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l.Úvod

Cílem mé diplomové práce „Dějiny školství v obci Dřísy"
nebyl

pouze popis historie jedné školy. Spíše jsem se snažil

začlenit vývoj této instituce do celkového kontextu doby a
poukazovat na to, jak se doba promítala do dějin tohoto ústavu.
Prostý výčet událostí, k nimž

během staletí v dřísecké škole

došlo, by totiž nebyl dle mého názoru nikterak přínosný.
Má práce se skládá ze dvou základních částí. První z nich
se zabývá celkovým vývojem českého obecného školství od
jeho prvopočátků za vlády Marie Terezie až po současnost.
Snažil jsem se zejména co nejpřesněji vystihnout, jak se
zlomové okamžiky historie našeho národa promítly právě do
dějin elementárního školství a jak se naše vzdělávací soustava
s vlivy těchto událostí dokázala vypořádat. V této části jsem
vycházel pouze z odborné literatury a výjimečně i z internetu.
Druhá část mé práce se týká konkrétně dějin školy v obci
Dřísy.

Při

jejím

psaní

jsem

pracoval

téměř

výhradně

s kronikami, které mapují období mezi roky 1876 -

2003.

V samotném závěru se pak budu zabývat současností a také
blízkou budoucností dřísecké školy.
Všechny tyto kroniky jsou snadno přístupné a právě tento
fakt byl pro mě první pohnutkou k tomu, vybrat si pro svou
diplomovou práci právě tuto školu. Důvod, který mě vedl ke
zvolení tématu z dějin pedagogiky byl rovněž velmi prozaický.
Je to zejména má záliba v historii, která je zcela patrná i z mé
aprobace. Roli hrál i můj kladný vztah k polabskému regionu,
kde se Dřísy nalézají a odkud pocházím, hrál podstatnou roli.
Během psaní své práce jsem se nesetkal téměř s žádnými
problémy a všude mě vycházeli všemožně vstříc.
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2. Vývoj českého obecného školství

2. 1. České obecné školství do roku 1848

V této kapitole mé

práce se budu zabývat

dějinami

obecného neboli elementárního školství od jeho počátku za
vlády Marie Terezie až do současnosti. Zmíním se rovněž ve
stručnosti o vzdělávání učitelů, kteří působili na těchto školách.
Záměrně se vyhnu školství střednímu, neboť hlavním těžištěm
mé práce bude školství v obci Dřísy, které vždy bylo pouze
základní.
Píši - li o dějinách obecného školství v českých zemích,
nemohu začít ničím jiným než zavedením všeobecné vyučovací
povinnosti pro děti od šesti do dvanácti let Marií Terezií v roce
1774.
Důvody, které k tomu tehdejší českou královnu

Marii

Terezii přiměly, byly více než prozaické. Ve dvou válkách,
které v prvních dvaceti letech vlády Marie Terezie habsburská
monarchie vedla, prokázala její velkou zaostalost. Jednalo se o
válku o dědictví rakouské (1740 - 1748) a o sedmiletou válku
(1757 - 1763). Během první války přišla rakouská monarchie o
nejbohatší části říše Kladsko a hlavně Slezsko, které připadly
natrvalo Prusku. Odstranění těchto ztrát, kritická finanční
situace a mezinárodní izolace Habsburků, byly
k tomu,

aby

byly

urychleně

vytvářeny

důvodem

podmínky

pro

hospodářský rozvoj. Základním předpokladem tohoto rozvoje
bylo položení pevných základů obecného školství.
Prvním krokem řešení této situace bylo zrušení jesuitského
řádu, které učinil syn Marie Terezie Josef, což se ukázalo pro
vývoj evropského, a tedy i českého školství jako klíčové.
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Zrušením

jesuitského

řádu

posledního všenárodního

došlo

zároveň

a mezinárodního

i

ke

zrušení

školství, „ježto

odtud školy ve všech zemích počínají se čím dál tím patrněji
vyvíjeti svým vlastním životem národním". 1 Zrušením řádu
začalo docházet k pozvolnému omezování práv církve nad
školstvím, „což byl také začátek postupného konce jejího
rozhodujícího vlivu v této oblasti". 2
Ještě

důležitějším

krokem

pro

rozvoj

české

školské

soustavy pak byly tereziánské reformy, kterými Marie Terezie
vytvořila

základy

novodobé

školské

soustavy

a

zároveň

podpořila její rychlejší rozvoj.
Obecné školství bylo v té době ve velmi bídném stavu,
protože stálo zcela mimo zájem jezuitů. Vyučování i docházka
byly zcela nahodilé. Učitelé byli nedostatečně vzdělaní a
špatně placeni. O jejich „kvalitě" svědčí fakt, že se obvykle
jednalo o zběhlé studenty a v horší případě i o bývalé vojáky.
Tento neutěšený stav trval až do konce sedmileté války (1763),
kdy se definitivně dospělo k závěru, že je nezbytné zlepšit stav
národních škol, zajistit zvýšení školní docházky a zdokonalit
přípravu učitelů.
Tohoto úkolu se zhostil opat augustiniánského kláštera Jan
Ignác Felbiger, který vypracoval návrh

reformy školství

v dědičných zemích Habsburků. Tento dokument, který se
jmenoval „Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní
a triviální školy," schválila Marie Terezie 6. prosince 1774.
Byla to vůbec první listina na poli elementárního rakouského
školství. Felbigerův školní řád platil s drobnými změnami až
do

roku

1869,

kdy

došlo

v Rakousku

k další

úpravě

elementárního školství. Tak vznikla první soustava základního
školství, „vybudovaná na Komenského principu jednotnosti,
v níž jednotlivé školy na sebe obsahově navazovaly".'

1 Kádner, O.: Vývoj a dnešní soustava školství. 1. díl. Praha 1929. s. 9.
Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelske'ho vzdělání. Brno 1992. s. 8.
3
tamtéž s. 9.
2
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Následovaly změny, které vyplynuly z potřeby gramotných
sil pro rozvoj průmyslové výroby. Bylo požadováno

pro

každou zemi jmenování školských komisí, které by zakládaly a
řídily školy. V místě působení této komise měla být založena
tzv. normální škola, která by vzdělávala učitele ostatních škol a
byla vzorem pro ostatní školy působící v zemi. V každém
větším městě pak měla být trojtřídní škola hlavní a ve všech
menších městech a obcích škola obecná nebo tak zvaná
triviální, tak aby žádné dítě nemělo do školy déle než 5
kilometrů.
Obsahem

vzdělávání

ve

školách

obecných

bylo

náboženství, biblické dějiny, čtení, psaní a počítání. Pro žáky
žijící na vesnici měla pak škola zabezpečovat „patřící uvedení
k pravosti a náležitosti, též i k hospodářství". 1 Byla - li tato
škola v místě s českým obyvatelstvem, byl vyučovací jazyk
český.

Hlavní

připravovat
vojenskou

na

škola
další

službu

a

měla

kromě

studia
děle

a
i

výuky

školy

poskytnout

pro

triviální

přípravu

řemeslníky

a

pro

rolníky.

Vyučovacím jazykem byla v první třídě čeština, ve druhé třídě
se vyučovalo dvojjazyčně (česky a německy) a ve třetí třídě
byla vyučovacím jazykem již pouze němčina. Ještě náročnější
byla škola normální, která připravovala zejména
učitele. Součástí výuky této předchůdkyně

budoucí

pedagogických

fakult byl také výklad o povinnostech učitelů, o metodách
výuky, o udržení kázhě při vyučování či o správném vedení
katalogů. Vyučovacím jazykem zde byla výhradně němčina.
Podstatnou a pro školství určitě prospěšnou změnou byl fakt,
že učitelem

se mohl

stát pouze ten, který se

prokázal

vysvědčením z normální školy.
Tereziánské školské reformy sice znamenaly
pokrok, ale měly i své nedostatky. Jedním

1

obrovský

z nich

bylo

Faimonová, A.: Dějiny školství rakouského od nejstarších dob až po rok
1848. Telč 1908. s. 117.

4

nedostatečné hmotné zabezpečení učitelů. Velikým problémem
bylo rovněž špatné materiální vybavení škol a také

nepříliš

pevně stanovená povinnost školní docházky. Nejvíce tím trpěly
venkovské

děti,

které

musely

pracovat

v

hospodářství.

Nemenším nedostatkem byla nadále trvající značná závislost
školy na církvi, která se projevovala zejména v zaměření
výuky, ale i v samotném vztahu učitele a faráře, kde byl právě
učitel jednoznačně ten podřízenější. Zcela běžně byl učitel
spíše

farářovým

služebníkem

než

pedagogem.

Dalším

neblahým průvodním prvkem tereziánské školské reformy byla
rovněž germanizace, související s němčinou, jako s mnohdy
jediným vyučovacím jazykem, jak už jsem se výše zmínil.
Přesto však došlo ve školství k velikému kvantitativnímu
růstu. „Roku

1778 chodilo v Čechách do obecných

škol

111754 žáků. Roku 1791 to však bylo již 185354 a o čtyři roky
později 216659 dětí." 1
Tento pozitivní vývoj silně zasáhly čtyři dlouhé a hlavně
prohrané

války

Rakouska

s Francií.

Nastoupil

režim

policejního absolutismu, obnovila se privilegia duchovenstva a
školství bylo zcela podřízeno katolické hierarchii. Vše vyústilo
v tzv. Schulkodex, který v roce 1805 vydala opravná studijní
komise, zřízena v roce 1795. Jeho základní zásadou bylo, že
„Rakousko nepotřebuje lidi vzdělané, ale dobré poddané". 2
Podle tohoto řádu se pak obecné školství řídilo více než půl
století.
V roce 1821

vydal císař František směrnici, podle níž se

žákům mají vštěpovat jen takové znalosti, které by je nerušily
v pozdější životní práci a nebránily jim stát se dobrými
poddanými.

Z toho

důvodu

byly

předměty

na

obecných

školách omezeny jen na trivium, to znamená na čtení, psaní a
počítání a pochopitelně náboženství.
1

Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. 1. díl. Praha 1913.

s. 168.
2

Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992. s. 12.
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Ke změnám k lepšímu začalo docházet ve 30. letech 19.
století, kdy v českých zemích rostlo opoziční hnutí, vyrůstají
především z hospodářského a společenského zesílení české
střední vrstvy a inteligence. Svou roli sehrály i červencové
revoluce ve Francii a polské povstání. Sílily rovněž tendence
po uplatnění práva českého jazyka na všech typech škol. Tato
přání však zůstala bohužel nevyslyšena.

2. 2. České obecné školství v roce 1848
Dalším obdobím, v němž se mocně posílilo české národní
hnutí, byl konec 40. let 19. století. V řadě evropských zemí
dozrávaly podmínky pro vznik moderní buržoazní společnosti
a Rakousko v tomto ohledu nebylo výjimkou. Pro ekonomické
zaostávání, vysokou

nezaměstnanost, růst cen, neúrodu

a

v neposlední řadě také pro neřešené národnostní problémy
rostla nespokojenost s absolutistickou mocí. Tento vývoj navíc
podpořily revoluční události v Itálii a zejména ve Francii. Vše
vyústilo ve schůzi, která se uskutečnila 11. března 1848 ve
Svatováclavských

lázních,

kde

zazněly

požadavky

obyvatelstva, které pak zvolená delegace odvezla do Vídně.
Jedním

z nejvýznamnějších

požadavků

této

petice

bylo

zajištění rovnosti práv české a německé národnosti a používání
obou jazyků v úřadech a zejména pak na školách.
Vyhýbavá odpověď, jíž byla většina požadavků zamítnuta,
vyústila

ve druhou

petici.

Reakce

na ní byla

mnohem

příznivější. Konkrétně se v ní uvádělo, že „se česká řeč ve
všech odvětvích státní správy a veřejném vyučování s řečí
německou v ouplnou rovnost staví". V této době bylo rovněž
zřízeno ministerstvo vyučování, při němž byla

vytvořena

komise odborníků, která měla posuzovat návrhy na reformu
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škol všech typů. Reformy se týkaly organizační struktury,
obsahů vzdělávání a problematiky učitelstva.
Významná byla zejména snaha Karla Slavoje Amerlinga,
jenž se zasadil o zřízení učitelského ústavu Budeč. A právě
zkušenosti z Budče byly podkladem pro vypracování návrhu na
reformu obecného

školství, publikovaný

v časopisu

Posel

z Budče v roce 1848. V souvislosti s touto reformou se rovněž
objevila myšlenka povinné předškolní výchovy a povinné
osmileté

školní

docházky.

Bohužel

však

musely

tyto

požadavky změn v obecném školství ještě dalších dvacet let na
své uskutečnění čekat.
Dalšími, kdo vyjádřili své představy o struktuře budoucího
národního školství byli např. František Čupr, Pavel Josef
Šafařík nebo Josef Vlastimil Steyskal. Jejich snahy se týkaly
zejména vzdělávacích obsahů obecných škol, národnostních
požadavků ve vzdělávání a materiálního zabezpečení učitelů
elementárních škol.
Rovněž sami
Konkrétně
shromáždění

se

tak

učitelé se k této problematice
stalo

500 učitelů

právě

v roce

národních

1848

vyjádřili.

na

škol ze všech

velkém
krajů

v Čechách, které se konalo v Praze. Učitelé se shodli mimo jiné
na tom, aby obecná a měšťanská škola byla státní, aby byly
školy vyproštěny z područí církve, aby byly platy učitelů
zvýšeny na úroveň platů úřednických a zkvalitněna jejich
příprava. Zejména vyhovění poslednímu požadavku znamenalo
pro

obecné

školství

velký

pokrok.

Ministerstvo

vydalo

nařízení, které se týkalo zlepšení přípravy učitelů. Jednalo se o
jednoletý kurz, který byl v následujícím roce prodloužen na
dva roky.
Těmito výsledky bylo v tomto období završeno úsilí o
reformu obecného školství a vzdělávání učitelů.
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2. 3. Obecné školství v letech 1849 - 1867
Politický vývoj v Rakousku v padesátých letech 19. století
však znamenal cestu zpět ve všech oblastech veřejného života,
a tedy i ve školství. Příčinou byla vláda Alexandra Bacha
neboli „Bachův absolutismus". Tato, pro české země tolik
neblahá doba, byla spojena s obnoveným centralismem, tuhou
germanizací a národnostním útlakem. Bachův režim se rovněž
opíral o církev a podporoval její vliv ve školství. Ministerstvo
kultu a vyučování vyhlásilo v lednu 1854, že křesťanství se
nemá podílet pouze na náboženství jako předmětu, ale i na
duchu výuky ve všech předmětech. Biskupové měli právo
dohlížet

na

vyučování.

Vše

bylo

úředně

potvrzeno

konkordátem, to znamená smlouvou mezi církví a rakouským
státem z 5. prosince 1855. Byla jím zrušena řada omezení
církve z dob josefínských a školství bylo znovu podřízeno
církevnímu dozoru. Opět tím byla posílena závislost školy na
církvi a „opět se zvýraznilo nejen duchovní, ale i sociální
ponížení učitele, zejména učitele triviálních škol, který byl
vědomě udržován v hmotné bídě". 1 Až do roku 1867, kdy byly
vydány nové školské zákony, takto církev na školu dohlížela.
Co se týče češtiny jako vyučovacího jazyku zůstala jen na
školách triviálních. Na školách hlavních a normálních se
vyučovalo pouze německy.
Na lepší časy se začalo blýskat v srpnu roku 1859, kdy
císař odvolal z funkce Alexandra Bacha i další představitele
jeho režimu. Následujícího roku 20. října byl pak císařem
vydán Říjnový diplom a všechno úsilí bylo završeno ústavou
z 26. února 1861. Ta povolovala volby do zemských sněmů a
obecních zastupitelstev, což na mnoha místech znamenalo
značné zvýšení českého vlivu i posílení českých snah ve
školství. Výsledkem toho bylo především zavedení češtiny jako

1

Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992. s. 34.
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vyučovacího jazyka na všech městských školách hlavních a
triviálních.
Bachův pád ani vydání ústavy však nestačilo na dokončení
dlouhodobého procesu, jímž bylo vymanění školství z vlivu
církve. Hlavním impulsem pak byla otřesná porážka Rakouska
ve válce s Pruskem v roce 1866, která si vynutila řešení této
podstatné otázky, stejně jako otázek dalších.

2. 4. Obecné školství v letech 1868 - 1918
Rok 1867 přinesl ve vývoji Rakouska podstatné změny
nejen ve školství. Především to byl rok rakousko - uherského
vyrovnání, tedy rozdělení habsburské monarchie na dvě silně
centralizované

části

(Předlitavsko

a

Zalitavsko),

kterým

vládnul společný panovník. Pro českou politiku znamenal tento
dualismus značný neúspěch. Čeští poslanci se dokonce odmítli
podílet na práci nově vzniklého zemského sněmu, „který dle
všeho nemůže mít jiný úkol, než aby vzal na vědomost a tak
fakticky uznal skutek dokonaný to, co nemůže vést než...
k podmanění národnosti československé". 1
Pro české školství však byla nejpodstatnější prosincová
ústava, která mimo jiné zaručovala právo na vzdělávání ve
vlastním jazyce a dozor státu, nikoliv

tedy církve,

nad

veškerým vyučováním. Vztahem církve a školství se také
zabýval říšský zákon z 25. května 1868, který stanovil, že
nejvyšší dohled nad vyučováním včetně náboženství má stát.
Veřejné školy mohou navštěvovat všechny děti bez ohledu na
jejich náboženské vyznání. Rovněž schvalování učebnic bylo
podle tohoto zákona zcela pod vlivem státu, pouze s výjimkou
učebnic náboženství.

1

Srb A : Politické dějiny národa českého od roku 1891 až do nastoupení
ministerstva Badenova roku 1895. Praha 1899. s. 219 - 229.

Vše bylo dovršeno v květnu

1869, kdy došlo k vydání

„Zákona říšského ze dne 14. května 1869, jímžto ustanovují se
pravidla vyučování ve školách obecných". Zákon vycházel
z dříve přijatého záměru o rozhodujícím vlivu státu na řízení
školství a v duchu zesvětštění školství stanovil, že „k učebným
předmětům

dosavadním

přistupují na obecné

škole

také

nejpotřebnější nauky z přírody, ze zeměpisu a dějepisu, nauka
o tvarech měřických, kreslení, tělocvik, zpěv a pro dívky
ženské ruční práce s poučováním o domácím hospodářství". 1
Zákon určoval povinnou školní docházku od 6 do 14 let s tím,
že osnovy a učebnice určí centrálně ministerstvo. Zabýval se
rovněž vzděláváním

učitelů a učitelek, ke kterému

mělo

docházet

a

Další

odděleně,

to

ve

čtyřletých

ústavech.

vzdělávání tehdejších pedagogických pracovníků pak mělo být
řešeno

samostudiem

pomocí

pedagogických

časopisů,

konferencí, kursů a prostřednictvím učitelských knihoven.
Následujícího roku pak byl vydán Školní a vyučovací řád,
který platil až do roku 1905. Obsahoval podrobné předpisy o
návštěvě školy, rozdělení školního roku, školní kázni, o
povinnostech

učitele,

účelu

vyučování,

zkouškách

a

vysvědčeních nebo o pomůckách učitelů a žáků. Ministerstvo
kultu a vyučování pak 18. května 1872 vydalo učební osnovy
pro měšťanské a obecné školy, čímž položilo základy obecného
školství, které mělo zabezpečit růst vzdělanosti širokých vrstev
obyvatelstva.
České školství však bohužel zaujalo k této nové soustavě
příliš

liknavý

přístup.

Nedostatečné

zakládání

českých

měšťanských škol mělo za následek velký náskok německého
školství před školstvím naším. O výchovu nových učitelů se
v té době staralo na našem území 12 učitelských vzdělávacích
ústavů, z nichž však celá polovina byla německých.

Ani

' Šafránek, J.: Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. 2. díl. Praha 1918.
s. 234.
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takováto germanizace

však nemohla zabrzdit

kvantitativní

rozvoj národního školství ani úsilí o jazykovou rovnoprávnost
a zdokonalování mateřského jazyka.
Počátkem 80. let 19. století pak opět začaly sílit snahy
katolické církve o ovládnutí rakouského školství. Když se na
její stranu přidala řada poslanců, byla v dubnu 1883 schválena
novela

školského

zákona

z roku

1869,

která

znamenala

v obecném školství krok zpět. Školní docházka byla fakticky
snížena z 8 let na 6, podstatně se zhoršilo postavení učitelů ve
všech směrech, bylo jim rovněž značně sníženo vzdělávání.
V roce 1886 pak byl sestaven nový učební plán, v němž značně
ubylo hodin matematiky a ostatních přírodních věd, byly však
přidány hodiny náboženství a dokonce i hodiny hry na varhany.
Nově získaný vliv církve nad školstvím je pak velice dobře
patrný z výnosu ministerstva vyučování ze dne 10. listopadu
1884, ve kterém se učitelům přikazovalo, aby „v předmětech
reálních a zvláště v dějepise co nejpečlivěji se vystříhali všeho,
co by, třebas vědecky zjištěno a pro bádání a učení cenno,
přece ve škole jen způsobilým bylo, aby pojmy dítěte pomátlo
a základy náboženského přesvědčení neb základy příchylnosti
a lásky k společné vlasti nejistými a vratkými učinilo". 1
Dalším ránu se českému obecnému školství pokusil v lednu
1888 zasadit svým návrhem zákona poslanec Lichtenstein,
který by vrátil elementární školství o 20 let zpět, ale kvůli
silnému odporu veřejnosti a zejména pak učitelstva nikdy
schválen nebyl. Jeho návrh požadoval opětovné
církevního dozoru nad vyučováním, možnost

zavedení

ustanovovat

pouze katolické učitele a definitivně snížit povinnou školní
docházku na šest let. Tento požadavek však vyvolal boje, které
neutichly po celé další období existence Rakouska - Uherska.
Dále však docházelo ke značnému růstu počtu škol, s nímž
se
1

dostávala

K á d n e r ,

O . :

V ý v o j

stále

více

do

popředí

otázka

učitelského

a dnešní soustava školství. I. díl. Praha 1929. s. 125.
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vzdělávání

a na přelomu

elementárního

školství.

století rovněž

otázka

Nešlo však o změny

reformy

organizační

struktury, ale o změny v obsahu vzdělávání, které souvisely
s druhou průmyslovou revolucí a s vlivem rozvíjejících se
přírodních věd, díky nímž přestávaly být tehdejší vzdělávací
obsahy dostačující.
Jedním z těch, který se zabýval právě vzděláváním učitelů
byl

Gustav

pedagoga

Adolf

v našich

Lindner,
zemích,

který

představoval

který usiloval

„prvního

o syntézu

jak

teoretického, tak praktického vzdělání učitelů a snažil se
vybudovat jeho institucionální základnu". 1 Nešlo mu pouze o
kvantitativní stránku učitelských ústavů, ale zejména o zvýšení
jejich kvality. Zabýval se rovněž i osobností učitele. Lindner
nepodceňoval ani další sebevzdělávání učitelů a již roku 1879
začal vydávat časopis „Pedagogium", kterým bezesporu zvýšil
vzdělanostní úroveň učitelstva a přispěl tím i k vyšší úrovni
obecných

škol.

Další

vlna

nových

názorů

na

učitelské

vzdělávání započala na přelomu století. Do těchto diskusí se
sice zapojily takové osobnosti jakými byli Otakar Kádner nebo
Josef Ulehla, ale až do 1. světové války zůstaly všechny snahy
po nápravách obecného školství a učitelského

vzdělávání

pouze v podobě návrhů.
Světová válka dolehla těžce na celou monarchii a české
školství pochopitelně nebylo v tomto ohledu výjimkou. Hned
na počátku války byl počet tříd zredukován a více než třetina
jich byla zrušena. Velmi často se měnili učitelé a obecně jich
byl, ať již pro časté odvody nebo jiných důvodů, nedostatek a
mnohdy

tak

museli

učit

pedagogové

s nedostatečným

vzděláním. Školní rok byl zkracován pozdním zahajováním
nebo uhelnými prázdninami. Toto všechno mělo pochopitelně
neblahý dopad na celé obecné školství.

' Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzděláni. Brno 1992. s. 55.
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Od

školy

bylo

rovněž

požadováno,

aby

přispívala

k rakouskému válečnému úsilí. Žáci organizovali dobročinné
akce. Prodávali odznaky, knihy, pohlednice nebo

obrazy.

Žákyně pletly rukavice, ponožky, šily prádlo. Všichni společně
sbírali kovy, vlnu, kaučuk nebo třeba jahodové a ostružinové
listí. Tato činnost pochopitelně odváděla pozornost žáků od
učiva a přispívala k již tak nelehké situaci v českém školství.
To

bylo

nejvíce ohroženo

nástupem

velkoněmeckého

nacionalismu, který počítal s tím, že vítězná válka definitivně
rozhodne o jeho nadvládě v českých zemích. Na školách se
v této době zdůrazňovala zejména „loajálně dynastická

a

vlastenecká výchova v duchu rakouském jako hlavní podmínka
zdárné výchovy mládeže". 1 Docházelo k revizím žákovských
knihoven i domácí a školní povinné četby. Změnami prošel
například i tělocvik, který se stále více podobal vojenské
přípravě s taktickým a pochodovým výcvikem.
Konec

války,

rozpad

Rakouska

-

Uherska

a

vznik

Československé republiky znamenal mnoho pro celý náš národ
a tedy i pro české národní školství. Končil dlouholetý boj proti
jeho diskriminaci. Byl to vlastně přímo boj o národní existenci.
Muselo se začít řešit mnoho otázek, zejména nové české
osnovy, až dosud tvořené pouze úpravou osnov německých,
existující vliv církve na školství, pochopitelně se muselo řešit i
vzdělávání učitelů. To vše byly podmínky pro vznik kvalitního
obecného školství v nově vzniklém Československu.

2. 5. Prvorepublikové české obecné školství

Celková atmosféra v nově vzniklé republice plná naděje a
optimismu se promítla i do školství. Všechny snahy usilující o

1

Veselá, Z : Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992. s. 69.
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změny měly být spojeny s duchem demokracie a rovnosti,
který předpokládal jednotu všeho školství a harmonický rozvoj
osobnosti žáka po všech stránkách. V prvním období po vzniku
republiky se proto stát soustředil v oblasti školství zejména na
splnění těchto úkolů: „Vyrovnat stav školství na celém území
republiky a zvýšit počet škol. Posílit úlohu státu nad školstvím
a omezit vliv církve Modernizovat školství zejména po stránce
obsahové

a

v neposlední

řadě

dát

žákům

a

studentům

vysokoškolsky odborně a pedagogicky připravené učitele". 1
Zvláště první úkol se dařilo plnit bezezbytku. Docházelo ke
zřizování nových obecných a měšťanských škol s českým a
slovenským vyučovacím jazykem. Vyrovnání stavu školství na
celém území pak bylo dosaženo centralizací ve školské oblasti,
která se nejvíce projevovala ve sjednocení předpisů na celém
území státu.
Rovněž docházelo k posilování vlivu státu ve věci řízení
školství na úkor církve. Již v listopadu 1918 byl vydán výnos
ministerstva školství a národní osvěty, který přikázal školním
radám oznámit

na všech typech škol, že „náboženské úkony

nejsou součástí výuky a účast nebo neúčast na nich nemá vliv
ani

na

známku

z mravů,

ani

na

prospěchovou

známku

z náboženství". 2 Samotný předmět náboženství byl nepovinný.
Pro dosažení modernizace školství po stránce obsahové
bylo

nutno

překonat

hospodářské

potíže,

roztříštěnost

národa

tři

hlavní překážky.

které
a

válka

různorodé

Jednalo

přinesla,
postavení

se

o

politickou
Slovenska

a

Podkarpatské Rusi. I přes tyto všechny potíže byl již v roce
1922 vydán Ministerstvem školství a národní osvěty „Malý
školský zákon", jímž bylo dosaženo sjednocení národních škol,
jak po obsahové stránce, tak i po stránce vnější organizace.

1

Veselá, Z.: Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno 1992. s. 71.

2

tamtéž s. 74.
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Co se týče obsahové stránky byly přidány některé nové
učební předměty, které si vynutila nová společenská situace.
Jednalo se o ruční práce pro chlapce, domácí nauky pro dívky,
tělesnou a občanskou výchovu. Povinná školní docházka byla
opět prodloužena na 8 let a počet žáků byl snížen z 80 na 60 v
jedné třídě.
V této době se rovněž

velmi rozmohlo

tzv.

pokusné

školství, mezi jehož nejznámější představitele patřili např.:
Josef Ulehla, František Bakule, Jaroslav Sedlák, Karel Žitný
nebo Antonín Kavka. Jejich koncepce se většinou zakládaly na
svobodném rozvoji dítěte, pracovní výchově a vlastní aktivitě
žáka.
Tím

nejvýznamnějším

reformním

pedagogem

meziválečného školství pak bezesporu byl Václav Příhoda,
díky němuž bylo otevřeno několik pokusných škol, v Čechách i
na Moravě.
Další vlna reformace obecného školství pak nastala ve 30.
letech, jako reakce na kritické hlasy, které konstatovaly, že
právě obecné školství je v hluboké krizi. Řešení, jak z této
krize ven bylo několik. Snížení počtu dětí v učebnách, zkrácení
vyučovací

hodiny

na

45

minut,

lepší

vybavení

škol

a

v neposlední řadě i omezení častých změn učitelů ve třídách.
Nezapomínalo

se ani na reformu učitelského

vzdělávání,

zejména ve smyslu vzdělání vysokoškolského.
Nespokojenost se stavem obecného školství vyvolala snahu
po vytvoření celé nové školské soustavy. Návrh na ní stihli
zlínští školští pracovníci vypracovat ještě před vyhlášením
protektorátu Čechy - Morava na podzim roku 1938. Návrh
obsahoval jednotnou školu, obsahující pět na sebe

volně

navazujících stupňů. Její největší předností byl pružný postup
z nižších stupňů na vyšší.
Události v březnu následujícího roku však zapříčinily, že
zůstalo pouze u návrhů a školská reforma byla přerušena a
oddálena.
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Jak jsem se již dříve zmínil, pro české obecné školství
nebyl podstatný pouze jeho samotný vývoj, ale i vývoj
učitelského vzdělávání. Kvalita školství, a to nejen obecného,
vždy byla a vždy bude přímo úměrná kvalitě vzdělání učitelů,
na těchto školách působících. Nejinak tomu bylo i v období
první republiky, proto následující odstavce budou věnovány
právě učitelskému vzdělávání mezi dvěma světovými válkami.
Zejména šlo o to, vyřešit následující problémy. Zrušení
celibátu učitelek, upravit hmotné poměry pedagogů a hlavně
pak zajistit jejich kvalitní vysokoškolské vzdělávání. Jako
první byl vyřešen celibát učitelek, a to zákonem ze dne 24.
července 1919. Daleko složitější to bylo se dvěma dalšími
otázkami.

Co

se

týče

vzdělávání

učitelů

obecných

a

měšťanských škol, bylo dědictví zanechané Rakouskem

-

Uherskem v tomto ohledu zcela nedostatečné. V habsburské
monarchii byl totiž tento problém řešen čtyřletými učitelskými
ústavy, které byly na úrovni střední školy.
V době těsně po vzniku ČSR se vyčlenily tři proudy
zastávající různé postoje. První - konzervativní - byl pro
zachování tohoto stavu, druhý - radikální - volal po zrušení
učitelských ústavů a přesunu vzdělávání učitelů obecných a
měšťanských škol na univerzity a konečně třetí proud
kompromisní -

trval

na vysokoškolském

vzdělávání,

ale

vyžadoval, aby probíhalo na zvláštních vysokých školách.
Řešením

tohoto problému

se m. j. zabýval

1. sjezd

československého učitelstva, který se konal 1 . - 3 . července
1920 v Praze. Většina účastníků zde dala najevo sympatie pro
kompromisní proud, t. j. pro vytvoření zvláštních vysokých
škol pro učitele. Nejvíce se pak jednalo, jak dlouhé by mělo být
studium na těchto školách.
Počáteční popřevratové nadšení však rychle opadlo což se
projevilo bohužel i ve školství. Problém

vysokoškolského

vzdělávání učitelů se přestal řešit a tak si učitelé pomohli
svépomocí a v říjnu 1921 založili v Praze Školu vysokých

16

studií

pedagogických.

O

Nejednalo se o klasickou

rok

později

vznikla

i v Brně.

vysokou školu. Učitelé se zde

vzdělávali pouze dva roky a jenom o sobotách a nedělích.
Vzhledem ke složité vnitropolitické situaci se po

několik

dalších let přestala tato problematika řešit. K dalším diskusím
pak došlo až v roce 1928. O rok později byla v Brně založena
jednoroční učitelská akademie a v Praze dvouletá Soukromá
pedagogická fakulta. Své studium na nich pak na podzim 1929
zahájili

budoucí

učitelé

národních

škol,

středoškolští

absolventi. Již pod novým ministrem školství Ivanem Dérerem
byly v roce 1931 otevřeny v Praze a v Brně v sídlech univerzit
státní pedagogické akademie. Až do konce 1. republiky však
k dalším změnám ve vzdělávání učitelů prakticky nedošlo.

2. 6. Národní školství za 2. republiky a okupace
V této

části

se

budu

zabývat

protektorátním

a

druhorepublikovým školstvím a zejména pak vlivem nacismu
na něj.

Toto období jsem

rozdělil na čtyři části. Vhodným

kritériem pro toto členění, je síla cizího nacistického působení
na české školství.
První etapa, trvající od Mnichovského diktátu do 15.3.
1939, tzn. období 2. republiky, byla charakteristická vlivem
zvenčí, nepřímým tlakem a zejména pak nadbytkem učitelů z
obsazeného pohraničí. Těch přišlo, spolu s učiteli ze Slovenska
a Podkarpatské Rusi, celkem asi 8000. Školy ve vnitrozemí
rovněž

musely

přijmout

mládež

z okupovaného

území.

Nadbytek učitelů byl řešen zejména propouštěním starších
ročníků a učitelek
Druhá etapa, od 15.3. 1939 do léta 1941, kdy došlo k útoku
Hitlerovy Třetí říše

na SSSR, byla typická předstíráním

nacistů, že budou respektovat autonomii protektorátního území.
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Hra

okupantů

na

autonomii

však

byla

hrou

falešnou.

Bezprostředně po 15.3. byly některé české školy dočasně
obsazeny

německými

okupačními

jednotkami.

„Takto

postižených českých žáků bylo do poloviny měsíce září 1939
podle odhadů 2523. Uzavřeno bylo 32 českých obecných a
měšťanských škol." 1
Portréty E.Beneše musely být v listopadu 1939 odevzdány
příslušným okresním úřadům a byly spáleny. 4.června 1939
bylo vydáno nařízení vlády o zákazu zaměstnat Židy jako
učitele nebo i jiné zaměstnance na školách. Dalším nařízením
bylo, že např. „užije-li se k výzdobě stěn obrazů velkých mužů
a žen českých, užije se v odpovídajícím počtu také obrazu
velkých Němců," k Háchovu portrétu tak přibyl od roku 1941
na čelní stěně Hitlerův obraz.
V listopadu 1939 se stala němčina na měšťanských školách
povinným předmětem a na obecných pak o rok později.
Došlo také k úpravě státních svátků a tím i volných dnů pro
školy. Památné dny spojené se vznikem Československa a jeho
historií - 28. říjen a 7. březen (narození T.G.M.) -

nahradily

15. březen a 20. duben, den Hitlerova narození. Při výzdobě
třídy se kříž a znak protektorátu přestěhoval na boční stěny.
K vrcholu útoků na české školství pak došlo v období od
poloviny roku 1941 do počátku roku 1943, kdy došlo k obratu
na východní frontě a v podstatě v celé válce. V této době bylo
české

školství

nuceno

zásahy

do

organizačních

struktur

k přizpůsobení německému vzoru. Počet studentů v této době
klesá, němčina

má větší dotace, dochází k přeškolování

učitelů.

zcela

Nacisté

autonomii

českého

opustili
národa

falešnou
a

hru

bezohledně

na

kulturní
přistoupili

' Bosák, F.: Česká škola v době nacistického útlaku. České Budějovice.
1969. s. 20.
2

tamtéž s. 24.
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k uskutečňování svých plánů. Symbolem nové politiky byl
příchod Reinharda Heydricha.
Zásadní změny v českém školství nejdříve postihly obecné
a měšťanské školy. Dosavadní pětitřídní obecná škola byla
změněna na čtyřtřídní a trojtřídní měšťanská škola také na
čtyřtřídní a navazovala

na čtvrtou

třídu

obecných

škol.

Měšťanská škola pak byla navíc změněna ve školu výběrovou.
„V praxi to znamenalo, že do první třídy měšťanky

šlo

přijmout maximálně 35% žáků, kteří absolvovali čtvrtou třídu
obecné školy. Většina žáků, konkrétně to bylo 65%, tedy
musela dokončit povinnou školní docházku na obecné škole." 1
Došlo rovněž ke zvýšení maximálního počtu žáků ve třídě ze
45 na 60. V jednotřídkách na 50. Dále bylo nařízeno spojovat
třídy a likvidovat paralelky. Toto vše logicky mělo způsobit
pokles kvality českého školství a Němci tím dali nepokrytě
najevo,

že jejich

záměrem

je

celkově

snižovat

úroveň

vzdělanosti české mládeže, která měla být nižší než německá.
15.10. 1941 pak byly přejmenovány měšťanské školy na školy
hlavní.
Změn nezůstala ušetřena ani školní klasifikace. Od
počátku školního roku 1943-44 bylo pětistupňové známkování
změněno

na

šestistupňové,

které

nedostatečných školních znalostí.

rozšiřovalo

klasifikaci

„Pětka" nadále znamenala

nedostatečnou, ovšem u žáků, u nichž se dala předpokládat
brzká

náprava.

„Šestkou"

se

klasifikovali

žáci

zcela

nevyhovující, bez perspektivy, u nichž náprava byla možná jen
s obtížemi a po delší době. V případě, kdy bylo rozpoznáno, že
čeští profesoři hodnotí své žáky mírně, aby jim neuškodili,
protože propadající žák vyšší třídy mohl být nasazen do
výroby, bylo nařízeno zostřené známkování. Později byly
dokonce klasifikační změny rozšířeny o ustanovení, které
připouštělo nejvýše dvě výborné z jednotlivých předmětů ve

1

Bosák, F.: Česká škola v době nacistického útlaku. České Budějovice

1969. s. 29.
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třídě a ztížen byl také prospěch s vyznamenáním. To byl další
průvodní znak nacistické snahy o umělé snižování české
vzdělanosti.
Poslední čtvrtá etapa, období tzv. totální války,
provázena nasazováním

studentů do výroby či

byla

zabíráním

budov pro válečné potřeby. Organizace českého školství se už
neměnila.
Štěstím v neštěstí byl pro obecné a měšťanské školy fakt, že
jejich studenti nebyli mobilizováni.
Po takovémto šestiletém mrzačení a deformování českého
školství se nelze divit, že na konci 2. světové války v roce 1945
bylo v žalostném stavu

2. 7. České základní školství po roce 1945
Základem pro rozvoj československého školství po konci
druhé světové války roku 1945 byl „Košický vládní program",
který „vytyčoval jako hlavní úkol demokratizaci vzdělání." 1
O tři roky později byl vydán nový Školský zákon. Prvně
v dějinách československého

školství zformoval jednotnou

státní školskou soustavu, do níž byly začleněny všechny druhy
škol s výjimkou škol vysokých. Rovněž byl stanoven společný
výchovný cíl. Kromě něho formuloval zákon i obsah výchovy
založené na tehdejším tzv. vědeckém názoru socialistických
zemí střední a jihovýchodní Evropy. Povinná devítiletá školní
docházka byla tvořena dvěma stupni. Škola prvního stupně,
takzvaná škola národní, byla pro děti od 6 do 11 let. Škola
druhého stupně pak pro žáky do 15 let. Dohromady tvořily obě
úrovně Základní školu.

' kol. autorů: Malá československá encyklopedie, díl VI. Praha 1987. str. 41
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V roce 1953 byl vydán nový Školský zákon, v jehož rámci
byla povinná školní docházka zkrácena na 8 let. Důsledně
vytvořil jednotnou školu tím, že odstranil dřívější rozdělení
školy na stupně. Tvůrci tohoto zákona také pamatovali na
vzdělávání učitelů a zřídili pro ně příslušné typy škol.
O sedm let později pak spatřil světlo světa „Zákon o
soustavě výchovy a vzdělávání." Jeho vytvoření úzce souvisí
s Ústavou ČSSR z roku

1960, která stanovila zásadu, že

„výchova a vyučování jsou založeny na vědeckém světovém
názoru a na těsném spojení školy se životem a praxí." 1 Ústava
rovněž prohlásila základní vzdělání dětí do 1 5 - t i

let za

povinné a zabývala se také rozšířením možností pro vzdělání
pracujících. Tyto tendence našli vyjádření právě ve výše
zmíněném zákoně.
V roce 1973 se uskutečnila „nová základní přestavba celé
výchovně

vzdělávací

soustavy

podle

potřeb

socialistické společnosti a požadavků vědecko -

rozvinuté
technické

revoluce." 2
1. 1. roku 1984 pak vešla v platnost výchovně vzdělávací
soustava, která „s konečnou platností" zakotvila desetiletou
povinnou školní docházku pro děti od 6 do 16 let. I tato
soustava neporušila trend posledních desetiletí a vycházela
z jednotného
školský

systému

zákon,

který

škol a výchovných zařízení.
byl

vydán

na

základě

Tento

usnesení

předsednictva ÚV KSČ v roce 1976, je platný i v současné
době. Novela z května 1990 však přinesla zásadní změny.
Zrušila jednotnou ideovou orientaci školy a délku povinné
školní docházky stanovila na devět let. Podrobněji se o
současném

stavu

v základním

školství

budu

zabývat

v následující kapitole.

1

kol. autorů: Malá československá encyklopedie, díl VI. Praha 1987. str. 41
" tamtéž s. 41.
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2. 8. České základní školství v současnosti
Základní vzdělání navazuje na vzdělání předškolní a také
na výchovu v rodině, což je bezesporu jedna z charakteristik,
která mu byla vlastní i v minulosti. Je jedinou etapou vzdělání,
kterou musí povinně absolvovat celá populace žáků, a to podle
§ 36 až § 43 školského zákona Děje se tak ve dvou obsahově,
organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělání na 1. stupni ulehčuje svým přístupem
přechod žáků z předškolního stupně vzdělávání a rodinné péče
do povinného, pravidelného

a systematického

vzdělávání.

Vzdělání na 1. stupni je založeno na poznávání, respektování a
rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého
žáka, včetně žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami.

Jedná se jak o žáky s různými poruchami učení, tak o žáky
mimořádně nadané. Vzdělávání svým činnostním a praktickým
charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky
k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je
možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení
problémů.
Základní vzdělání na 2. stupni pomáhá

žákům

získat

vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné
učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k
uvážlivému

a kultivovanému

chování,

k

zodpovědnému

rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho
státu i občanů žijících v Evropské unii. Pojetí základního
vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů
žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti
vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje
využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby
poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či
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projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v
organizaci života školy.
Základní vzdělání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a
tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky,
povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a
zajišťuje,

aby

přizpůsobené

se

každé

dítě

individuálním

prostřednictvím

potřebám

optimálně

výuky
vyvíjelo

v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se
vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i
činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k
aktivnímu

učení

a k plnému

rozvinutí

jejich

osobnosti.

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být
postaveno na plnění konkrétních

a splnitelných

úkolů, na

posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných
hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat
úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají
takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve
studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého
života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet
na životě společnosti.
Podle

rámcového

vzdělávacího

programu

mezi

nejpodstatnější cíle základního vzdělání patří např.: umožnit
žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní
učení či podněcovat je k tvořivému

myšlení,

logickému

uvažování a k řešení problémů.
Učitelé by rovněž měli vést žáky k všestranné, účinné a
otevřené komunikaci a rozvíjet u nich schopnost spolupracovat
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Měli by se také soustředit na to, jak připravit žáky k tomu,
aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
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Jejich snaha by je měla taktéž vést k tomu, aby u dětí
vytvářeli potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a
v prožívání životních situací. Měli by se u nich snažit rozvíjet
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
Cílem učitelů by rovněž mělo být učit žáky aktivně rozvíjet
a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný či vést své svěřence k toleranci a ohleduplnosti k
jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Učit je
žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a
rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými

možnosti

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi
při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

3. Obec Dřřsy

3. 1. Historie obce

Dříve, než se budu zabývat samotnými dějinami této obce,
zmíním několik základních údajů o ní.
Obec Dřísy leží nedaleko města Brandýs nad Labem při
silnici na Mělník a železniční trati z Nymburka do Mělníka.
Obec je známá pěstováním zeleniny a dlouhou

vinařskou

tradicí. Je historicky dokázáno, že vinice nad obcí jsou v celém
mělnickém okrese nejstarší. Obec se nachází v úrodné polabské
nížině a její nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 1 8 1 - 2 3 8
m.
Podle posledního sčítání žije v obci 743 obyvatel, jejichž
průměrný věk je 40 let. V obci je pošta a pochopitelně i škola,
o jejíž historii tato práce pojednává.
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A teď již k samotné historii obce Dřísy. Podle nálezů
archeologů byla ves Dřísy založena v období prvních českých
přemyslovských knížat na původně knížecí půdě. První zpráva
o Dřísech pochází již z roku 1052, kdy byla, spolu s vinicí,
darována tehdejším českým knížetem Břetislavem I. kapitule
Boleslavské, čímž se stala poddanskou vsí. V darovací listině
se skutečně zvlášť zdůrazňuje vinice a i v pozdějších zprávách
se slova vinice a víno neustále opakují. Zřejmě i z tohoto
důvodu zůstala v majetku boleslavských kanovníků až do
husitských válek. Později často měnila své majitele, z nichž
nejznámější byl určitě Jan Smiřický ze Smiřic. Nutnost odvádět
pravidelné vinné desátky kapitule byly však až do roku 1674
dodržovány.
Zlomem pro dějiny Dřís, stejně jako pro všechny naše
země, byla třicetiletá válka a její následky. Odešla velká část
obyvatel a zbývající zůstali dlouho tajnými nekatolíky. Z
opuštěných usedlostí vznikl ještě před koncem třicetileté války
velký panský dvůr. Malá obec trpěla tím, že neměla kostel ani
faru, obyvatelé vesnice byli původně přifařeni do Všetat a od
roku 1691 do St. Boleslavi. Situace se zlepšila, když nechal
staroboleslavský děkan Jan Frik postavil do vinic roku 1729
pro své poddané kapli sv. Jana Křtitele. O její kulturní hodnotě
svědčí mimo jiné fakt, že byla vystavěna podle

náčrtku

slavného barokního stavitele R. J. Dientzenhofera.
Podstatná změna v životě obce nastala v polovině 19.
století zrušením roboty a poddanství. Když byla v roce 1873
odevzdána polabské dopravě severozápadní část dráhy a v
Dřísech byla zřízena stanice, rychle se povzneslo

pěstování

zeleniny. To sice již v 18. století nastoupilo na místo vinařství,
ale živořilo pro nedostatek komunikací. Dřísy se tedy staly
významnou zelinářskou obcí. Velká produkce zeleniny zcela
vytlačila tradiční vinařství a je tradicí i v současné době.
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3. 2. Novodobé dějiny obce
V této závěrečné části, která se zabývá pouze dějinami obce
jako takovými, zmíním rovněž ve stručnosti demografický a
urbanistický popis obce.
Jádro

původní

zástavby

obce,

tvořené

zemědělskými

usedlostmi kolem trojúhelníkové návsi, se i dnes nachází ve
střední části obce. Další rozvoj probíhal jižním a východním
směrem, kde převládá drobnější domkářská zástavba.
Významným impulsem pro další výstavbu obce bylo, již
dříve zmíněné vybudování dráhy, která byla dokončena v roce
1873. Železniční trať prochází jihozápadně asi jeden a půl
kilometru od centra Dřís. V blízkosti nádraží vznikl zeleninový
trh. Nová zástavba začala růst podél silnice směrem k centru
obce.
Dál se Dřísy rozvíjely podél cest na Lhotu, Konětopy a
Sudovo Hlavno, zástavba zde má různorodý charakter, vilky se
prolínají se zemědělskou zástavbou.
V 60. letech vyrostly v Dřísech dva zemědělské areály. Na
jihozápadě v místě bývalého tržiště a na severovýchodním
okraji obce. S rozvojem zemědělského družstva a přílivem
nových pracovních sil, přičemž maximálního počtu obyvatel
dosáhly Dřísy na začátku 60.1et, souvisí i rozvoj bytové
výstavby.

Na

jižním

okraji

vyrostlo

dvoupodlažních bytovek, v různých

malé

sídliště

částech obce probíhala

výstavba nových rodinných domů. Centrem obce je původní
náves s kapličkou a parkovou úpravou. V centru je soustředěna
i většina občanské

vybavenosti.

Obecní úřad,

spořitelna,

hospoda se sálem, což je bývalá sokolovna, prodejna potravin,
zastávka autobusu, pošta, základní a mateřská škola.
Na severním okraji sídla, v pěkné poloze u lesa leží
sportovní

hřiště,

v jeho

blízkosti

tenisový

kurt.

Proti

zemědělskému areálu při silnici na Sudovo Hlavno se nachází
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hřbitov. Obci i okolí dominuje výše zmíněná barokní kaple od
K.I. Dienzenhofera na svahu Cecemína.
Obec Dřísy začala růst teprve v první polovině minulého
století a koncem třicátých let přerostla tisíc obyvatel. Pokles po
okupaci a odlivu do pohraničí nebyl zdaleka tak výrazný jako
jinde, ale i od svého poválečného maxima v roce 1961, který
činil 917 obyvatel, počet lidí, tak jako v celé republice,
soustavně

ubývá.

Demografická

prognóza

neočekává

výraznější přistěhování. V územním plánu je navržen prostor
pro výstavbu asi 40 nových rodinných domů, což je nabídka,
která pravděpodobně nebude ani celá využita.

4. Dějiny školství v obci Dřísy

4. 1. Obecná škola v Dřísech do roku 1875
Obecné školství v Dřísech bylo vrchností založeno někdy
v 18. století a roku 1786 byla škola umístěna do budovy číslo
15. Navštěvovaly jí i některé dětí z blízkých vesnic Lhoty a
Konětop.

Zmínka

o dřísecké

škole je

v Soupisu

kraje

boleslavského, který dokončil krajský školní komisař František
Antonín Zenker 17. listopadu

1798. Roku

1821 pak dalo

kolegium kapituly ve Staré Boleslavi vystavět školní budovu
pro jednu třídu a bylo patronem školy. Rovněž se přičiňovalo o
to, aby se školství v obci povzneslo, protože jak praví Paměti
škol okresu karlínského „místní poměry nebyly rozvoji školy
příznivý. Občanstvo kladlo mu všemožné překážky." 1

1

kol. autorů: Paměti okresu karlínského. Praha 1907. s. 65.
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Informaci o škole v Dřísech máme před započetím psaní
školní kroniky v roce

1876 velmi málo. Musíme se tudíž

spokojit pouze s několika poznámkami z knihy J. V. Práška
Brandejs nad Labem - Město, panství a okres, díl III, z roku
1913. O něco cennější jsou pak výše zmíněné Paměti škol
okresu karlínského napsané přímo učiteli. V tomto sborníku
jsou mj. zprávy školdozorců a jiných příslušných pracovníků
dohlížejících na karlínské školství. Bohužel pouze ve dvou
z nich je zmíněna i škola dřísecká.
Prvních z nich je „Zpráva o stavu škol ve

vikariatě

Brandýském z roku 1827". V úvodním odstavci, který se týká
stavu všech škol, se můžeme dočíst, že „škola v Dřísech byla
teprve před několika lety nově vystavěna, i jest dosti veliká pro
všecky

školou

povinné

děti,

jest

filiálkou

školy

staroboleslavské a půl druhé hodiny odtud vzdálena." 1
Další část této zprávy se zabývá „způsobilostí, pilností a
mravy světských učitelů a pomocníků." Dočteme se zde, že
„František Terzián, učitel na filiální škole v Dřísech, příslušné
ke Staré Boleslavi, 59 - ti letý, při školství 39 let, hlásil se sice
k pensijnímu ústavu, ale žádost za jeho přijetí nebyla ještě
zadaná. Ve škole jest pilný, ale potřebuje více dovednosti, které
by snadno nabýti mohl, kdyby pilněji četl dobré knihy, jichž si
ovšem při skrovném platu zjednati nemůže, ale v sousedství by
si je vypůjčiti mohl. S mládeží nakládá přívětivě i jest dobrého
chování náboženského i mravního." 2
Rovněž dřísecký školdozorce Josef Pokorný byl v této
zprávě pochválen a bylo konstatováno, že „snaží se svým
povinnostem pokud možná dobře dostáti."
Stručně je dřísecké školství rovněž zmíněno ve „Zprávě
Josefa Hlaváčka, faráře ve Vinoři, jakožto zástupce okresního
školdozorce, o stavu škol ve vikariátě brandýském." Je zde

1
2
3

kol. autorů: Paměti okresu karlínského. Praha 1907. str. 70.
tamtéž s. 70.
tamtéž s. 70.
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uvedeno, že „za učitele nečinné, dovednosti prostředni dlužno
poznamenati učitele v Dřísech

Dříseckému učiteli jest však

82 let a jest pilným pomocníkem zastupován." 1

4. 2. Škola v Dřísech v letech 1876-1914
Rok 1876 je prvním rokem, kdy se počíná psát kronika
školy v obci Dřísy. První zpráva této kroniky souvisí se
změnou na místě řídícího učitele, kdy se jím místo Josefa
Stengla

stává

Karel

Klier.

Souvislost

s touto

personální

změnou a se započetím psaní kroniky, jak se ukáže nebyla
nikterak náhodná. Ze zápisků v této kronice budu dále vycházet
ve svém pojednání. Během července a srpna roku 1876 je na
náklady obce opravována školní budova.
Jako ukázky toho, v jakém duchu byla kronika této doby
napsána,

nejlépe poslouží následující citace z jejích prvních

let, které by rovněž měly navodit atmosféai konce 19. století.
První z nich se týká výletu na konci školního roku 1876/77:
„V milé zajisté paměti jak mládeži školní tak i občanstvu
zdejšímu utkví 3. den měsíce července.
Dne tohoto uspořádal správce školy p. K. Klier školní
mládeži výlet do panského lesa. Počasí toho dne nadmíru bylo
příznivo. Dítky s velikou netrpělivostí očekávaly 1. hodinu
odpolední, o které vyjiti se mělo. Konečně se j í dočkaly. Za
zvuku hudby hnuly se dítky kupředu, vesele červenobílými
praporečky mávajíce. Pestrého průvodu toho následoval veliký
zástup obecenstva zdejšího.
Cesta ubíhala letmo. Nežli jsme se nadáli, již vstupovali
jsme do chladivých stínův utěšeného lesa. Když byla i mládež
odpočinuta, přistoupeno ku provádění bohatého
V přiměřené

rozmanitosti

střídaly

se

zpěvy

' kol. autorů: Paměti okresu karlínského. Praha 1907. str. 73.
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programu.
s cvičeními

tělocvičnými, deklamacemi, hrami atd.

Všeobecné obliby

došly hry: „Zahradnice", „Z obilí mouka", jakož i „Hra na
řemeslníky". Ke všem těmto výkonům rozjařené mládeže
přihlíželo obecenstvo s nevšední pozorností.
Po té rozdáváno mládeži všeliké pečivo a v přiměřených
částkách

i pivo.

Když

byl

program

vyčerpán,

vykročili

výletníci ze šumivého lesa. Nedlouhá doba uplynula a již opět
stáli jsme před školní budovou. Zde děkoval správce školy
všem, kteří k uspořádání slavností té přispěli a provolal nejprve
Jeho Veličenstvu Císaři Pánu třikrát „Sláva", pak i místní
školní radě, což ode všech hlučně opakováno bylo. Na konci
zapěla mládež hymnu národní, čímž slavnost ukončena."
Ze život nepřináší jen samé radostné chvíle si všichni
uvědomily na podzim roku 1877, kdy zemřel bývalý správce
dřísecké školy Josef Stengl. Událost je v kronice zaznamenána
takto: „Dne 24. září zemřel

v Staré Boleslavi

učitel

na

odpočinku p. Josef Stengl. Pohřeb vykonán dne 26. září
způsobem slavným. Mládež zdejší, jako i mládež školy v Staré
Boleslavi, dostavila se svými učiteli, aby nebožtíku poslední
poctu vzdala. Rakev vykropil vys. důst. kanovník v Staré
Boleslavi p. P. Karel Kellner za asistence vel. pp. P. Ferd.
Lenze a Rud. Horského, kaplanů v Staré Boleslavi. Dojemné
zpěvy zapěli přítomní učitelé pomocí ředitele kůru p. Jos.
Pražáka a jeho zpěváků.
Rakev, okrášlená věncem, kterýž mládež zdejší školy
darovala, nesena občany zdejšími, učiteli pak uložena do
chladné země. U hrobu vylíčil vys. důst. kanovník v Staré
Boleslavi p. P. K. Kellner velmi vřele a dojemně zásluhy
zvěčnělého.
Nechť uchová se památka zesnulého v myslích všech, kteří
jej znali."
O Vánocích roku 1878 se v dřísecké škole poprvé konala
Slavnost

vánočního

stromku.

Tato

tradice

je

v podobě

vánočních besídek na škole dodržována dodnes. Kronikář ji
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zaznamenal následovně: „Dne 24. měsíce prosince zůstane naší
školní mládeži dlouho v paměti, neboť jí připravena byla toho
dne poprvé slavnost' vánočního stromku.
V den ten sešla se o 2. hod. odpoledne veškerá školní
mládež

v školní

budově.

Uprostřed

školní světnice

zářil

stromeček, obdařen vším, v samém světle. Rodičů a přátel
školní mládeže sešlo se veliké množství, načež zahájena
slavnost' písní: „Narodil se Kristus Pán", po kteréž správce
školy vylíčil význam této slavnosti. Potom zapěla mládež
rozličné vánoční písně a koledy střídajíce je básněmi

o

narození, životě a smrti páně.
Poté

následovalo

nejnutnějšími

nadělování.

potřebami

Chudé

školními,

dítky

ořechy,

obdařeny
jablky

cukrovinkami. Žákyně III. oddělení děkovaly všem,

a
kteří

k zařízení této dětské slavnosti něčím přispěli. Písní „Nesem
vám noviny" slavnosti této ukončeno."
Poslední obsáhlejší citace z 1. kroniky dřísecké školy se
zabývá stříbrnou svatbou císařského páru roku 1879.
„Slavnost'

stříbrné

svatby

našeho

nejmilostivějšího

Zeměpána s nejvznešenější Císařovnou Eliškou oslavila zdejší
obec jakož i školní mládež důstojným způsobem. Z budovy
školní, panského dvora a jiných stavení vlály černozlaté a
červenobíle prapory.
Dne 23. měsíce dubna shromáždila se školní mládež o 7.
hod.

večerní

před

školní

budovou,

by

se

zúčastnila

slavnostního průvodu s hudbou a lampiony. Na dané znamení
osvětlena veškerá okna a průvod se hnul kupředu.
Napřed šla hudba s lampiony, na to školní mládež se svým
učitelem v čele, za ní pak občanstvo zdejší, vše ve vzorném
pořádku. U vozové cesty do Nedomic vedoucí zastavil se
průvod a mládež školní zapěla píseň, k poctě stříbrné svatby
Jejich císařských Veličenstev složenou.
Na to vypálen u kaple sv. Jana Stětí osobním řízením
nájemce dvora p. Frant. Husáka ohňostroj. Nejkrásněji se
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vyjímal transparent ozářený bengálským ohněm a pochodněmi.
Na transparentu tomto vyřezána byla slova: „Sláva Císaři pánu
a Jeho nejvznešenější choti císařovně Elišce." Po vypálení
ohňostroje bral se průvod celou vesnicí. Ku konci slavnosti
provoláno Jejich Veličenstvům třikrát hlučně „Sláva".
Podotknouti dlužno, že celá tato slavnost' se děla na útraty
nájemce dvora p. Frant. Husáka, začež mu díky vzdány.
Dne 24. měsíce dubna konal v zdejší kapli sv. Jana Stětí
vel. p. P. Ferd. Lenz v přítomnosti školní mládeže a obecenstva
zdejšího

mši

sv.

na

ten

úmysl,

aby

Bůh

našemu

nejmilostivějšímu Císaři Pánu dlouhého a šťastného panování
popřáti ráčil."
V kronice se pak každý rok pravidelně uvádějí oslavy
narozenin a jmenin císařských manželů, odehrávající se každý
rok stejně, účastí žáků a učitele na mši v chrámu Panny Marie
ve Staré Boleslavi. Proto je nemá smysl již uvádět.
Významným počinem pro růst vzdělanosti žáků na dřísecké
škole bylo založení žákovské knihovny v dubnu následujícího
roku. Došlo k tomu díky c. k. okresní školní radě v Karlině,
která škole darovala 34 svazků. Jak jsem dříve uvedl,

byl

v roce 1869 vydán „Zákon říšský ze dne 14. května 1869,
jímžto ustanovují se pravidla vyučování ve školách obecných".
Zabýval se mj. dalším vzděláváním tehdejších pedagogických
pracovníků,

které podle tohoto zákona

samostudiem

pomocí pedagogických

mělo

časopisů,

být

řešeno

konferencí,

kursů a prostřednictvím učitelských knihoven. Řídící učitel
dřísecké školy Karel Klier bral tuto část zákona opravdu vážně,
proto

čtyři z těchto svazků zařadil do knihovny učitelské,

z čehož je jasně patrná jeho snaha po dalším sebevzdělávání.
Podle

říšského

zákona

vydaného

o

rok

dříve

a

zabývajícího se vztahem církve a školství nejvyšší dohled nad
vyučováním včetně náboženství měl stát. V praxi se to na
dřísecké škole projevilo v roce 1882, kdy s povolením c. k.
zemské rady vyučoval náboženství správce školy Karel Klier.

32

To však nemělo dlouhého trvání a již za pár let začali
náboženství opět vyučovat kněží.
Další ukázkou toho, jak se vydání říšského zákona z roku
1869 promítlo do chodu obecné školy v Dřísech, je podle
tohoto zákona zavedení pro dívky předmětu ženské ruční
práce.

Tento

nový

předmět

vyučovala

od

roku

1883

industriální učitelka Cecílie Pazderová.
V kronice

se

pak

každý

rok

pravidelně

uvádějí

oslavy

narozenin a jmenin císařských manželů, odehrávající se každý
rok stejně, účastí žáků a učitele na mši v chrámu Panny Marie
ve Staré Boleslavi. Proto je nemá smysl již uvádět.
Významný byl pro obecnou školu ve Dřísech bezesporu
školní rok 1885/6, kdy zemská školní rada povolila otevření
druhé třídy. Byla umístěna ve východní části budovy a jejím
prvním třídním učitelem byl Antonín Pešovský.

Zatímco

pozice řídícího učitele byla v této době v Dřísecké

škole

poměrně stálá, ve funkci třídního učitele druhé třídy se střídalo
kantorů poměrně mnoho.
Další informace týkající se tohoto školního roku již tak
důležitá není, ale jako zajímavost určitě za uvedení stojí. Škola
totiž dostala sbírku
kružidlo,

sbírku

metrických

fyzikálních

měr a vah, jedno

přístrojů

a

mapu

velké

Palestiny.

Dřísecká škola měla v historii skutečně štědré mecenáše a na
výčet všech darů, které během svého trvání obdržela, by
nestačila ani celá diplomová práce.
Počet dětí se v této době v obou třídách pochyboval okolo
60, což byl počet v té době zcela běžný.
Jistě nejvýznamnější událostí v dějinách dřísecké školy
v závěru

19.

století

byla

stavba její nové

budovy.

Ke

slavnostnímu položení základního kamene došlo 6. 4. 1893. Již
o necelý rok později, konkrétně

12. 2.

1894 se konalo

„komisionální šetření za příčinou schválení nově vybudované
budovy školní".
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Komisi,

která

toto

šetření

prováděla

tvořili jen

dva

odborníci. První zkoumal věci technického charakteru, druhý
byl lékař. První zmíněný shledal, že budova zcela souhlasí
s plánem, který schválila c. k. okresní školská rada 6. 11. 1888.
Po řemeslné stránce bylo provedení prací hodnoceno jako
uspokojivé. Zvláště pak kvalitní provedení schodů a krovů,
stejně jako ventilace tříd a záchodů. Naopak první z mužů
vytkl chybějící okapy a zejména pak zdůraznil, že „dveří na
půdu bude třeba pobít plechem ze strany půdy, jak to stavební
řád výslovně nařizuje". Dále pak přikázal urovnat terén na
školním dvorku.
Druhý člen této komise - lékař - shledal, že „budova
vyhovuje

požadavkům

pro

školní

budovy.

Je

suchá

a

dostatečně veliká". Velice ocenil dostatečné množství záchodů.
Okresní inspektoři tedy školní budovu schválili a dovolili, aby
byla používána ke školním účelům. 17. 2. 1894 pak byla školní
budova vysvěcena páterem Františkem Srdínkem.
Významnou událostí v historii obecné školy ve Dřísech
v roce 1896 byla podle kroniky účast žactva a učitelského
sboru na zádušní mši za zemřelého Karla Ludvíka, bratra císaře
Františka Josefa I. Arcikníže Karel Ludvík zemřel

19. 5.

Schonbrunnu a mše se konala v chrámu Panny Marie ve Staré
Boleslavi 2. 6. téhož roku. Mši sloužil páter Ferdinand Kalous.
O necelý rok později zemřel arcikníže Leopold. Opět se
konala zádušní mše ve Staré Boleslavi za účasti žactva a
učitelstva nejen z Dřís, ale z celého kraje.
V roce 1898 došlo k dalšímu úmrtí v habsburském rodě.
V Ženevě byla 10. 9. 1898 zavražděna manželka Františka
Josefa I. císařovna Alžběta. Zádušní mši sloužil 20. 9. v kostele
Panny Marie ve Staré Boleslavi opět páter Ferdinand kalous.
Mše se zúčastnili žáci i učitelé z obecné školy ve Dřísech.
Do konce roku 1898 stihla habsburská monarchie oslavit
ještě 50 let

vlády Františka Josefa I. Kromě tradiční mše se

tentokrát dostalo žákům i přednášky řídícího učitele Karla
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Kliera, ve které jim vyložil „význam dne a nezměrné zásluhy
Jeho veličenstva o blaho všech národů a jmenovitě pak o
rozvoj českého školství".
30. 10. roku 1900 se v dřísecké škole konala oslava 70.
narozenin Františka Josefa I., která měla průběh téměř totožný
s průběhem

oslav

50.

výročí

panování

tohoto

císaře

z předešlého roku.
Mnohem zajímavější a pro chod obecných škol důležitější
událost přinesla příloha vládního Věstníku ze dne 30. 4. 1898,
v níž byl uveřejněn výnos c. k. zemské rady ze dne 23. 2. téhož
roku. Jím se na základě návrhů poddaných od 3. zemské
porady učitelské částečně měnily učební osnovy pro obecné
školy v Čechách. Nabyly platnosti počátkem školního roku
1898/9. V nových osnovách byl kladen důraz na to, „aby při
vyučování bylo pomíjeno všechno, co zbytečno a pro život
praktický zcela nepotřebno jest. Důraz nechť je kladen na jazyk
mateřský a počty. V jazyce na učení v řeči více, než na učení
mluvnické.

Při dějepisu

nechť jsou

učeny

dějiny

české,

rakouské a domu panovnického, zvláště pak dějiny kulturní".
Následujícího roku, konkrétně 11. 7., se konala okresní
porada učitelů na radnici v Karlině. Jedním z bodů jednání byly
podrobné osnovy z přírodopisu a přírodozpytu.
Další porada

učitelů

karlínského

okresu,

která

nějak

konkrétněji zasáhla do dějin dřísecké obecné školy, se konala
28. 10. 1904 a to opět na karlínské radnici. Do tohoto jednání
patřily i rozpravy o tom, jak přimět děti více číst, o reformních
proudech, o nichž se podrobněji zmiňuji v jedné z předešlých
kapitol, či o „učbě slohové". Na prvním příkladu je vidět, že
některé problémy učitelů s svými žáky jsou i po více než století
stále aktuální.
Roku 1906, po třiceti letech služby, odešel na vlastní žádost
do penze řídící učitel obecné školy ve Dřísech

Karel Klier.

Správcovství školy po něm nejprve prozatímně, a po vyhraném
konkurzu i trvale, převzal Karel Bulvas. Podle kroniky se žáci
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se svým na odpočinek odcházejícím řídícím učitelem dojemně
rozloučili.
Změna ve funkci řídícího učitele se promítla i v kronice
samotné, která se daleko více začíná od této chvíle podobat
kronice

obce.

Přibyly

zde

poznámky

o počasí a s ním

související úrodě. Díky tomu se můžeme v kronice např. dočíst,
že „Počasí letošního roku (1908 - pozn. aut.) bylo stále
studené. Zejména noci vynikaly důsledně chladností tak, že ani
jedné noci dosud v pravdě teplé letní nebylo. Ještě v době letní
padal

na

horách

sníh,

kterýž

oslaboval

též

turistiku

a

připravoval lázeňská místa o hosty.
Ředitel meteorologického ústavu v Paříži v minulých právě
dnech červencových prohlásil, že v celém minulém století tato
doba roční nevynikala takovými chlady a dešti jako letos.
Následkem
některé

letošního chladného

polní plodiny.

počasí poškozeny

Zejména picni a okurky.

též

Jelikož

v krajinách zdejších a tudíž i v naší obci jsou okurky hlavní
pramen celoročních příjmů, utrpěli obyvatelé zdejší veliké
škody a zklamání, což ovšem působí na ně tísnivě, jelikož hrozí
jim nedostatek hmotný.
Ostatní plodiny jeví výtěžek slušný. Též úroda ovocných
stromů zvláště peckovitých jest veliká.
Housenky, ač jich bylo dosti letos, nenadělaly značnějších
škod. Chroustů bylo málo a mnišek téměř není k spatření."
Pisatel si rovněž daleko více všímá světových dějinných
událostí, které nikterak se školou nesouvisejí. V době, kdy se
nový správce školy ujal i psaní kroniky, zaznamenal mj. i
připojení Bosny a Hercegoviny nebo zemětřesení v jižní Itálii,
což byly v té době dvě nejvýznamnější světové

události.

Konkrétně je zaznamenal takto:
„Klid diplomatických hladin v n á š í říši porušen novou
konstelací

našeho

mocnářství

připojením

Bosny

a

Hercegoviny, což stalo se otevřeným listem našeho Císaře pána
ze dne 7. 10. 1908. Z příčiny této počaly Srbsko a Černá Hora
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válkou vyhrožovati. S nimi veřejně sympatizovaly

Anglie,

Itálie, Francie, Rusko, Turecko a Rumunsko. Jediné Německo
v těchto

těžkých

dobách

zůstalo

Rakousku

nejvěrnějším

spojencem.
Některé země ze shora uvedených příčin počaly Rakousko
povážlivě

bojkotovati.

Vůbec

bojkot

vešel

do

módy

a

provozován urputně po bouřlivém zakončení sněmu i mezi
Čechy a Němci."
Události v Itálii jsou v kronice rovněž zmíněny. „Hrozná
katastrofa postihla krajiny v jižní Itálii a na Sicílii,
strašlivým

zemětřesením

zničena téměř staroslavná

kde

města

Mesina a Regio. Co nedokonalo zemětřesení, dokonaly vlny
mořské, které vymrštěny, až do města dvakrát se vylily a vše
spláchly a obrovský požár zapálením plynů vzniklý, který vše
neúprosně pohlcoval.
Dle docházejících zpráv stala se záhuba zmíněných měst
v okamžiku téměř, tak že obyvatelé nemohli utéci z domů,
které na ně se bořily a je za živa pohřbívaly.
Z Mesiny ze 160000 lidí zachránilo se, ovšem že z velké
části raněných asi Vi obyvatel. Podobně i v Regiu sotva asi
polovina ze 40000 obyvatelstva byla zachráněna. Též i obce
okolní

jsou

zemětřesením

zničeny.
na

Celkem

počítá

se,

že

zahynulo

100000 lidí. Útrpnost s nešťastníky jest

všeobecná. Spoušť v krajinách těch jest hrozná.
Plynovody, vodovody, kolejnice drah atd. vše potrháno,
takže trvalo dlouho, než došly bližší zprávy. V zříceninách zejí
trhliny.
Po katastrofě nebylo lidí, kteří by účinkovali v pracích
záchranných, jelikož město zůstalo téměř jako liduprázdné.
Kdo

zbyl

utekl.

Teprve

po

příchodu

vojska

začalo

zachraňování. I na moři zničeny blíže města Mesiny některé
lodice rozzuřenými vlnami."
Po této změně ve stylu psaní kroniky je tedy daleko těžší se
v ní orientovat a vybírat události, vhodné k zaznamenání.
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Změna na místě řídícího učitele přinesla také pro žáky i
změnu v jejich vzdělávání. Karel Bulvas byl totiž vášnivý
zahradník a včelař, a proto od školního roku 1906/7 „učila se
dítka semen stromů sázeti, vzrostlé stromky roubovati a od
odnoží čistiti. Též se seznamovala se včelařstvím a byla voděna
do včelína".
O tom, že ne všichni žáci a zejména pak jejich rodiče přijali
změnu na místě řídícího učitele s radostí svědčí zápis z počátku
školního roku 1907/8. Podle něj byl řídící učitel Karel Bulvas
hrubým způsobem uražen žákyní Annou Černou a její otec mu
dokonce vyhrožoval fyzickým násilím. Učitel podal stížnost u
soudu. Ten mu dal za pravdu. Rodiče žákyně se mu museli
omluvit a zaplatit soudní výlohy.
Od školního roku
rozdělen

zřízením

1908/9 byl školní okres

okresního

hejtmanství

karlínský

v Brandýse

nad

Labem na okresy karlínský a brandýský, ke kterému Dřísecká
obecná škola připadla. Dne 17. 4. 1909 se pak konala 1.
okresní porada učitelů nově vzniklého brandýského okresu, na
níž se m. j. hovořilo o reformě učitelského vzdělání.
V tomto školním roce dostala škola další ze svých mnoha
darů - diagram zatmění slunce a měsíce a důležitých souhvězdí
a navrch ještě přehled českých panovníků.
V úvode své práce jsem napsal, že se budu snažit o to,
popsat, jak se dějinné události promítly do historie školy v
Dřísech. Myslím, že není vždy nutné se snad zabývat jen věcmi
politickými nebo věcmi týkajících se školství a jeho dějin.
Zmíním se i o události, která s tím vůbec nesouvisí. Dne 20. 4.
1910 míjela naší zemi Halleyova kometa. Jelikož byl řídící
učitel Karel Bulvas nejen náruživým zahradníkem a včelařem,
ale i amatérským astronomem, zúčastnily se děti pozorování
této komety.

Den předtím

se konala

v dřísecké

škole i

přednáška, týkající se tohoto jevu. Setkala se s velkým zájmem
nejen mezi dětmi, ale i mezi jejich rodiči. O dva roky později,
17.

4.

1912, pak

bylo

nad
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naším

územím

pozorováno

tříčtvrteční zatmění slunce, o němž se veřejnosti opět dostalo
obsáhlé přednášky.
V témže roce došlo i k události, která však nadšení mezi
českým

učitelstvem

Rakousko -

a

Uhersko

národem

vůbec

se ocitlo

nevzbudila.

v hluboké

Celé

finanční tísni.

Zemský výbor a c. k. zemská školská rada se rozhodly šetřit i
na školství. Zatímní industriální učitelky byly propuštěny.
Ženské ruční práce se buď úplně zrušily nebo je vyučovaly
učitelky

literní.

Byla

v plánu

i jiná

opatření,

která

by

znamenala pro české reformní školství učiněnou pohromu, ale
od nich bylo naštěstí po nátlaku veřejnosti a zvláště pak
učitelstva upuštěno. S touto problematikou souvisí i jednání o
učitelských
království

platech,
českého

která
od

probíhala

září

1911.

na zemském
Jednání

však

sněmu
zůstala

nedokončena.
Ke zlepšení hmotného postavení učitelů došlo až od
počátku roku 1914, kdy protestní veřejné akce pedagogů a
občanstva, přiměly stát ke zvýšení učitelských platů. Tyto
projevy nespokojenosti

české společnosti

byly

způsobeny

„krajní tísní hmotných poměrů učitelstva konce roku 1913".
K příkladnému

sebevzdělávání

tehdejšího

učitelského

sboru dřísecké školy došlo v roce 1912, kdy třídní učitel 2.
třídy Josef Stehlík navštěvoval kreslířský kurs v Čelákovicích a
industriální učitelka Božena Langrová kurs kreslení střihů a šití
prádla v Praze.
V těchto letech rovněž proběhly na škole oslavy

80.

narozenin Františka Josefa I. a 200 let výročí pragmatické
sankce, při níž proběhla i přednáška o dějinném významu
Marie Terezie a zejména pak o jejích zásluhách pro české
obecné školství. Oslavy proběhly zcela běžně v chrámu Panny
Marie ve Staré Boleslavi.
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4. 3. Škola v Dřísech během 1. světové války
První světová válka byla vojenským konfliktem, který týral
Evropu vletech 1914 až 1918. Stála v n ě m proti sobě dvě
velmocenská seskupení. Trojdohoda, složená z Ruska, Francie
a Velké Britanie na straně jedné a Centrální mocnosti na straně
druhé. Rakousko - Uhersko patřilo spolu s Pruským císařstvím
ke straně poražené, tedy k Centrálním mocnostem.

O

1.

světové válce a o jejím průběhu toho bylo napsáno již mnoho.
V této kapitole mé diplomové práce se tedy budu zabývat jen
tím, jak tento celosvětový konflikt ovlivnil chod obecné školy
ve Dřísech a jak zasáhl do života jejích žáků a učitelů.
Skutečnost, že je země ve válce, se projevila hned při
oslavě jmenin Františka Josefa I., „které byly slaveny jako den
prosebný za vítězství našich zbraní". Prakticky všechny jubilea
a rovněž i začátky a konce školních roků byly ve znamení
modliteb za konečné vítězství či oslav „našich statečných mužů
v poli,"

a

to

i přesto

a

nebo

možná

právě

proto,

že

rakouskouherští vojáci patřili určitě k té slabší stránce armády
Centrálních mocností.
Válka přímo zasáhla i do vyučování, kdy dívky v hodinách
ručních ženských prací šily za částku 70 korun, kterou mezi
sebou vybraly, zimní oděvy pro vojíny na frontě. V květnu
roku 1917 pak mezi sebou pro vojsko žáci vybrali 4 košile, 12
kapesníků, 1 spodky a 1 pár ponožek.
Své si určitě zkusila i samotná obec Dřísy, kdy musela
přijmout 42 haličských uprchlíků. Ti se vrátili do Krakova
v prosinci 1915.
V červnu následujícího roku proběhl ve Staré Boleslavi
„prosebný průvod za statečnou vlast a úspěšný brzký mír, jehož
se děti rády zúčastnily" stejně jako „děkovná mše ve Staré
Boleslavi za zpětné dobytí Lvova našimi vojsky na Rusech".
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Při příležitosti zakončení školního roku byl zaslán císaři
hold místního učitelského sboru, v němž učitelé projevují
„radost nad statečnými činy naší armády a pevnou důvěru
v konečné vítězství". Stejné bylo i zahájení následujícího
školního roku.
Během něj se dostavil dvakrát k odvodům do Čáslavi
dřísecký učitel Josef Kasal, ale pokaždé byl shledán nechopen
vojenské služby a tudíž neodveden.
Nejen válečné útrapy stíhaly Rakousko - Uhersko. Dne 21.
11. 1916 císař a král František Josef I. Při přednášce o
významu této osobnosti zdůraznili učitelé dětem zejména jeho
obrovské zásluhy o rozvoj českého školství a jeho lásku
k dětem.

Místo

něj

nastoupil

na

trůn

arcivévoda

Karel

František Josef jako Karel I. K této události „dítkám se dostalo
obšírného pojednání". Následovaly mše v kostele Panny Marie
ve Staré Boleslavi, jako vždy za účasti žáků dřísecké školy a
učitelského sboru.
Začátkem roku 1917 došlo i na Josefa Kasala. Byl odveden
a narukoval k mysliveckému praporu u Ústí nad Labem. Bylo
zavedeno polodenní vyučování, které zcela záviselo na řídícím
učiteli Karlu Bulvasovi.
V březnu téhož roku přijel císař Karel I. obhlédnout svůj
pluk ve Staré Boleslavi, což si nemohli nechat ujít jak učitelé,
tak žáci z celého širokého okolí, včetně dříseckých.
Válka měla pochopitelně i dopad na prospěch a morálku
dětí. Školní účast byla v té době pochopitelně špatná, protože
děti musely často doma vypomáhat místo svých odvedených
otců či bratrů.
Na konci školního roku i na začátku dalšího pak bylo opět
promluveno o nepřemožitelných vojácích c. k. armády, což
bylo tentokrát oprávněné, protože rakousko - uherská armáda
dosáhla v létě 1917 na východní frontě značných úspěchů.
Během podzimu pak došlo ještě na oslavy jmenin Karla I,
které byly tentokrát spojeny s oslavami dobytí města Gorlice a
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na oslavu záchrany téhož panovníka, který se málem utopil
v horském potoku v Itálii.
To byly ovšem jedny z posledních příležitostí k jakýmkoliv
oslavám spojeným s Rakousko - uherským císařstvím. Válka
skončila, monarchie se rozpadla a na jejích ostatcích vyrostlo
několik

nových

států,

k nimž

patřila

i

Československá

republika.

4. 4. Obecná škola v Dřísech za první republiky
Konec války a vznik ČSR byl radostně přivítán po celé naší
vlasti a Dřísy nebyly pochopitelně výjimkou. Tyto radostné
události byly provázeny i četnými přednáškami o nově vzniklé
situaci, republice i kulturní úloze školy v ní. Většinu těchto
přednášek uspořádal ve Dřísech místní učitelský sbor v čele
s řídícím učitelem Karlem Bulvasem.
Do té doby slavené události, jmeniny a narozeniny císařů či
jejich manželek nebo výročí jejich nástupů na císařský či
královský trůn, byly vystřídány oslavami narození Tomáše G.
Masaryka (7. 3. 1850), Jana Amose Komenského či výročí
upálení Mistra Jana Husa. Pokaždé se dětem dostalo i obsáhlé
přednášky pojednávající o dané osobnosti či události.
I přes všechny přednášky o významu vzniku samostatné
ČSR si děti určitě nejvíce uvědomily změnu, která rozpadem
monarchie nastala, když 15. 2. 1919 poprvé dostaly své školní
zprávy na nových blanketech se znakem ČSR.
Zahájení školního roku 1919/1920 proběhlo pochopitelně
velmi slavnostně a největší oslavy se udály 28. 10., tedy při
příležitosti

1. výročí vzniku samostatné ČSR. Kronikář je

zaznamenal takto: „První 28. říjen za trvání naší republiky
oslaven

po celé říši neobyčejně slavnostně.

V naší obci

uspořádán v předvečer památného dne 27. října pochodňový
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průvod s hudbou obcí, načež druhého dne následovala slavnost
školních dítek ve škole za účastenství dospělých.
Slavnost pozůstávala z řeči řídícího učitele, vykonání slibu
věrnosti naší republice, přednášení básní a písní školními
dítkami a tance dívek. Naposled zazpívány národní hymny a
provoláno 3krát sláva naší milované republice. Tím slavnost
ukončena.
Projektovaný průvod s praporky za zpěvu písní kolem
školy následkem prudkého deště odpadl."
V dubnu

následujícího

roku

se

uskutečnila

druhá

popřevratová okresní školská porada, mezi jejíž hlavní body
patřilo: stav školství ve zdejším školském okrese, přednáška o
školství americkém a pojednání o nových proudech ve školství,
tedy o reformě školství.
Docházka

dětí však

byla

v tomto

období stále

silně

neuspokojivá. Pro lepší vykreslení tehdejších poměrů jistě
poslouží ukázka situace a přístupu některých rodičů ke škole
v této jinak radostné době. V obci Dřísy například dělník
Ludvík Rychter nepouštěl své dítě do školy. Bylo

mu proto

řečeno, že dostane od obce pokutu 4 koruny, když jeho syn
nezačne do vyučování opět pravidelně docházet. Jmenovaný
pokutu rád zaplatil s tvrzením, že mu jeho dítě za hodinu
vydělá víc.
V prvních dnech měsíce července roku 1920 došlo k 1.
sjezdu veškerého učitelstva za trvání ČSR.
V září 1920 byl na popud dříseckého učitele Presla založen
v Dřísech spolek Sokol a od 1. 1. následujícího roku pak ve
škole začala fungovat obecní knihovna.
Zdaleka ne všechno bylo bezprostředně po konci první
světové války tak radostné, jak by se mohlo s odstupem času
zdát. Počáteční nadšení vyprchalo když lidé zjistili, v jak
špatném

ekonomickém

stavu

se

nově

vzniklá

republika

nachází. 17. 12. 1921 byl „černým dnem pro české učitelstvo.

43

Národním shromážděním byl přijat vládní zákon, jímž byl plat
učitelů snížen o jednu třetinu".
V červnu roku
v Brandýse

1923 se všichni učitelé okresu účastnili

nad Labem

přednášky,

o zařazení

občanské

výchovy do vyučování. Ta byla spolu s novými předměty výchovné ruční práce a naukou o domácím

hospodářství

začleněna do vzdělávacích obsahů obecných školního roku
1923/24.
Důkazem četných
školy ve Dřísech

mimoškolních

aktivit žáků z obecné

byla i jejich účast na okresní

výstavě

v Brandýse nad Labem, jež se v srpnu 1924 uskutečnila ve
vojenské jízdárně

a

na

prostranstvích

k ní

přiléhajících.

Vystavovaly zde všechny školy z okolí včetně dřísecké, která
rovněž výstavu navštívila a „vycházka konaná pěšky tam i zpět
zanechala v dětech hluboký dojem".
Další mimoškolní činností pro děti ze Dřís byl od školního
roku

1925/26 jejich

vstup

do

dorostu

Československého

červeného kříže, založeného dcerou tehdejšího prezidenta Alicí
Masarykovou.
zdravotními

Tato
otázkami

organizace
i

seznamovala

s pěstování

stromů

děti
a

se

květin,

poznáváním přírody, stejně jako zajišťovala jejich návštěvy
knihoven, divadel či výstav.
V létě 1926 byl v obci odhalen pomník padlým a zemřelým
ve světové válce. Součástí vzpomínky byl i slavnostní průvod,
jehož se zúčastnili žáci místní školy. Další událostí onoho léta
bylo otevření letního cvičiště Sokola, na nějž darovala obec
pozemek s tím, že tam budou cvičit žáci školy.
Významná změna po stránce technického vybavení školy
nastala

1.

12.

1927,

kdy

obec

uzavřela

s elektrárnou

v Dražících smlouvu o elektrifikaci Dřís. Řídící učitel Karel
Bulvas dohodl s elektrárnou dodávku energie za poloviční
cenu. Prvně se ve škole svítilo 14. 1. 1928. Na konci roku došlo
v obci k otevření kina ve dřísecké sokolovně, což jistě přispělo
ke zvýšení rozhledu a vzdělanosti celé obce včetně žáků školou
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povinných.

S elektrifikaci

školy

a celých

Dřís

souvisí i

zavedení školního rozhlasu, na počátku školního roku 1938/39.
Tehdy došlo také k besídce s rodiči u příležitosti založení
spolku Přátel školy, tzv. Krejcárkového spolku. Jeho úkolem
bylo opatřovat dětem knihy i veškeré potřeby. Tento spolek byl
od školního roku 1930/31 změněn na rodičovské sdružení a
k jeho

povinnostem

přibylo

i pojištění dětí proti

úrazu.

Rodičovské sdružení zahájilo svou činnost velkolepě, když
zakoupilo pro školu šicí stroj a zřídilo školní kuchyni.
Na základě odhadů se zjistilo, že dětí bude v brzké době
v obou třídách přes 70, a proto místní školní rada rozhodla
zažádat o povolení zřídit ve Dřísech třetí třídu, ve formě
pobočky. Žádosti bylo vyhověno, stejně jako ve

většině

budoucích případů. Pouze s výjimkou školního roku 1933/34.
V této době došlo ke změně v prezidentské funkci, kdy
Tomáše G. Masaryka vystřídal jím navrhnutý Edvard Beneš.
Dětem se jako vždy dostalo obsáhlé přednášky o novém
prezidentovi, stejně jako o významu odstupujícího Tomáše G.
Masaryka pro český stát. K běžně slaveným výročím tak přibyl
ještě 28. květen, narozeniny Edvarda Beneše.
Prezident osvoboditel se ze svého zaslouženého důchodu
bohužel dlouho netěšil a 14. 9. 1937 v půl čtvrté ráno na zámku
v Lánech zemřel. O tom, jaká krutá rána to byla pro celý český
národ nejlépe vypoví slova, která zaznamenal do dřísecké
kroniky řídící učitel Karel Bulvas.
„Poslední

v řadě

buditelů,

veliký

učitel

svého

lidu,

budovatel demokratické republiky československé a její 1.
prezident, nejpodnětnější duch moderního českého
veliký

myslitel,

státník

a

vojevůdce,

ideální

života,

představitel

harmonického spojení vědy a života, president Osvoboditel
Tomáš
lánském

G.

Masaryk

vydechl

svou

duši

na

zámku

Protknuti nevýslovným smutkem, tváří v tvář jeho

jasnému příkladu myšlení, života a činu, slavně si slibme, že
učiníme, co je v našich silách, aby jeho dílo neuhynulo, ale
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bylo naplněno, aby jeho odkaz přešel na budoucí pokolení
neporušený, ale rozhojněný."
Ten den v 7 hodin ráno zavlál u školy smuteční prapor.
Neučilo se a učitelé vysvětlovali dětem tuto nenahraditelnou
ztrátu pro všechny. Obraz Tomáše G. Masaryka byl ozdoben
smuteční páskou a děti dostaly volno. Během pohřbu probíhala
u pomníku padlých tryzna, které se pochopitelně účastnily i
děti s učitelským sborem.
Začátek školního roku 1938/39 byl ve znamení stoupajícího
nebezpečí ze strany hitlerovského Německa, které kronikář
zaznamenal

takto: „Kolem

naší drahé republiky kupí se

zlověstné mraky. Sudetští Němci činí přemrštěné požadavky,
které jsou z říše podporovány Hitlerem." Češi začali houfně
opouštět pohraničí, z kterého do Dřís přišlo 18 rodin a do tříd
tak

přibylo

16

školou

povinných

dětí.

Byla

zahájena

mobilizace, která se dotkla bezprostředně i dřísecké školy,
protože byl, spolu s 18 dalšími muži ze Dřís, povolán na
obranu vlasti místní nový řídící učitel Antonín Pexa. Po
demobilizaci se vrátil zpátky do školy.
Školní

vyučování

v té době

bylo

pochopitelně

zcela

nedostačující, protože myšlenky všech lidí včetně dětí se
ubíraly úplně jiným směrem.
Během období 1. republiky došlo i k založení Lidové školy
hospodářské. Od 6. 12. 1927. do ní docházelo celkem 59 žáků
ve věku 1 4 - 1 6 let, vždy ve středu, kdy měla Obecná škola
tzv. feriální den, tedy volno. V sobotu měly navíc dívky vaření.
Vyučovalo se od 1. 11. do 31. 3. V létě se vždy konala na
školním pozemku u školy praxe v pěstování všech druhů
plodin. Na hospodářskou školu docházely i děti z obcí Sudovo
Hlavno, Lhota a Konětopy. Roční poplatek činil 50 korun.
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4. 5. Obecná škola v Dřísech za protektorátu

Jestliže byla 1. světová válka pro české školství zátěž, pak
to nebylo nic ve srovnání s tím, co si muselo zkusit během
Protektorátu Čechy - Morava. Největší persekuce jak známo
zasáhly vysoké školství, ale i školství střední a základní bylo
vystavěno obrovským tlakům ze strany bezohledných a krutých
německých okupantů. O tom, jak bylo české školství zasaženo
celkově, jsem se již zmínil v jedné z předešlých kapitol této
práce. Následující řádky budou věnovány tomu, jak se 2.
světová válka promítla do dějin Obecné školy ve Dřísech a jak
ovlivnila životy jejich žáků, učitelů a potažmo i obyvatel obce.
Dne 29. 9. 1938 se v Dřísech roznesla zpráva, že je vše
ztraceno a je jen otázkou času, kdy dojde k okleštění republiky.
Stalo se tak 1. 10., kdy začali Němci obsazovat pohraničí. Po
zvolení prezidenta Háchy 30. 11., který nastoupil do úřadu po
odstoupivším E. Benešovi došlo ke zklidnění situace. Podle
usnesení vlády bylo nařízeno pro povzbuzení národní hrdosti
ve všech třídách vyvěsit střední znak republiky.
O vzniku Protektorátu Čechy - Morava je v kronice pouze
strohá zmínka. Pisatel zřejmě neměl chuť ani sílu se o této
národní tragédii blíže rozepisovat. Pouze je zde poznámka o
tom, jak Hácha správně vyřešil návštěvu u Hitlera a souhlasem
se vznikem Protektorátu zachránil tisíce životů. Následuje
podrobný popis 1. fáze 2. světové války, vrcholící kapitulací
Francie.
Tímto zápisem také 2. kronika Obecné školy ve Dřísech
končí. I přesto, že pisatel musel nechat více jak polovinu
stránek prázdných. Kniha byla totiž považována za závadnou a
uložena do zámku ve Staré Boleslavi. Třetí a poslední kronika
Obecné školy ve Dřísech , počínající školním rokem 1939/40
má sice stejného autora, ale ze stylu jeho psaní je zcela zřejmé,

47

že občas, řečeno slovy Františka Palackého „pravdu

psát

nemohl a lhát nechtěl..."
Učitelský sbor byl v té době na dřísecké škole velmi mladý.
Řídícímu učiteli Antonínu Pexovi a jeho třem kolegům a jedné

kolegyni bylo v té době dohromady 119 let, takže jejich
průměrný včk byl necelých 24 let! V té době došlo i k rozšíření
školy o čtvrtou třídu, která byla zřízena z bytu řídícího učitele.
Opět byla otevřena Lidová škola hospodářská, která po
několik

předešlých

let

nevykazovala

pro

nedostatek

kvalifikovaných učitelů žádnou činnost.
O

změnách

ve

vyučování

vynucených

německými

okupanty jsem se již dříve zmínil a dřísecká škole nebyla
v tomto ohledu žádnou výjimkou. Od školního roku 1940/41 se
začal na obecných školách od 3. třídy učit německý jazyk, což
ve Dřísech našlo pochopení jak u dětí, tak u jejich rodičů, kteří
zastávali názor, že je potřebné znát jeden světový jazyk. Od
ledna 1941 pak podle výnosu Ministerstva skolství a národní
osvěty (dále jen M Š A N O ) byla němčina vyučována ve všech
třídách obecné školy a byla zvýšená její hodinová dotace. Bylo
- li dětí ve třídě více jak 35, musely se rozdělit do více tříd. Byl
to i případ dřísecké školy, která z tohoto důvodu potřebovala
nového učitele, kterého i dostala.
Z předešlých řádků je patrno, že kvůli válce docházelo i
k častým personálním změnám, ale i z jiných důvodů, než byly
ty, které jsem v předešlém odstavci uvedl. V případě dřísecké
školy tomu
neschválil

tak bylo nepřímo.
řídícího

učitele

Oberlandrat

v Konětopech

v Jičíně

a místo

vykonávat tuto funkci učitelka z Dřís Božena

něj

totiž
šla

Vavrovská.

V samém závěru války pak docházelo z nařízení Ministerstva
hospodářství a práce k odvolávání učitelů k totálnímu nasazení.
František Hyka se stěhoval do Kladna. Josef Zeman a Alois
Krajíček byli odvoláni na stavbu továrny do Vysočan, Oldřich
Lachman byl povolán na zákopové práce na Moravu a řídící
učitel Antonín Pexa putoval do Mladé Boleslavi. Škole byly
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sice zajištěny náhrady, ale časté střídání učitelů ve třídách
žákům a ani samotným učitelům určitě neprospívalo.
Ti své vzdělání museli „obohacovat", protože podle výnosu
MŠANO „všichni veřejní zaměstnanci jsou povinni do konce
března 1942 vykonati jazykovou zkoušku, při které musejí
dokázati, že dostatečně ovládají jazyk německý slovem i
písmem." Ve Dřísech byl z tohoto důvodu pořádán

kurs

němčiny, na který docházeli učitelé z okolních vesnic. Učitelé
se vzdělávali i z nacistické ideologie o Hitlerovi a Třetí říši a to
každou středu odpoledne.
Oslava vzniku Protektorátu pochopitelně nahradila během
2. světové války oslavu zrodu ČSR. Jejich součástí byla
každoročně přednáška o tom, jak moudře Hácha udělal, když
s tímto aktem souhlasil.

Oslava jeho narozenin

nahradila

oslavu narození Tomáše G. Masaryka a Edvarda

Beneše.

Zvláštní pozornost byla každoročně věnována výročí narození
Adolfa Hitlera.
Všechny školy republiky musely během války přispívat i
k chodu hospodářství a průmyslu. Týkalo se to jak učitelů, tak
žáků,

kteří museli

každý

měsíc

nasbírat

dva

kilogramy

odpadových hmot. Jednalo se o papír, gumu, kosti, hadry a
barevné kovy. Učitelé pak museli odevzdávat měsíčně půl
procenta platu německému červenému kříži.
Definitivní ránu českému národnímu školství se nacisté
pokusili zasadit v úplném závěru války. Tehdy bylo výnosem
z 23. 1. 1945 přikázáno, že žactvo již nebude ve školách
vyučováno. Téměř všechny školy byly totiž zabrány vojskem a
obsazeny „národními hosty" z Německa, Maďarska a jiných
evakuovaných částí Evropy. Dřísecké žactvo docházelo dvakrát
týdně do místního hostince, kde dostávalo domácí úkoly. Od
března pak děti docházely i do hostince druhého. Celkem se
takto scházely třikrát týdně .
V závěru roku 1944 došlo v dřísecké škole k jedné velmi
smutné události, kterou kronikář zaznamenal následovně: „Již
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po dlouhou řadu let nebylo ztrát na životech v naší škole.
Počátkem listopadu náhle se rozstonal žáček 1. třídy Stáňa
Kapr a během 4 dnů zemřel v nemocnici „Bulovka" v Praze.
Krutý osud stihl vdovu paní Kaprovou, které zemřel před
rokem manžel za tři měsíce matka a ihned synek., jediný,
v kterého kladla tolik nadějí. Pohřbu se zúčastnilo

téměř

všechno žactvo, přes velmi špatné počasí."
Snad vůbec nejhrůznější čin spáchali němečtí okupanti
v dříseckém regionu v noci na 7. května 1945, kdy vypálili více
jak tři čtvrtiny blízké obce Konětopy, včetně místní školy.
Proto také musely konětopské děti docházet do Dřís.
Všechno utrpení jednou skončí a stejně tak tomu bylo i
v případě druhé světové války. Třetí říše byla rozvrácena,
okupanti z naší vlasti vyhnáni a mohlo se začít s obnovou
republiky, stejně jako s obrozením celého našeho školství,
které bylo v tragickém stavu.

4. 6. Dnsecké školství do roku 1989
Řídící učitel Obecné školy ve Dřísech Antonín Pexa, jedna
z nej větších postav celé historie tohoto ústavu, se rozhodl vzít
obnovu školy pevně do svých rukou, neponechat nic náhodě a
začít s výchovou dříseckých dětí již v předškolním

věku.

Jedním z jeho prvních činů bylo po osvobození republiky
zjištění, že v obci je 40 dětí věku od tří do šesti let. Učinil vše
pro založení mateřské školy. K jejímu otevření došlo k 15. 11.
1945 v přístavku u obecního úřadu.
Po

odchodu

některých

rodin

do

Němci

uvolněného

pohraničí a také po odchodu jednoho člena učitelského sboru
na vojnu, byly ve školním roce 1945/46 otevřeny pouze dvě
třídy. V první byly vyučovány děti 1. a 2. postupného ročníku
obecné školy a ve druhé žáci 3. až 5. ročníku. Po obnovení
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školy

v Konětopech

v březnu

1946 a tudíž po

odchodu

místních dětí ze dřísecké školy byl počet žáků ve třídách tento:
v 1. třídě 20 a ve 2. třídě 35 žáků.

Co se týče
pochopitelně

oslav významných

ke

značným

jubileí, došlo po obnově ČSR

změnám.

K již dříve

slaveným

narozeninám našich prvních dvou prezidentů či úmrtí Tomáše
G. Masaryka,

však přibyla výročí nová, která dávala tušit,

jakým směrem se bude naše vlast v budoucnosti orientovat, a
ke které světové velmoci náš stát nejvíce přilne. Jednalo se o
výročí VŘSR, narození Lenina, Stalina či výročí úmrtí prvnč
jmenovaného. Dál se pochopitelně slavil 28. říjen a nově i 9.
květen.
Došlo i ke změnám v osnovách. Nově se objevil předmět
branná výchova, nad kterým měl na obecných školách dozor
okresní školský inspektor.
V tomto období došlo i k významné změně v učitelském
sboru na dřísecké škole. Její řídící učitel Antonín Pexa přešel
na měšťanskou školu do Staré Boleslavi.
K velkým změnám

na naší politické scéně a tedy i

k velkým změnám ve školství, došlo v posledních únorových
dnech

roku

1948.

Po

přijetí demise

některých

ministrů

prezidentem republiky Edvardem Benešem, došlo k přetvoření
Národní fronty. Řídící učitel upozornil při této příležitosti sbor,
„že tyto události zapůsobily hluboce i ve školském životě a je
třeba, aby učitelský sbor se zvýšeným úsilím plnil své úkoly a
povinnosti."
Po této změně byla cesta, kterou se naše vlast vydala zcela
zřejmá a i v kronice dřísecké školy je o tom dost důkazů.
Nejkřiklavější a do jisté míry i nejsmutnější je příklad oslav 28.
října a tedy výročí založení ČSR. Ještě v roce 1949 bylo vše při
starém. O rok později se tento den slavil nejen vznik ČSR, ale i
výročí znárodnění průmyslu z roku 1945 a současně i vyhlášení
dvouletého plánu. V roce 1951 se slavilo již pouze znárodnění,
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dvouletka a přibyla dokonce i pětiletka. Pisatel nezapomněl
poznamenat, že se tak stalo podle pokynů nadřízených úřadů.
Došlo i na oslavy narozenin Klementa Gottwalda, dne
horníků

či

vzniku

Rudé

armády.

Učitelé

se

účastnili

politických a ideologických školení či vojenských cvičení.
Dřísecká škola začala rovněž odebírat dva sovětské měsíčníky,
které sloužily k výuce ruského jazyka a k „dalšímu prohloubení
ideové jednoty mezi ČSR a SSSR.."
Podle nařízení Ministerstva školství, věd a umění musely
být zasílány na příslušné úřady měsíčně zprávy o životě školy,
učitelé byli povinni konat pravidelné měsíční porady a při nich
referovat o současných událostech. Zápis těchto porad musel
být rovněž zasílán na Okresní národní výbor.
V této

době

byl

již

zjevný

nastupující

trend

silné

feminizace školství. Školám byl navíc zrušen feriální den,
protože

„i

učitelstvo

se

musí

připojit

ke

všeobecnému

budovatelskému úsilí národa."
V březnu roku 1952 se konala v Brandýse nad Labem
okresní konference KSČ a jeden závěru z ní byl pro Obecnou
školu ve Dřísech skutečně klíčový: naučit děti dvě pionýrské
písně.
V březnu 1953 pak zasáhly celou zemi další rány. V krátké
době po sobě zemřeli J. V. Stalin a tehdejší československý
prezident Klement Gottwald. Žactvu se při těchto příležitostech
dostalo obšírného pojednání o velikosti těchto dvou státníků.
I změna na postu řídícího učitele dřísecké školy byla
typická pro tehdejší dobu. V srpnu 1953 byl předvolán na ONV
kde mu bylo sděleno, „že strana s ním není spokojena, protože
se nezapojil do socializace venkova. Podle kroniky, jejímž
autorem byl sám řídící učitel, předvolaný dokázal, „že toto
obvinění bylo zvráceno a dokázáno za přítomnosti okresního
školního inspektora, že hraničí s pomluvami, pocházejícími od
dvou osob, které chovají nepřátelství k řediteli školy." Ředitel
byl přesto odvolán.
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Nový školní rok 1953/54 již zahájil nový ředitel Vlastimil
Majer. Při svém nástupu zhodnotil význam nové školské
organizace a neopomněl před žáky a jejich rodiči důkladně
pomluvit svého předchůdce. Ani on však v této funkci dlouho
nepobyl a ještě před koncem tohoto školního roku byl odvolán.
Důvody jeho odvolání byly mnohem vážnější než v předešlém
případě. Byl souzen

a odsouzen z blíže nespecifikovaných

mravnostních důvodů.
Od školního roku 1955/56 byly v učitelském sboru dřísecké
školy již jen samé učitelky. Feminizace školství zde dosáhla
vrcholu.
Stejně jako v předešlých letech, i v této době je v kronice
zmíněna spousta událostí ve světě a proto jsou zde popisovány
reakce dřísecké školy.

Kronika tedy například uvádí,

že

„západní mocnosti se snaží vyzbrojit západní Německo, které
by mělo být vstupní branou ve válce proti mírumilovným
státům. Žáci i učitelé zdejší školy zaslali rozhodný protest proti
těmto pokusům. Dopis byl zaslán československému rozhlasu
v Praze."
Zmíněn byl i XX. Sjezd KSSS a zejména pak „odsouzení
kultu osobnosti a návrat k leninské ideologii
vedení." Stejně tak je v kronice poznámka o
v Maďarsku
pochopitelně

v roce

1956, kdy je

okomentován

jako

vpád

kolektivního
událostech

sovětských

potlačení

vojsk

kontrarevoluce.

Později byl v kronice i záznam o invazi v Zátoce sviní či
vypuštění prvního člověka do vesmíru J. Gagarina, což bylo
pochopitelně

náležitě

v Československu

vyzdviženo.

v roce

1968

však

O
není

událostech
v kronice

ani

sebemenší zmínka.
Další
době

připomenutí je

k nejvyspělejším

důkazem toho, že Dřísy patřily ve své

obcím regionu.

Šetření Československé

televize totiž zjistilo, že tato obec je „nejtelevizorovanější obec
v pražském kraji", přičemž
zásluhu,

jelikož

první

místní

přístroj
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škola na tom měla největší
byl

umístěn

právě

zde.

Československá televize natočila ve Dřísech film o místní
škole a o životě dětí v ní. Škola rovněž v této době nakoupila
tři radiopřijímače a byla napojena na telefonní sít. Její telefonní
číslo bylo 16.
V této době se ve škole počala řešit ožehavá náboženská
otázka.

Na

náboženství

totiž

chodilo

70

%

dětí,

což

pochopitelně „kazilo" jinak dobré jméno školy. Od školního
roku 1958/59 se proto učitelský sbor rozhodl zahájit osobní
přesvědčovací akce. Měly takový úspěch, že se na náboženství
přihlásilo již jen 12 dětí, což „nám dává dobrou perspektivu na
příští rok." Optimistické vize se vyplnily a od příštího školního
roku se náboženství zrušilo úplně. Nepřihlásil se do něj totiž
vůbec nikdo.
Zřejmě jako kompenzace byly od tohoto školního roku
otvírány na škole zájmové kroužky. Výběr měly děti opravdu
pestrý. Existoval kroužek ručních prací, truhlářský, pěstitelský,
dramatický,

turistický,

pěvecký,

sportovní

a dokonce

ve

spolupráci s místním JZD i kroužek mičurinský.
Od školního roku 1964/65 byla dřísecká škola již pětitřídní,
kdy každý postupný ročník měl svou vlastní třídu. Bylo nutné
její rozšíření, ke kterému došlo přesně o 10 let později, kdy byl
školní rok zahajován v nově zrekonstruované budově, u které
byla postavena přístavba.
Prakticky každý školní rok je v této době (od února 1948,
až do školního roku 1975/76, kdy kronika končí) zaznamenán
stejně podle neměnného schématu. Na prvním místě je vždy
poznámka o zahájení a následují: složení učitelského sboru,
počet žáků a jejich rozdělení do tříd, prospěch a chování,

činnost pionýrské organizace, oslavy mnoha výročí, zmínka o
sběru, výletech, spolupráce s M N V a SRPŠ a závěr školního
roku.
Na pisateli, později výhradně pisatelce, je vidět, jaký v té
době panoval ve společnosti strach vyjádřit názor prakticky na
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cokoliv. Některé události, např. v roce 1968, nejsou zmíněny
radši vůbec.
Stejné schéma zůstalo zachováno i v kronice čtvrté a zatím
poslední,

s jejímž

psaním

bylo

započato

školním

rokem

1976/77. Přibyly pravidelné informace o programu „Mládež a
kultura",

který

spočíval

ve

spolupráci

školy

s kulturním

centrem ve Všetatech, o zdravotní péči, škole v přírodě či
branných závodech nebo plnění dětského odznaku zdatnosti.
Na rozdíl od tří předešlých kronik, uložených v okresním
archivu na Mělníku, je tato kronika přímo ve škole v Dřísech.
Od tohoto školního roku byla součástí dřísecké školy i
jednotřídní ZDŠ v Křenku. V této době nastaly i velké změny
ve výuce. Žáci 1. třídy se začali učit podle nové koncepce
československé vzdělávací soustavy a „přes počáteční obavy a
některé nedostatky, je možné říci, že žáci učivo zvládli."
O dva roky později byly ve škole v Dřísech pouze 1. až 4.
ročník. Pátý ročník byl přesunut do Všetat.

4. 7. Dřísecká škola po roce 1989
„17. 11. došlo v našem státě ke změně politického systému.
Většina občanů podporovaných studenty, umělci, inteligencí,
lidmi, kteří byli vládnoucím režimem KSČ utlačováni pod
vedením OF donutili KSČ, aby se vzdala vedoucí úlohy
v našem státě. Byly provedeny změny ve vládách, byl zvolen
nový prezident, kterým se stal dramatik, vedoucí hnutí O F pan
Václav Havel
byla

dána

vykonával

Řediteli školy panu Františku Kolínskému

důvěra

pracovníků

školy,

takže

svou

do konce školního roku." Takto je

funkci

v kronice

dřísecké školy zaznamenána „Sametová revoluce" na konci
roku 1989.
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Stejně jako pro celý národ, tak i pro školství, znamenala
tato obrovská změna značný posun. V dřísecké škole byl
zejména v celkové

filozofii vzdělávání a výchovy

posun

skutečně klíčový a rovněž její historie byla v tomto nedávném
období stále velmi zajímavá a plná změn.
O období do začátku školního roku 1993/94, kdy došlo ke
změně na místě ředitele školy a k celkové změně ve filozofii
školy, jak jsem se o ní zmínil v předešlém odstavci, lze hovořit
s trochou nadsázky jako o „klidu před bouří". Schéma kroniky
je s minulostí téměř totožné. Pochopitelně došlo ke značnému
posunu v oslavách státních svátků a jiných významných jubileí.
Snad jen jedna událost z této doby stojí za zmínku a
myslím, že to byl právě jeden z momentů, který všem v praxi
připomněl k j a k ý m převratným změnám u nás došlo. Jedním
z fenoménů prvních popřevratových let byly restituce. Tedy
vracení majetku jejich původním majitelům, jimž byl zabaven
komunisty během jejich 40 - ti leté nadvlády v naší zemi.
Začátky školních roků byly totiž v Dřísech slaveny většinou
v místní sokolovně a nejinak tomu mělo být i na prahu
školního roku 1992/93. Sokolovnu však restituoval její původní
majitel Vrbenský a za pronájem sálu, chtěl tak vysokou částku,
že se zahájení konalo ve škole.
Do školního roku

1993/94 vstupovala dřísecká

škola

s téměř novým pedagogickým sborem a hlavně pak s novou
ředitelkou paní Jarmilou Dvořákovou. Ve škole se začalo
vyučovat podle programu „Obecná škola". Jde o jednu z forem
alternativního

vyučování, jejíž princip je

k upevňování

učiva

a

aplikace

získaných

„využívání
vědomostí

her
a

dovedností na životní situace."
Cílem takového vyučování je rozvíjet všechny individuální
předpoklady každého žáka a rozšířit vzdělávací nabídku školy.
Každou středu odpoledne byly zavedeny kurzy anglického a
německého jazyka a v sobotu dopoledne lekce hry na klavír.
Vyučovali vždy kvalifikovaní pracovníci. Vznikl i zájmový
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kroužek - základy práce s počítačem a do osnov byla zařazena
estetická a pohybová výchova.
Ze je dřísecká škola trochu
ostatních je

zřejmé

už

odlišná od

při její samotné

většiny

škol

prohlídce.

Pro

zkvalitnění výuky bylo nutné vytvářet vhodné a příjemné
podmínky pro žáky i učitele. Ve třídách jsou koberce a
žíněnkové pásy. Na chodbách stolní hry a elektronické šipky.
Snaha pedagogů vytvořit pro děti příjemné prostředí, ve kterém
se budou cítit opravdu dobře je patrná na každém kroku. Pro
učitele samotné je určitě velkým přínosem fakt, že na škole
nezvoní, a tudíž si mohou upravit délku vyučovacích jednotek
podle svých potřeb nebo podle potřeb žáků. Program Obecná
škola jim rovněž dává daleko větší prostor.
Je zřejmé, že pro vytvoření

školy tohoto typu nestačí

pouze nadšení. Pedagogický sbor dřísecké školy se proto pilně
zúčastňoval přednášek Pedagogického centra v Praze a na
seminářích

a

srazech

učitelů

si

vyměňoval

poznatky

a

zkušenosti se zaváděním projektu „Obecná škola" do praxe.
Že je tento směr pro děti nejen zábavný, ale především
přínosný, dokazoval každý rok srovnávací test KALIBRO,
v němž byly výsledky žáků vždy velmi dobré a časem se
dostaly až vysoko nad průměr ostatních vesnických

škol

porovnávaných v tomto testu.
I přes tyto prokazatelné úspěchy se bohužel v místě našli
lidé, kteří i nadále požadovali v Dřísech tradiční školu a proto
kladli místnímu pedagogickému

sboru do cesty všemožné

překážky. Vše vyvrcholilo na konci školního roku 1996/97,
kdy po neshodách s Obecním úřadem v Dřísech

prakticky

všichni zaměstnanci školy podali výpověď.
Již se zcela novým pedagogickým sborem se ve škole
začalo vyučovat opět tradičně podle programu Základní škola.
Ovšem po dalších neshodách školy s obcí Dřísy i tato éra
v dějinách školy poměrně rychle skončila a od školního roku
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2004/05 je na škole téměř stejný učitelský sbor jako v roce
1997 včetně ředitelky Dvořákové.

4. 8. Současnost a budoucnost školy
V současné době je v dřísecké škole 36 žáků rozdělených
do 3 tříd. Pouze 1. třída je samostatná. Ostatní jsou po dvou
postupných ročnících spojeny. Tomu odpovídá i pedagogický
sbor složený ze čtyř učitelek.
Na škole se stále vyučuje podle programu Základní škola.
Důvodem je skutečnost, že od 1. 9. 2007 bude muset každá
základní

škola

učit

podle

vzdělávacího programu. Jinak

svého

vlastního

rámcově

by se na této škole

opět

vyučovalo podle plánu Obecná škola.
V současnosti si dřísecká škola již tento program tvoří. Na
první pohled je patrné, že má mnoho společného s tím, jak se
na škole učilo během prvního působení ředitelky Dvořákové.
Cílem vzdělávání nebudou pouhé vědomosti a informace,
ale i

určité životní dovednosti, k jejichž získávání povede

učivo. Cílem bude rovněž naučit děti způsobům, jak informace
získávat.
Jedním z pilířů rámcově vzdělávacího programu, který si
škola vytváří, bude především důraz na individuální přístup,
což je i jeden ze základních rysů dřísecké školy v současnosti.
Každé dítě se rozvíjí podle svých schopností. Veliký význam
přikládá škola i mimoškolním aktivitám. Nyní zde

vyvíjí

činnost sedm zájmových kroužků.
O tom, že to škola se svým individuálním přístupem myslí
vážně, svědčí i fakt, že do 1. třídy dochází handicapované dítě,
které

má

svého

asistenta.

Rovněž

také

žáci

výjimečně

talentovaní mohou v učivu postupovat rychleji než ostatní.
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5. Závěr
Já sám jsem školu osobně navštívil a přiznám se, že do té
doby jsem o jejím přístupu k vyučování neměl ani tušení. O to
víc mě toto zjištění překvapilo a hlavně potěšilo. Během této
návštěvy jsem pochopil, že daleko důležitější než hmotné
zajištění, je pro tuto práci nadšení a chuť dělat něco nově a
jinak, než jak bylo doposud běžné. Toto nadšení bylo od
prvního okamžiku patrné z celého „pedagogického

sboru",

s nímž jsem měl příležitost se během mé návštěvy setkat. Samy
učitelky mě potvrdily, že děti i prostředí je zde daleko
přívětivější než na velkých školách. Dokonce i mojí poněkud
netaktní

narážku

na

velikost

jejich

„sborovny"

přešly

s humorem a odpověděly poznámkou, že „uklízečky mají na
většině škol na své věci větší místnost, než je naše sborovna."
Během celého rozhovoru jsem si představoval, jaká bude asi
paní ředitelka, na kterou jsme všichni společně čekali. Tušil
jsem někoho energického a rozhodného, ale skutečnost mé
očekávání mnohonásobně předčila. Člověka tak zapáleného pro
věc jsem už dlouho nepotkal. Ona energie a rozhodnost z paní
ředitelky sálaly neutuchající silou a vůbec jsem nepochyboval,
že by byla schopna

pro své záměry

strhnout

prakticky

kohokoliv.
Den mé návštěvy jsem si ani nemohl vybrat lépe. Na to
odpoledne si děti nacvičily jedno ze svých mnoha představení a
aniž bych se nadál, měl jsem za úkol zdokumentovat přípravy
této inscenace. Během té krátké chvilky jsem z nadšení všech
dětí pochopil jak výstižná je věta, která byla v kronice často
uváděna: „Škola žije!"
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Přílohy:
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PAMĚTNÍ k n i h a

3. kronika dřísecké školy (1940 - 1976)

budova dřísecké školy po druhé světové válce

'
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