavaaSnl 
najriaïûjîl tccîinlliy, neusläliS itohlubavin: joUaLs»-
TjcStH darse krache t >SMttmf rwaj oscbDcistt 
pfedpaktaiía jůuáKivné svrlovsnf icvBjüUaca a vïd<-
laacsrt praculdcîi. Studium pM ramfUtnial |<s pralo 
nmJllaou součásti výchovného 4 vwUUeaclha syst4-
.ИЧ v7S?íie sotnakiticki spolsťnotll. 

Sri!« Míuumoíjil lUoba ve rýcíiavé j vsd*-
IdrÉr.l Mládeíe « prae-jifclci .ptlpidi svaW»e>kf« 
oncatiiťecte. г»|т$П,й CesfcajdovBoafcéinii svazu iitU-
d«í* •» .-»ho ?ton?eik4 orjoaiïiCL. Я eve Inf ni tnu Jd-
tiOrWÁMij isr.iití, "askaalavsnske-rnu svaiu Iřlťsaé 
»yctiovy, JíuIiiYilm. a MvcíCoi- iviâJt» cíUstltá |# 
léjlítl iknvai ar̂ st рИ .ulracíííatr.l výchov*, |*|ljnl 
k&ordlaullcfm :iai:u:njn |e 2кя1а г ришсс při 
fovdat orçanlckibo výchovy a vzdíláviat 
i ílvtuem. prsc-j.lclíio lida Spalečciuií arsanuic» 
praMiiisii i poap<jri|] r,ii»n váeca jeit«iijceich 
a íaJit vidSiávarii я o rvylo*ànj «viliilk*«*, 

Зным »«им« 
Si;aiy л vycfcjuvni saftzsnl traft iKtfnotnoa š kul-

ík ou -«ousraviL. v nil ?ednotl:ví atupnê i druhy {kol 
na íoí» oejanlcitT navazuji i ;«í uranfňuie tťskac 
I [MivyEJIE vïdèlirJ. V tito soustavi 
•I dmfiví m d*t»:n do îftid lat pfadJScoIr.í vy. 

chovy ч .fttlicíl * v ra.acaSs)c?c& skoiach. mtí-
cJ !oí:1 lac do {wstr-íctí :»t pevtanebo 

íJltl4da£h.a viailiaí i iSiLaUr.lca devílilttfch 
Jlciacli. popMpací v linîcîi SkoUch. saSádiíSl 
od pamártl ist stíeitniba a vyíttto vsdítAnt 
* ríímycn typech «ta; i cslldelt t 
itísaaira vnueidnla vysoïc-Jïoishine v?;taúr.c 
na skaMíh »ysosfeh. 

•si poskytuje rrlSiteřt » díibS Wiímo vyyiijv4n£ 
v Ĵicva »» tkolaírh. d mtnsoíikotiitea vychav-
a?cti ïfiHraaich. 

c\ prohtubulí si pracajlci Svi VMÏ'.ilsi (teilo sljiti-
vn|í vtaetáni aovii »udiem jilfl «emístrUnt ti4 
viech íkoUcU л * 4iif»«ch I v íttir.ycts vrda-
UvíCfch гаМгалЗсй litóíedtatoa íir»dů а ог̂ апй, 
làvodû. ;aäec! : Jrirbstev a ;!nýrh '.paieCr-nsitî'îh 

й! щгогаи;е за aiiiiïîl nav3t4vu|W sköly s pra-
см;1с1а ?Г; uaiäatr.lisi MjeriDvi) líiiilluar unreal 

a lazykí v l£do*íca ikolicU uiaíní a v U<Jď«řctí 
íkuíacti Jarvitü. 

ul tiuskytui* »H I:.WJW;O M /íuíitHiwa pcaecviii 
tchcpnüstC viiJílJaJ a vfCfiJt pru víiixjna ya-
voljni padla zvUítalch přcdpLsů o socUInim 
saberpeCeni 

r r*4 iko la l i f t l t M * 
1 3 

CI V souladu s all vfssiélí nacíalliJickí sp Jíať-
лоза dostává 50 dílem aá rte!nwiS|SRio ví .a do 
irští let ví-esovy t jiHaiííu-ne ;iřî ri»vy к íiiíidrJou 
vitíílávanL 

Piniiälcalnl vyeftova n jskuteťíiu|e » |йц-
licti a v ir.at»nkfcti .StealJcft, ktíra ?naiáail|£ 
•pít víestrsnnil a dít! a u=ciňu|l íendm aknvní 
dCast /a v«fe;aim ílvatí a na spoleťeníkí jricl. 
a ta* přlsgtvi|t ï plau3!£ rarvimitt a 
vJeca Jajilch ^hiiocDjt: a 

i i 
«esta s aateřská ïka>ta 

l'J ч souilrr.aïtl s fůdlftau 
a všesiriuuf «iva| Cm;î od rsc;útie|«ňo ve.ttr do 
lít Ist. 

i1) Mal if jk.ii ïko.a ýtii-aj* v tJjniJ тасС'ппза« 
s rodinou o toivoj dit] 3d :ît 1st do 
is by, äcSv iafnou uiiodit do liktaitrJ davluLeté i ko-
ly. Niifoďaí '̂ Corv »vtvaínjl poctelmd ;:aiípukiidy 
4 tomu, eoy ЛО п-.пгаГакуг.й 'kal .T.oaty choatl píe-
čevitm výchov 4ârt piti:«tí t catt tniadíl kr«(4 
íodií* К líĉ fcazci pfiaiâsl. v rijmu prfrmvAho vi-
vo j» dan se »aiystarCml. duievnírnl я !4l«îinyrr»| va-
(íamt слоги vIdliJ ?rablasl! ,*acháíl!'a do гяагяГ**« 
ÄStoly pro tyto íííu ve v«kts Jd 'ft 5»t и pavtanau. 

CS1 f«síe a u;at»rsk* íkolv ir.abou hit zřUovány 
Jdke ídravoiDt 4 vyebovna zarízetu •>* »p>»<«ť-
nfcíi l>udovdcii; oocrofeacscl ;tanavl mlnlHirMvg 
•3ko!»tv( ituirury v азйейй nunisterjriem -ídra-
votmcrvS a ostatními lUČasřnanMl iwthKääBfält ûïa-
dv a orgány. 

ZSkladni 1 id aE4 
1 3 

j'1 Soclatlatlůki ц̂ о'̂ Лоо»! sa|!5Cuf* veikeH 
mlddeít -ni veka cd {avil <ío patnácti let 
vltjOOecna 1 polV'echnSck;» vzdáldní. přípraru ka 

prâ pdîr.i prâct a Sc da;!înni vidi li vi ai 
« výchovu it «utcumii nretavimu aitoru. vfebova 
»oriint a pollîlckou, atetîCkOu, tilwiwi* a brannou 
a vytvířt pottebaé podtnirky a prniîpokiadr pri> 
väestraOBf Mí«9i leilih r*lesnfnb a duševnlca я! 
a. sCtii»p»asiC a pto sprlrncu volbu porotiöC 

Cl ïdfcUdnt viuSUul I« pavinr.i pra veikerau 
mUdol, Paiínnd -»cIk: docháiíta irvii i}«vJt 5«t a 
aaClOtt pc-ûihstn Sku.niUO re"*«, kteří aJsteddl« pa 



sbírka liUsrú í. laó.-iStia 

ilr.l. y v ill"4 sluvHt ií«ř ftik »tku. Díl«, kutí d> 
Vthl .úNty K>X Vftku v dîbd ad pomlka 4koinl!M 
toku konce rok.i IcalenoiMftlO. infiJo t>yt v»',t-
mecna aPlia:» an 5kn;y, ̂ jíiJ^lf-il o t-a ieî>ù rodtťe 
nífco ilní loínnnt idK^pci , spict-JI se, íe |e tStefnfl 
i duianní vyspělí, .1 vouttUar :i s pH|«tíca mUtiVl 
tt-iradrd výbor. 

I '' t ikOm. trwfi splnt povinnost Skoîr.t J o c h i z » 
*T. av íak n*UO**hnOq viděUciL kme* p a í i y r u j e 
rdkladní itevin eta l k a l i mat« hit povoleno n a l i l 
•-.ocsa-ka d-j táta Skol/ . a»|ií$Ut v$«k do kance Msiol-
aiho roku, v n i m i !dk dcsaana vatu Šestnácti let. 
XMÍ*ká- l l íatf ani takto tple.4 k l i d n i vidóldOÍ. 
vadou Í Í T 3 4 a spolaCenské organlzac* k ten»«, 
sby jo doplnil p n r a c í ř í í n i r i . 

I * 
Eiktadai dtarttllMá l i â t» 

|!l likuaru vcdMlal t vyebď»naj pííí pe«ky-
n j j » ïikl*dnf ídrttilatí r<o!n « prt«№n4 r.aïMUy 
Jkol pra talldoi vyžadující xvUJcrJ pM 4 ÎStol 
Sudabntch a Tar.nCr.lcíi. 

| ! | V ®t»t»ch, kil« ii< podmínky 1>to i ř t !«r .t 
v<S«ch itavai raijnrka Mk!«dní , i«v(nl»ia J*:itf, ra^io 
ta ifUllt s ikUt la í d»v1(|] iu U a l j |an n nJIStml 
raíniky. J i c t , ï t e f l íilcanC! poslední toťnlJc takové 
fckaly, > - jkrařu| l re «kalni d o c t i i í c i na iSJtladní 
d«vlttl«i4 I k o U s.« vtemi ročníky. do lettboi obvodu 
patři :Jk;a.snl d«v«rt:nrk J i o a « ituflmt r o j n í k / : 
cavody « a n o v l a i r « . - j ( Utodnt V s u & T a 
spolupráci s i k l s d n í c l i úcfiMterynti Skol i m « t m l 
rainíky » likladalcb Javtti.«tfcb iiol va v i s í c í 
n í a i k y upraví a u u j ? » r « v o tkolstvt 3 kultury. 

<>| SauCiitt i i i l i j ^ í d*vltUss4 t ï n l y |u {ïtoLr.t 
drní to« pro Usy L 4í i. racntku a SJtol.nl k lub po 
•áky í aJ 3. ročníku. V« íku rJ droite» a vb 3kol 
t.tm kkb-j »Tchoir»Mři4 1 udttelí 7 vfĉ ov-a 
îaiça r -dona Tilrr.a vyii^vůr.r 4 o prtsd ntr^Ctí. 7a 
emnoit hJchto vícftovqříb odpovídá r«di-
tni Skety. Da íkaini druitny a íkotndtra kluS'j m 
pí.;.lnii|£ Met na íidcct nxitia aeba ; inycli idkon-
ffch î<l!îhi?cil 

S t í B i t a í 1 T y l U 1 1 d I I I o t 

I -
(M SoetulutlcWi ipoleťn.nt M i l i t u i » i n l 4 d » l l 

t o P«tn.1«l*m M « VÍKU itřaar.r 4 vv$3£ »sdRISnf, 
p i îpruva k latdtl • i i a i a a i a <2d*tar&at. výcDavů 
k vtdeck+m-u sveçsremu noxoru, vfchovu ir.anttat 
a paUticíUJ. eiteítckouu l í losnuu 4 brannou a vy -
teaři pur»«Sivé podmiakv * -jjimîHok.aiSy pra v í « . 
stMnaf r n , v o l í i l M t i / v S « d u í a i n l c f i s i l 3 
sciutpnostk 

Í>1 Stfaaa:i3i v i d a j i n l í n s.8 camiii£ » iagl incnJ, 
-a:ytec! inické s ooiiorae vede aat r f l n e i o r,imé-
i > r l 1 roraařni. 'avaccíntiA »»oh kpfr:«Cttru>k&u ho l-
rotou, í t e i é m l ísjcard t rOrnycíi. drartc^ J'col pa 

ikgitCiwií ilkl̂ dttlliů vidžUrd a pT: nimi |a veika. 
rd ciiáda! zapaiíů« tCiivími ípůioby do prtrit vy-
robili. lamsrcnl a rnisaň .nradaíba vsdéUal ;iou 
urcenv pctrcbacal aarodaiti-í bcspodiř-stv; a kuliiiry 

f l Síření VZd$llTií pntlSTOl? OdStOflU uiiiuti, 
UCftqvtkl ikoly, itf»dn[ Jío.y pío pucuHd. odboí* 
ní Školy, střední »dtorn« SWoiy. a:fadaí vícaftecn* 
vidsii.act Skoty, podnikoví i«;.'iaick< tkotjr, kon-
servatoře i píUtuir.a roialky Skal liudeor.tch a i-S-
sieíntcb a ikol pna alldcf vyíadultcl rv!42tnl píCSi 
Co tiebto skel se pílilmasl ile: jodie scliojiaO*t( a 
sd:w4 a * louladu * swtfíbaral národňíbo íiâ po 
d á ř s í v l a kultur/ , O b W f l í a pfwJ/J*Ud»ia s.tad;a 
na c-db»rní íkot«, í>tf«dn£ aatorní fkol* na irrcdnt 
Skol» pto pricaJtcC, na t:f3ilr.t vScabctenB v i d ř l i -
V í C Í Skol» * n* ícnzonritoít uk.3nier.í z í k l s i í R l 
raWUnL 

[') VyjStan Vid?Un5ra sa r e r . n l v » « l cCborr.é 
vidildrst, :«tar* paakynijr ptCjLuiod ročníky k a m e r -
ViCDtl 4 godiujtoví ,r.sttf_íT. 

(') Zn №dttífl»k «íi&ovndýr.h pravddlctml 
přecyioy ffiuia r>fi ' í t d i i i n l posikyravaaí pnýcn 
v : d d U v * c l í h samanteb, i : « r é uvítijt odstav-
ca 3 i 4, lisrídRO za ravnoKorai ta -ndalantrn iiÍíkí-
ntm r.abo vySitm. 

|4| Ffacajícíta .« ta|№l-j|* moinou pruhJubti-
v*t (i neSa liskat vidltaaS noví« při 
jamflíitr-int na ákolicts a v kursech t v rúiiiýcSi 
vidílAvadeJi laítisnjch cisíř̂ dnich MfudO a orgínfj, 
v kur»ech ídvodnt prlot, pik,->l S va vidata-
vaoíeh *«JÍ»«nl«H iSvoda, dli* dtoiita» a ;tnyc3 
»pniaíeinirvcb drjanuaacl. Vsdííftvacltnl snílipnlimt 

ííou pcdnlkov* taca&ckí- ikoly, podn.kov* 
initltutr. popetpadí t stfícni ikoly pro pr>feu|ic£. 
vwietóvacíjnt raMsftítliBl spíleCurukycti otjiinUaa 
jaou í»|m«iia v»if«duí íkcuy, v«a*rnl ikotv, vsíernt 
university 4 litlůvU ikaco.Ti.c sníCLívactail laííio-
niail dt-uisuv jswy ia;ai4aa podnikové tícSnicki 
iko.y, pop/Cpidi stíednJ lioly pro pracujte! 

1 J 
qjbora* actlřltě a u<síio»i»IH i5.ul« 
OdboirJI cčU.sta pesitTfji» -a6t\i)m »dtiomf 

výC'J|i< í̂ adnt »-Iwiieca» s wcl»>f«fl •aidiianl a 
mlmaíliolnt a aaidaípfiMvní yfchovu. UčĎavski 
Iko.a pSMytut« ařftdm «fedr- vtocbecr.a a adburi-t 
vidéldnt japtV»dí mioioSkoicd »tcřiova. 

(lia oďbitrnt Uiitliía a uíitovské skuly *« 
vit*t j i , | l ui-anovent íatota rikor.». 1 n l c b i ;tsnu 
tato lařtiení »ytlovn« wvadonaj vaSkard astatni 
o t i r k v Jsou upravaay ivia^tnítr.l předpisy. 

S í 
Stradol Skota pro praetttei 

IH Slíednt íkola pra praculíet doplttui* a 
iíiu,o odbornou kvaJtlikaci » vWůhdeoí! .1 pclytech-
n i c l k v2deíS«ií p.-ai;'4|ivtei. kteít m*;t v ídči.1.:! r.a 

— air — 



Sbírka zikanil <!. 184 ШО 

ú iwo l zaklatini devltT.chí Jtajly a bud a d tp t eha ra 
«yki?nall t i v í r e č r a u 'jCťlavr.kcu zkau íku . nebo b / b 
po dobu s tanov inou provid íc lml předpisy v pra-
covním pomáru, nebe ре гига dobu pracoval i |.»ko 
členov« jednotného zeratdaisktha d ru í s tva aebo ve 
•»yroWíeh d.rufstv*eJ>; poskytuj« dm -jpine s t ř í d a l 
r rd iUnL Absolvováni s l fcdnj Skaly рто pracujici 
opravňuj« ke stiiJ.u na vysoká Skol«. 

i»l Dílku »cul»« na ú ředn í šitol* pro pr<icu|ícl 
stanoví «>»ftl*s»fftvo IkOiaM a kultury v dS&Odi 
и ziSasrnírcíait a«if«*ii>líei ůřaslf' a oî iny, 

4 10 
Odbojná lkala 

Cl C d ^ c r n i IJcola ;oskvtu |e ratádtrfl acredrd 
ad>orrií v id í tůn t a potřeím« v i d i l l n l vSeobecnA a 
přlpravu|e ,t pra n l i i t tectmlcUfl, «когюпМске, ad-
ministrativní a [lni tunkca т advStvtcti n i r adoLla 
hospodářství a kultury s pro p r t r l vo vyrobí , ;ef 
Tyíadufs l.-okfcn odbornvca znaJcs t t 

I1! Síudtaai na odborr.é íka la t rvá dva si ifí 
roay 

fi И 
Strádat adb&rnd Skala 

| ( | S l e d n í adborr.é iko.a poskytuje t a t i d a i l 
•ípiní s i řadcl adbonié vzeeiécil a pol fabná vzdSUní 
vieobeca* i sítprsvu.;« ji к uflttotsivt na a ia tef»** 
ik<b*. pro tif<(dni iacamck*. *k«notnlcké, zdravot-
nická. adnEitontrativnl » jlnd funkce v r*lv»tvich 
mirodelho no*po.14f»rvf * kultury I p to « u d l t i a na 
tysok* 4bMlv»ati>e vtíodialch ikol pro pra-
ju.icí « siímtnicii т о м е н * vzdlMvacieh 5>d ytt* 
llrýru)» v» m d c e n é m »rádlu dpl.id s t ř edn í odborné 
vrdétá«í. 

|»J Studium r.a střední edaoma ilmle trvS ctytl 
ro*v; iílku studia abaotvaatil střadaJch Skol jta 
pracující a středních vieobccné vzdíHivaclch i kol 
na Jfcclicíi -odls ads:svca 1 stanoví ailnlslerjíTo 
iholsivi a kjltury, 

I II 
Míedai »•Seobccad r i d é U f a e l Ikoda 

C l Střední vssobacnit vni í ldvac l ikola posky-
citjn mlddaM típlsí .uřadnf »Saniiacn* a t>olyt»ía. 
» le i* vtdéiaat a alklady odborného ť j d í M n t f r 0 
pršet v nehmr ím odvětvi národního hospodiJktvt 
a kultury. Jedním z ttlavnJca úkalů t t t o Školy >« 
příprava Tnldde-ře ?rt> studtum na vysokí 4ko;o. 

(>) Siudia.-n га s třední vSeabncma vzdělávací 
Uofo t ř íd tři roky. 

5 " 
PoJolkorS lechalcM liialy 

( i j Padnitrav* !«c?iaiiké i i o l y pcukytuj j p rs -
tu llclrrí, kteří i iou vyutsnl v u rCtem аЪогъ, «т!а<!п1 
adoorae. popíipSiiS úplné itřerflkl odborně v r d í l i n t . 

poiřBbna vsdřlani víeobucr.í a sp*ci41ňt rnaloecu 
v pKsiuíniím oooru. 

Cl St-aaiura r-a padmkovyca teehnickycb 
UuS trvá dva ai CtyEI reky. 

5 U 
Podreikov» lastítnty 

(') Pcdntkoví .n»ri!^ty poskytuji precnitcfa, 
kTeřs díisAhii «iadního <adfccrc,*bo î sbo ůpžr.aba 
stíRdr.rtio odborného vstS&.éíii: a msil víceletou od-
bornou pt«*4, vri ! i odborné vsdilAní speciáltié ia-
B«r«r.4 pro utíitf aOor a potrubné vtdéUiil vJa-
cbiřcr.4. 

Cl Studium r.a pcd.-ukovan Institutu trvá n«]-
meaí dva raky. 

I 15 
X o u a m i s F 

Kcnjer/atuř piískytul» ailádeít va ítyřlelém 
stadia dp.aé střauaí auterni ndliá^í v cjcrvch 
hudby a lacce a potřebné viJéllnl vleobwune a ptl-
praru|e ;i : pro studium r.a vysekd SStole umíleckí; 
t dalJím jedítotetdm aeao dvoaleiiia studiu posky-
ťaje vylít cdaomé vrdildcl v uvedíBích sborech. 
Absolventi stíednícíi ikoi ?ro pracujíce uředntci 
víisooac^í *sd»l4v<icích IStCl \ slřednicřt (idbornycS 
•litol mohou být výtimoča* řfljaii !?Miao H* »»urtia 
i*iSoc!«r*mu rvaho dvovi1lt#»U. 

S 1S 
Hudabat a ian«£oi tkala 

Cl líudeSrd" a taneínl lkela í^skytujis ríuma-
řídr.á taleatovsaí a scíopfié míádeít vsdíl.lnt « vý-
chovu. iiteré se tiaUvasl v rikUdíll devÉtllei* íkoSa 
a v* ajívdai uitrijbvc.ii 5ki>le. a oilhorn« 
viiíSlúVd v oboru hudby a utíue; i»|radiia |l přípra-
vu!* i>io aiudlJflt aa vytoUfch SkoUcb wiiaSíHnufcu. 

Cl DIlScu studia aa iiudebn! s t ane í r J íkol« 
sianovt ministerství) Ikolství a k-aStury. 

3 1 r 
ZMaulutiiaiij a ostatní kursy rdvatinl Ika iy přúu-a 

t1) Díouhodotií Vitrsy ta vodní tkoly Ffdcs 
"iky^ult prscujícfrr, ííjiBiířia vAkav« jrari:n», »pa, 
cldlni odhorna »idítant pra výkon ni«£ca teciinlc-
kfch a Bltonomicltích íunltc!. 

í 1 ? Ostaini kurty sivodaf shoiy prdco prohiu-
í>tt|t a f0řdlf-vi)í 5<íbcrr;sy kvalifikaci a jpnclallsad 
proeu|:cích. 

| ta 
VtdíUvaeí laflieai spoJeacnsSych arfaniiaol 

VtdSUvact syeiasansXých cn;Rnt:ael 
•r.-oiilBteult a roii;?'̂ ! -.-zísiípJ prscuĚíeJen. t»|ni«na 
ivíca cical. 

— a<a — 



SílíťSv« ííkonCi i, ISA 1ЭВО 

|eho Pso-ifrskou organizaci а га ú řaad <ULlich 
•spoleCenskycn organizaci, ic.mér.a R-evetuCnPin od-
tmraviba к л - t t a Csskcslavanskéku a va lu ( | l**n4 
r fchoTy. Ckolv Qlaisikolní vfchovy v* l l* í k o l 
= celodenní p i ť ! a ikai jntBribltaliih. plni abrnoíkoln í 
i r fnbtrrni zařízeni. РГ1 mlmiHkolní v r c h o v í 5« vS*-
strxr.na v r u í t v l zař! :er l ku2tL.rr.icX «VÍSOVfCil 
а ta iovfchovr i fcn. 

Spolupráce i к « 1 у 1 veřej omítl 
i 25 

í ' | Skoly a v í c h c v n l l a í bonJ U s n í spo lupra -
cuji při faSkará v?cbov* г vzdi idvla l m.adBíe a pca-
сз;1с1сй se spolacaaskr rd ar janizacoint . ze|:nér.a 
s SmroiuCntm aíbacDTpn hnutJa , ScsfcosinTer.skítn 
svazem dLiceiff , ČBSkMLavenskfm avaznn t í t a sné 
r f e t a r y , d r u i a t r y a -.a ;A*ady a vysiiSva)! Jojtcil 
stalo výrazná ;« acasn na r e c ň o v i a v ida iarans 
a t i d o i a a p iacuj tc tcb . 

Cl ííMOdy a druistva ;sau po»tnny VTtVifíC 
příznivé podmínky pra maara a ndStavdnl MH 
fti svtítt pracovištích a jcohzodt>av1dal! za o4t»r-
duu ítst této výchovy 1 rmaiint. 

5 :n 
Sdraiesil rudttS a ptitaS l i o l y 

ГМ X га |1МШ J edno« í tw v j e t w v n i h e p i w 
t»ní Skoty a .-odLiiy spolupracuj« lka la í é s n í s ra-
diči. NírodiU vtbory db»U oa to, «by -.a pt l S lo t« , 
při o d b o r n i m 'jCiUfitt. pit píadíkolnics а p o p ř t p a d í 
pří mtmolkotnica vyebavnán rař ízna! xtlilLlo s d n i ' 
ícnt r a d i č i a přdtel ikoly. Okatara í d r u í o n í radičů 
a přísel Jko l r pomáhat tamto tnať.íuctai vo vý-
chovnana a vzd*IAvaclm pcaiaol, přispívat к ?«}tcn 
spojeni Ятогел a p n t í Lidu a podílet se liitlvT.S 
na !«llch zvelebovaní a víesírannam ."ozvo|L Sdra-
lení rodid>S a p ř í t e l i koly j« právnickou esobou. 

c l | p;»"iplsy o sř izováai or*aaizaet a í i n n c H t 
sdružení rOdlM a př í te l Skaly vydá ai lnisterstvo 
SkoUl*t 4 kuliwcy v dohodí и tůía»ui8n?sat dMíud-
fiíinl j f a d y • O t s i a r t ' i l eb té* i t i iWvi, |«k ws 
vlr%ilH«t ro-dtíi « s>Mt#l Skuly iiodllC na íSjwel » 
t f t í v t tka l л qijborní&o *№l4tg 4 p ís íSkoSnfbo a 
«MtwoSkožnmo výchovního ИР1МПГ, 

i 17 
Parádní sbor tkaly 

!4 Odborné sko l f . I tr«dnl o d b o r n í Skaly, od-
Tjorr.a uCIHU» a u í a a v s k t íkoly |»см v Mas t4 l«m 

» pra*!, aby se raoJily p?|2p0sobovm paíjdavt-
kdm nlrc-dníba ImspodAtstvt. Tec.:a styk |n navazo-

в udr íoTin l proštíediUctYln paradnlch зЭзгЗ, 
ktard 5« zítzult př i kaZdéoi c d t o r n í m utillitlt a p ř i 
ka td* 1 e v w e n t e i l UoL fonidnl ibory pom«b«]l 
rvy4ů'«t «idbornou jcau«fl »Sdfl4,»íní 4 
iprlvťia r.aílanínt, příprsvu к povnl inl a vyctiowu 
ť i k i ve vfrobe. 

( г1 PJddplsy o í f lJ»*4ol, ors«nlzacl a 
poradního íftarj 5\nly v*dí inlntsterstvo Školství « 
kultury v doliiidí i « žúčai ín ínymt ůstt«dsauJ 
a c r j a n p . 

famaa vidy a i iaial pil т у с h о Г Ц 
1 vidStlvluE 

S li 
Výelto'/a a 'Лйй'.лос «* oplrajt o n-»|no»é;tt po. 

sňatky /ftdy a o :rv*lí Jiodrvas» «m4n(. Praío 1« aká-
tem řSdeckfch, t*ebn(c3lý<fi I umSiackřc!) Iftítítueť 
4 ;«3left pracovníku 4ísnu4 ší>OlUiSf*eí>v*t 4« Ikn-
tamt a ascamtm: sfctvavAjlal « vsdSUva<.|«i sařf-
г»пШ a pomáhat uťtwieaa s »rehowateíSas * jê  
jtctj ipoloCttnjíkr dtlellté ílna»«t. 

Vjn! i* ic l Hs fk 
§ 29 

1*1 Vyučovacím jicykani |o jazyk ecakt nebo 
slovensky. 

O N4 JVsUcts ifkaních přa dítl a mlidrf 
.-nalíarskí. ukrajltuifd 1 polaíté náradnoítl j« ту-
uícvaofm :!azyif»m jellíh laryk aateřaký. 

|'t Vyjfn|e-U r,a Škole т Itném JazTca 
v iesxim B̂tio slovenskim. vy-uCuje sa vidy tai ja-
zyka íiniému зеро slovosskaoia. 

M:r.l«wr»cvo 5koIst»1 a kulturv miíe pova-
Ut iby *» na nakt4i-íclt Ikoláclt vyuíovalo nikte-
7jm pjedaiatdm -41 v jlnda |«íy«e ca{ •1 Гиква 
nabo tlovou»jclm. 

Zllzofdat lkal * r faSorafoS 
a r : d 4 U t i : l : t i lař lzeat 
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I1! Skuly, ptedlkalnl a citmoSkatiU ^yetavní 
zařízeni zMzuU ciárodat výbory. .'frdJkclr.l v у cíl 0»-
aí zařízeni a střední Skaly pra craca.fd, pOpHpéíí 
í cdaciné Školy a stre-dzd odborná Ikoly mutiuM »• 
souhlasem ptísluJnebo národního vtbon iflíovat 
a níklady na né íistečr.J hradit Mi |5г.й socUUs-
tlcíee. OCg*r.l«C» podle Sásád Ítanoveníclt vlidou. 

11 ] Vzdí5í»acl zařízeni 'iitJwdnlch úřadů a cr-
S i a i z:tzu|J t r to liřsdv a a r saay nebo o r sán f J'«al 
r znoca ín í , 

( ' ] Vzdělávací zařSsent řivcdťS a drufcifnV xfl" 
íu]t zavodT a d r j J s t v a sa l aub iasam pfljlulníbo 
•jatřednílio i lřadu n a b a o r ^ a n u í náklady na ni ^radt 
i i v o d y 3 d r u & t v a z vlastních prostřed к J, ?okud 
|da а s t řední iko ív pro pracultci, plat! u-»t.inc*«tit 
ods tave» 1, 

1*1 VzďiUTBCl zařtzanl spoleCesiskiřCS crsartl-
zaci jlnyca neí druistev irtza|l a ndktady «* ni 
hrsdl tyto orjanlíare 

f ;! VidSiárael zařízeni zivixld * drufs«* 1 Jt* 
npcti jpulníenê Vck ořs»aiza«-J. kterl íMstír1"!1 
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^^Rdní nebo vyUL vzuAldnl neb3 vídi.: lani, joí míl ia 
a f t uzodno za tcvnocoar.* ; d a t a vzdálátilm. i» 
i /Uu , l i dníiod* « ialiLi«tantvma Uolstv! a kultury. 

K i i e a i » f e b • i y • » » é * U » á » l 
I 31 

I1) Nflrodnl výbory ífdl a kontroluji vsakerOU 
»fatiova • vsd«l l» in l v« «váni oavodu * pla* za iíš 

Na základ* il i tnJiw f l ánu ri»zvo|« ná-
rodního hospodářství d kvitury í wátitíiu» rozpočtu 
zab*sp*Su}l r.fr ustály rozvoj ikaistrL Lsjuťujjt t í s n á 
spOjUJli Jkoly je Íívotaca lidu a v* spolupráci Ml 
jpotočecskytni orijenlzacBcat ?eíu | l o z ry iov in t v ía -
stxanoftlio vzděláni praaultzlc^. K d í lnnf lnu plnáni 
t t c a td d k o i l spravuj i Iks^ská, výchovná a vzdSU-
vacl zaříznul státních c r^ inu . Na rod cl výbor;' pe-
Cu|l a stály odborný z politicky růst v Soch. uči te lů 
« vychovatelů. 

f l GilřednS Ideoví a jjedzfOilcká ítzertt a koň-
Ircla v fcaovy a v z a á : a * i r j na iko iáca a v mirnů-
VZDlnlcf: v t c s n v n r c h rafizenJch přislal i minlsSar-
irvu ikoísrvt a kultury. Vládla m i i a stanovit, z» t a to 
pravomoc pfts iut l na nák:arvca .;'»a.icJi a v rolmo-
Uclr . lch výchovnycb zittranicí? Jlnym ai la ls tar-
stviim r.ebo ústředním ůřad im, ta jl vykondvají 
padla zásad stanovaných zsinistursttam ixolstvl z 
kultury. Ministerstvo Školství z kultury vy*on4v4 
na táchtd »kolách a raimůlliclalcS výchovných za-
ř ízeních asiíečrsl ksnrra iu aqú uplarftovanim |Ijjj 
s ta iwveaých i iaod a i s i í ado j odbočný dozor iy»4 
Tyufovin lm vlaonaca* vzdá"4'.ae|ra pr«dm*tAm. 

ť) Ci l fáda l řízeni a kčníraln výchovy v ;wi5ch 
pí l í luál mloisSerelvu idraTotn.ctvt, '«tóra př i tom 
v a t i z i á c h peda^cjj ickfch :ísr,á spolupracuj« a mí-
n i s ta r j f ro ra Školství a kuttrjry. 

("J !?Mf*dn£ Ideová a pídajojScStá Bze-nl a ScoU-
trola rychovy s vzdálÍTinl ve vzdaUvaelch zař lza-
oíuk ústředních <Lfad& z orjjdnJ, ídvcdO. Jakoí 
l s)ruítťsv s slnfch spotsCer-s*ycb organizaci r.alazt 
pf:siu£aým dsit&dnjrn a rzd im a i>rsaaůtrs, jMtUio 
-a io rzdíSávsct zařízeni p o s k m | 1 «l«dlD( n»bg vySí! 
i tdá tSnl nebo vzdílánt, k:ar* oýi j niai u z n i -
a<ř za rovnocenná, Tyicnar i |2 avodcná a radv » or< 
Jány svoji pravtwnoc padla i isa i l » U a j » e n f c h ini-
als taratvwn Skoiítvt a icultur/- Mlnistanivo ;koUtvl 
i kultury vykonává r.a tSrhto '.id*ldvac[cíl zsřlz«-
ňtca Cstf^dnJ k o n t r o l nsd jp la tnovdnlo \lm s ta-
ůoveayctl zdsad a Ostredal uzzornř dozor nad vy-
uíovátilm ' l e o b e c n é vzdélívaclm. pfedaoítaia . 

l ' l F f l í l u i n í dsifadni úřady a j r j á n y vytvařuj t 
.e spolupráci s mjni«er»!v»m š^oisiví i ku l lu ry 
ř edmlnky a pisdpckJadv p?a pcscovnt výchovu j 
cdaorr.á vradélávánl l áků . kiot,A 9 r o v i 4 ^ r na pra-
55v;St£ca v osoru lench pa joa iu i t l . 'Jvádaná etsinr 
ŽSou t á t povinny vyivftíít poífabmí j r c d p o k U d y piu 
i spdžcá luzviisui a kladné vystettky studia a 3ico» 
*z:.l pracu |íc£cb. 

(*) K ůClnnému zallílřní koorCdnac* ve iko ré 
•.?chO'-jf a vítlJIúvůaí a pr-jv-í.^oí pravomoci ms-

niaceratva Jko.Mvt a kultury pod:« odstavců a a i 
z U t u j l *» při tosntu iBlnisterstvu porzdnt a Inicia-
t ivní o r* iny ; podMhnDiti o alch stanoví a la i s toc-
t t v a ^kotliví i kultury. 
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[l] Učebfii pUaf uínhítí iřicovy < skuSabn! 
f i d y iko l a Jiných vsdai ívacic i ;ařtier.i v jjůiob-
ao&il azlalatarstva ikolství a kultury vydává a učeb-
nice pra ná scavaiu |e Eln:s tentTa IkaístTl a kul-
t u r y v dohoda se zuiastnánťml ^ . t ř ídn ími uřsdy 
a orgdny. Tuto p ia ra jncc vykociává nzlníslarstvo 
íiídlstvf * kultury í pokud |da a vse-ařeccí vzdělá-
vací předtoíity na tko l ích a vzdíi ivscich zatí iaaSch 
v pSsubuoa:« |tttýcll minUJamar. Fokud |d« o nd-
fiorná ?fedt«iity, p f i a tu« tato jravonion ov»danyi» 
mlnJ5terslv4ni; ta JI rj-kOBávijí v doSodá s tnic-Uter-
!-.víe i ko l s t r í a kuliury. 

UCabnt pUay, liCobní osnovy g zkuSebtií 
.'Idy /Zdílévscícř) žaflzenf Mvodn. |*kal i dnsl-
stev a isnýcit spoieáeasityca Ofjinizací vyddva|5 a 
cCebclOB pra ní sichraluil pffstaíliá vlHřadiSl dřady 
a orgány. |d«-lí o vzdělávací leflzsot. Ktnr* budou 
poskytovat stíodrJ aeaa vySSt .-idSUnl .líbá csd»-
ilnt, Ittará ir.íll« ttt s ala azaíta xa reviKiKéna*. 
vykonávají uvedon* Úřady a orjiny hiso pfavooscc 
v dchcd« z aSnlscezstvaa 5-taiíL—1 a kultury, 

Ustaaaveal s?9l«auá 
I 33 

VícSova a vidílivaLaí ve jkoiácti, k̂ ará po-
Ŝ ytujč rakiadnl. sttedn! n rytii radSfáaL s výcho-
va a vzdftlivdal v jfedtiolnich s rateoikolfttch 
chovatcS iařtiaoJcl» a ve vzdjlávioích zařízeních 
Závodili « dfulstav haipEam*. Od íáW SldovMilt 
a*o> Jíuácd a lldasýca Skol jazvitt a od Sáidi osiat-
nlch vzdálAvscícit zaíC£»aí a \yrsl .-nohou byt vy-
bírány přispí« <y. 

i1! Jící Hrot, vrc.-á posic—íákladnl. i-ifod.ll 
d vy»[ •'Klílác.í. dostavuji bizpUtr-á iko.cd uCeb-
aico 4 5koInt potřeby v rozaabj stauovaučm vládou. 

I'! Vlddg Itanarl, Jak* pracovat -Alevy budou 
poskytovány jtucu|lcím pít aimhínáal a jek budou 
tito studujíc] hospodářiJty zátiespeCeňl, 

í'í Soukroaá vyučovaní za aaiatu |e dovoleno 
lea v oboru clzdch Jazyků * '» obaru emiiil a poro-
"nlS za isarSielaak itarxvar.yca nunlztintveta 
íkoiství a kultury národní výtory. 

S 
Cí Rídlíe Itat aíkor.al zaŝ P«! 

vloni p'lhUsit tv4 Ekolou poilnml dítá a. zápisu do 
ska.y a dbát. iby docházela do skoiy pr&vidaScé 
i ví as; »:«|oou. pĉ lnaost mají, pflhlisítUt UítS do 
vyc.~,ovr»Jho zařízeni. 

j J i 04U, Jajlchl id.-avotal siav r.ávitavu Školy 
zzisciDlBuI«. m a j p u byt od pe-lnivá íkulnl docházky 
osvobozany. 
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S 35 
Skelskd scastava padla sob,bio sakena sa savádf 

pastupna ipúsob , |akym oudou dosavadní Stoly 
p(cm»oíQy jia jiioty podi» rorww j í k c n a . ap*»»l 
«Dlni$;»rs.tvo škowiví v kultury. 

í X 
( '1 Na v o;enske skolv * V«;oly 31iot*t«r»tvn 

vcilra, ktarn paakytujl strnanf. *yíSÍ a vvíokivjVnl-
skil yadHin í . m přlm*f*ni vi labuj t ui t&MvMÍ fS l, 
Z, T, 3, u Oiítr i, § 12. 3 15 jwvnt »-sty, as 19, 21, 

*I Jd„ 29 Míst. i , $ 31 odst. S, J 13 edsí . i a 2 
u i i u i j ídkona : Jitalit l ustanovení sobota zslitma sa 
n i uv«(Sene íkaly i na vo|easka výchovní iafLu»ui 
1 na výchovná ;ařl:en£ mlatstaratva *r.Ltra asvica-
fcujt. 

Cl Padrufancatt o Skoiacti podia cdstavca 1 
»Uuovl iitmjslarstvo národní obrany 4 sinlitanscvo 
•nitra, ve -««cech vieaizecna p*dJ40$ick?c& v« 
spoluprací s tnliustarstvem Školství « kultury. 

3 17 
['! ZruSiají » 

í . nařízeni i . 333/15:0 f . o - i u i r a u i í a vyučo-
váni. 

Z. ziXon t. 73/1-922 5 b , Jímí se upravuj« vy j í 0 . 
•'Sní v r . a u í J ; t obchodních, v moderních 
cícb, v krasapls«, v ííscopisa a ve psaní n» 
itrojl. 

3. zákon i, 332/1323 Si . . O orgaatiuci odbarnícH 
*t«nl pro í e r a k á pava l ink 

i. íllijnf QjirUtflS EL i2»/l»M S&,, a iťUavlni, ar* 
ganUaCl » CiantMli sdruJeal rodžiů a přátel 
«koly, 

í. rdkan 5, 193/1343 Sb.. o soukromém vyučováni 
v obofia umín í , 

8. vládni naf.zer.l ff. 103/1552 Híi., o SRSSni! Jrt.iati-
ncstl v oboru Skol smaínírslttct» « lusntckfeh, 

7. zákon (. J l / l S Í J Sb., a Školská soustava a vzdi* 
Lávaní u i l t e i a (Skolsk? ziSeooj, 

S. vládni n*Mx»ul e. 80/lMl 3b.. o :caéní píšu* 
hlíI] v« vácech. zdiavotnlclíca Skol, 

a. plstil píay na Jíjlci ííiládl vydání. 
Do doby, sici nabudou iiCloao*tt p rcv id íe t 

předp.ny podle taharo zákon*, ?o»rupuj» 5« yoill* 
pradpsgfli da»áv»4níea, pokud tomuto sakottu nead-
[•or-jji. 
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tenlu rdkyn iisíiývi áíuaióstl ode dne vykU-

H n v t a f •/, r . 

nerlta^cr r, r. 

Sirokf v. r. 

vr<«>«««l U j a M m w >(-»>ynmtV - aniahtt- ' n h i S-v,n ;-r«n«. Trí:»i« 1 Ti!n»an < H d i t <» - ««Binucrw»: SUImII«* 
» '••'•'*"'«»«M»tM»rrl n w p i i ar*hc, R. f . tax i-Mtii m u » :.-;tlii ( . i . i . řen mI-u. . ( »i. - « u í u u petum?. - ('«•• r">«* ' * *•* » »«' «k' *í» Hn aa Cm Ki, Kil « » ř I C » I l : « 1 11« 11 I t l ! «<!(< 
1' ' ( *itf ^^ * ' ti.fctitiu ^ «» ^via.i .« atjiíi ^»la^u^itro i u i m i r^r-;ota<i: 1» ft*4 IMWIM« <«•• - n«M>M«a ion»ie< «» «M»*|i. «a «ei«o» • o ts na f" •»«•"« »̂•(м«>»•• "•ikf. - o«« 1M 3. k I. 13 *1! - HW(!«J.* aaata t»vu|/-i« pitw.nio i««M« r'«6« RS. JU J«««-» ~ n^a* 

k i, t *rai* ; ja;i Mraia- ? 
fvlla.ai «(«« •-»aa r.í. 



Příloha č. 5: Ilustrace z knihy Na cikánské stezce. 

Zdroj: POHL, J. Na cikánské stezce. 1. vydání. Praha : Albatros, 1981. 165 s. 

Poznámka: Autor ilustrace : Zdena Krejčová. 



Příloha č. 6: Mapa vojenského újezdu Boletice - okolí obce Květušín. 

Zdroj: [online]. Dostupné z < http:Wwww.mapy.cz> [cit. 2008-13-2]. 

Poznámka: Obec Květním ÍP xvveiusin je vyznačena červeným praporkem. 

http://www.mapy.cz


Příloha č. 7: Fotografie PhDr. Miroslava Dědiče. 

Zdroj: Soukromý archiv autorky. 



Příloha č. 8: Ukázka z knihy Škola bez kázně. 

Zdroj: DĚDIČ, M. Škola bez kázně. 1. vydání. České Budějovice : Jihočeské 
nakladatelství, 1985. 221 s. 

A«. olegové mě vítali na pedagogických schůzkách vc svém středu 
-•ouřlivě jako „cikánského barona", ale při plácání po zádech jsem 
yciťoval němou soustrast se situací, v níž se nalézám. Rovněž 

-Oastné pohledy a soustrastná, dobře míněná slova potěchy mě 
mxala v bederní krajině a snažila se ve mně vyvolat představu 

: mocného dělníka v systému školských prací. 
Pochopil jsem, že nezasvěcené okolí neví nic o změnách, jichž 

rylo dosaženo v znalostech a dovednostech našich střapáěů. 
lyilení lidí (ovšem některých — lépe snad málokterých) může 
'řeclběhnout skutečnost, tak jako smýšlení jiných (velmi mno-
- -"h — snad většiny) bude vytrvale zaostávat za skutečností a te-
rve otloukáním nezvratných faktů okolo nosu může být časem 
\ prospěchu jich samých změněno. 
..Musí o nás vědět svět," začal jsem říkat děvčatům na večer-

-i lx besedách. Pokyvovala hlavami a shovívavě souhlasně se 
-•mívala. Totéž jsem opakoval zatvrzelým lebkám v kudlami 
émikaných škamnách, jež na mě hleděly odevzdaným pohledem 
£ tu, který zjistil, že za žebřinou není založeno. 

• Lidé musí vědět, čemu jste se naučili a že vůbec něco dovedete, 
rj toho přece málo—no ne?" mával jsem nad hlavou odrbanými 

- ty s mastnými skvrnami, na jejichž řádcích se tísnila nedo-
-údná písmena v Čitelné útvary slov. 

Souhlasně přikyvovali. Mají sklon přecenit se a nekriticky vidět 
r_.: výsledků své práce až do nedostižných výšin sc sebevědomím, 
i* ré je ihned ochotno říkat: Kdo se nám vyrovná? 

dokumentoval mi to Laci, lišák a kůže líná, když přišel onehdy 
j žadavkem, abych mu napsal vysvědčení, že tá ta říkal, že už 

"« -koly chodit nemusí, neboť se umí podepsat. 


