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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá historií elementárního školství v královéhradeckém 

regionu. Největší pozornost je však koncentrována na Základní školu v Chlumci nad 

Cidlinou. Historie konkrétní školy v Chlumci nad Cidlinou je materiálovým zdrojem 

k vypracování projektu pro žáky 1. stupně chlumecké školy, jehož cílem bude 

seznámení žáků s dějinami jejich školy a prohloubení vztahu žáků k ní. Projekt byl 

realizován ve školním roce  2009/2010. 
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ANNOTATION 

This Diploma Thesis is focused on the history of the elementary education system 

in the area of Hradec Králové. Special attention is paid to a primary school in Chlumec 

nad Cidlinou. The History of a particular school in Chlumec nad Cidlinou is the 

material source used to formulate the project for the primary school pupils in this 

school. The main approach of the project will be to familiarize pupils with the history of 

their school and to strengthen the pupils‘ relationship to the school.   
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Úvod 

V diplomové práci, jak už vyplývá ze samotného názvu práce, se budu zabývat 

školstvím svého rodného kraje a převážně základní školou, na které jsem plnila 

povinnou školní docházku. A protože bych ráda v příštích letech na této škole působila i 

jako učitelka, rozhodla jsem se jí hlouběji věnovat. Cílem práce je analyzovat a 

komparovat primární dokumenty o historii chlumecké školy, interpretovat je zasadit a je 

do dobových souvislostí.  

V úvodní kapitole, která má za úkol zdůraznit vývoj českého školského systému, 

vycházím národního obrození. Zachycuji stěžejní momenty období českého školství a 

nezbytno poukázat na osobnosti, které se o rozvoj a vývoj vzdělávání v Čechách 

zasloužily. 

V metodologické kapitole budu charakterizovat metody, jež v průběhu práce 

využiji. Historicko – srovnávací metoda pro mě bude zajímavou zkušeností, se kterou 

jsem se dosud téměř nesetkala. Již běžném životě se setkáváme s metodou pozorování, 

zde se však podám výklad vědeckého pozorování, u kterého je velice významné pečlivé 

naplánování a neodchylování se od stanoveného cíle. 

Další kapitola bude věnována teorii projektového vyučování s následkem 

sestavení a realizací vlastního projektu v části praktické. Sestavování a provádění 

projektů ve školách je pro české učitele stále ne úplně běžnou vyučovací metodou, 

avšak zájem o toto moderní praktické vyučování neustále roste a postupně je zaváděno 

do běžného režimu jednotlivých škol. 

Nejobsáhlejší a také mé osobě nejbližší kapitola je věnována mému rodnému 

kraji, kde jsem se zaměřila převážně na školskou problematiku a její vývoj v regionu a 

městě Chlumci nad Cidlinou. Nejprve kapitola popisuje vývoj školství 

v královéhradeckém regionu s přihlédnutím k celkovému historickému vývoji v této 

oblasti. Rozvoj školství v Chlumci nad Cidlinou je roubován na obecný historický 

koncept vývoje města. Další část této kapitoly bude věnována charakteristice města 

Chlumce nad Cidlinou, v němž se také nachází jediná základní škola, ke které bude 

primárně směřovat celá diplomová práce. Naše městečko je spjato především 

s barokním zámkem Karlova koruna, avšak jako zámek tak také školní budova má 
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pestrou historii, kterou bych ráda představila v návaznosti na historii města. V této části 

se pokusím nastínit historii školství v Chlumci už od úplně prvních škol ve 12. století, 

přes zlomový okamžik výstavby školní budovy až po současnou podobu základní školy. 

V roce 2009 chlumecká historická školní budova oslavila 110. výročí od jejího 

otevření a záznamy o chlumecké škole popisuje celkem 12 kronik, které jsou uloženy ve 

Východočeských archívech (SOkA) v Hradci Králové. V kronikách je velice poutavě 

líčen již proces jednání o výstavbě školy, výběr místa, architekta a celý průběh stavby 

od položení základního kamene až po slavnostní otevření nové školní budovy.  

Stěžejní část týkající se historie Základní školy v Chlumci nad Cidlinou bude 

důležitá hlavně proto, že na ní plánuji postavit praktickou část diplomové práce a 

vytvořit projekt pro žáky čtvrtých a pátých ročníků, který bych ráda realizovala v rámci 

mé praxe na již výše zmiňované škole. Prostřednictvím projektu by měli žáci na 1. 

stupni dostat příležitost seznámit se s pestrou historií a prohloubit vztah žáků ke škole, 

která jim dává základní vzdělání.  
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1 Metody práce 

1.1 Historicko-srovnávací metoda  

Srovnávání v historickém vývoji a jednotlivých etap vývoje se zkoumá pomocí 

historicko-srovnávací metody, která dává příležitost uvědomit si, jak se postupně 

vyvíjel obsah a pojetí vzdělávání. Prostřednictvím této metody je možno sledovat, jakou 

plnilo vzdělávání funkci s přihlédnutím k potřebám společnosti v určitém časovém 

období a rozdílnost v jednotlivých koncepcích vzdělávání. 

Miroslav Hroch a kol. (1985) uvádí otázky, které jsou předpokladem pro správné 

užití komparativní metody.  

Výzkumník by měl co nejpřesněji definovat objekt komparace, kterým si 

ujasníme, zda srovnáváme procesy stejné kategorie a jestli jde o jevy stabilní nebo 

proměnné.  

 Určení cíle Hroch rozděluje do čtyř kategorií, kde buď určujeme shody a rozdíly 

mezi objekty komparace, nebo shody a rozdíly rozebíráme a objekty seskupujeme do 

skupin, srovnáváme vzhledem k námi známému objektu, nebo hledáme shodné rysy 

studovaných jevů a procesů.  

Jako další kritérium komparace je uvedeno hledisko, podle kterého srovnáváme 

tzv. „rozměr“ srovnání. V tomto kriteriu je kladen důraz na to, že porovnání musí být 

v rámci hledisek, která jsou možná uplatnit na všech objektech komparace. Důležitost 

zde hraje vztah k danému problému a cíl komparace. 

 Významnou kriteriální úlohu hraje způsob, jakým použijeme časovou osu. 

Můžeme provést srovnání historických událostí podél časové osy, kdy proti sobě 

stavíme události z různého časového období, avšak z jednoho vymezeného území. Nebo 

porovnáme události ze stejného období a na různých místech. Další varianta je vhodná 

při zjištění podobného vývoje událostí na různých územích, ale jinou rychlostí. V tomto 

případě porovnáváme shodné úseky probíhajících událostí. 
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Existují různé techniky historickosrovnávací metody, které se užívají podle toho, 

jaký charakter mají objekty a jaký si výzkumník stanoví cíl. Podle toho je stanoven, 

zdali budou sledovány struktury nebo procesy a změny. Než se rozhodneme použít 

komparativní metodu, je nutné, abychom dobře znali složky dějin, které hodláme 

srovnávat a měli dostatečnou metodickou průpravu pro komparaci, abychom dobře 

zvolili její typ. (Hroch a kolektiv, 1985) 

 

1.2 Pozorování 

Klíčová průzkumná metoda patří k základním metodám vědeckého výzkumu 

v pedagogice, která je určena ke sběru dat k charakteristickým situacím, kde hrají role 

jednotlivci nebo skupiny. Metoda pozorování je hojně užívána nejen v pedagogice např. 

k hodnocení klimatu třídy, hodnocení, chování žáka apod., ale i v jiných společenských 

vědách. „Sledování smyslově vnímatelných jevů, zejm. chování osob, interakce učitel-

žáci, průběhu skupinové práce, průběhu konfliktu aj. Předmětem pozorování bývají jiní 

lidé, objekty, jevy, ale též pozorovatel sám.“(Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 213) 

Jarmila Skalková (1985) charakterizuje objektivní pozorování jako vědecké 

metody následovně: a) Pozorování je vedeno myšlenkou, která směřuje 

k formulovanému cíli, tudíž přesně víme, co máme pozorovat a zároveň tušíme 

výsledky. Pro daný cíl vybíráme i plánovitě materiál, který budeme pozorovat. b) Jako 

další charakteristický rys pozorování uvádí Skalková plánovitost a systematičnost. 

S ohledem na cíl je určen program, časový postup, prostředky a techniky, při kterých 

sbíráme materiál. c) Objektivitu pozorování by měla zaručit pravdivost a přesnost při 

zaznamenávání údajů.  

Pozorování má být plánované, kdy si předem rozmyslíme co, kdy, jak a kde 

chceme pozorovat. Pro pozorování je důležitá systematická práce, čímž se vyhýbáme 

náhodnosti a kdy se rozhodneme, co vlastně chceme pozorovat a plně se soustředíme na 

něco konkrétního. Jevy, které jsou sledovány, formulujeme do hypotéz, které můžeme 

opakovaně prověřovat. 
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Jarmila Skalková dále tvrdí: „Pozorování spočívá především v sledování činnosti 

vychovatelů a vychovávaných, učitelů a žáků prostřednictvím pozorovatelných projevů 

jejich činnosti.“ (1985, s. 58) Přitom však klade důraz na pedagogický výklad 

pozorovaných činností. Skalková uvádí rozdělení pozorování podle způsobu (přímé, 

nepřímé), jakým je prováděno a dále podle toho, jak dlouho pozorování trvá 

(krátkodobé, dlouhodobé).  

O přímém pozorování se mluví v případě, když výzkumník bezprostředně sleduje 

zkoumané jevy a procesy. V přímém pozorování hraje důležitost, zda se jedná o 

pozorování zúčastněné, kdy má pozorovatel přímý kontakt s účastníky zkoumání a 

nezúčastněné, při čemž pozorovatel do dění nezasahuje a pouze provádí záznam. 

K nezúčastněnému pozorování je řazen typ pozorování zjevného, kdy pozorovaní vědí, 

že jsou pozorováni a často to může ovlivňovat jejich chování, a tudíž i výsledky 

výzkumu. Opakem je však zúčastněné přímé pozorování skryté, kdy sám pozorovatel je 

začleněn do pozorované skupiny, která není ovlivněna vědomostí, že je sledována. 

Existuje ještě přímé pozorování skryté, kdy je využito např. skryté kamery, 

jednostranné stěny apod., kdy činnost není narušována přítomností výzkumníka.  

Krátkodobé pozorování může být např. sledován objekt pozorování několikrát po 

kratší dobu. Dlouhodobé je využíváno při vývoji např. vztahů nebo chování žáků ve 

skupině a výzkum může trvat třeba i několik let. 

Metoda pozorování se neustále vyvíjí díky rozvoji techniky, kdy vznikají nové 

možnosti záznamů a tím dochází s k zpřesňování a lepší kontrole získávaných 

materiálů.  

Objektivní pozorování rozdělujeme do několika fází. Nejprve je nutné stanovit si 

cíl a vymezit objekt pozorování. Následuje samotné sledování, pro které je potřeba 

detailní příprava, při čemž si musíme stanovit časový plán, kdy je pozorování 

nejvhodnější pro výzkumný problém a také pečlivě připravit záznamový arch, díky 

kterým se můžeme kdykoli vrátit k tomu, co jsme při pozorování zachytili, a je pro nás 

zásadním pro další rozbor. Záznam pozorování je nutné provést okamžitě v průběhu 

sledování a bezprostředně po pozorovaném časovém úseku záznam znovu projít a 

doplnit získané poznatky. Záznam pozorování výchovně vzdělávacího procesu by měl 
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obsahovat identifikační údaje (datum, koho sledujeme, třídu, čas, téma, popis učebny, 

pomůcky, složení třídy …), závěrečné poznámky, časové údaje, nečekaný moment, 

komentáře, činnost žáků a učitele a další. Pro kvalitativní pozorování je nejlepším 

záznamem nahrávka. Při dlouhodobém pozorování se nabízí možnost systematického 

použití deníku, do kterého se chronologicky zaznamenávají postřehy v průběhu 

sledování. Jako velice vhodnou formu záznamu pozorovaného předmětu se podle 

Skalkové jeví používání kamerové či zvukové nahrávky, v kombinaci 

s nenahraditelným s vlastním přímým pozorováním. 

Jednou z metod záznamu, která nám ulehčí vyhodnocení výzkumu je škálování, 

při kterém jsou získané informace převáděny na číselné hodnoty.  Je však nutné vědět, 

zda je tato metoda záznamu vhodná a dostačující pro zvolený cíl pozorování. I když se 

tato metoda vyznačuje celkem jednoduchostí v záznamu a zpracování, nelehká je však 

příprava a vhodný výběr kategorií, které jsou základem pro posuzovací stupnice. 

Pozorování je náročná metoda pedagogického výzkumu, a proto by si měl 

výzkumník nejprve bez zaznamenávání vyzkoušet cvičné pozorování, aby si ujasnil cíl, 

stanovil přesný plán, a lépe pronikl do problematiky, jíž se chce zabývat. Při pozorování 

můžeme jen těžko předvídat, kdy nastanou okamžiky důležité pro pozorovatele, proto 

jeho obtížnost spočívá také v obezřetnosti a časové náročnosti. Odměnou však bývá 

zachycení přirozených situací v reálném prostředí. V mé práci bylo během realizace 

projektu použito hlavně přímé pozorování. 

 

1.3 Projektové vyučování 

V mojí diplomové práci jsem vlastní projekt v reálném prostředí prováděla úplně 

poprvé, proto zde nastiňuji nejprve teoretickou podobu projektového vyučování. 

Celosvětově rozšířená projektová metoda, je v současnosti řazena mezi moderní 

výukové trendy, které propagují netradiční pojetí výchovy a vzdělávání Za tvůrce 

vyučovací metody, kdy se kolem jednoho zvoleného tématu koncentruje několik 

předmětů, je považován americký pedagog a filosof John Dewey. Učivo se 

prostřednictvím této metody uspořádá zcela odlišně než při tradičním vyučování. Žáci 
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nejsou seznamováni s látkou prostřednictvím výkladu učitele, kdy si mají zapamatovat 

jeho obsah a poté ho umět použít. „Mají s pomocí vyučujícího řešit určitý úkol 

komplexního charakteru (projekt), který buď přímo vychází z praktických potřeb, nebo 

je alespoň s praxí úzce spojený.“ (Kalhous, Obst, 2002, s. 299) 

V Čechách se projektovou metodou již dříve zabývali např. Václav Příhoda, 

Stanislav Vrána, Jan Uher nebo Rudolf Žanta, který charakterizuje projekt takto: 

„Metoda projektová je především metodou praktického všedního života, nikoli 

abstraktních úvah za katedrou; je nejstarší vyučovací a výchovnou metodou vůbec.“ 

(Žanta, 1934, s. 10) Dále se podle Žanty tato metoda snaží vytvořit atmosféru, v níž se 

žák přirozenou cestou bez námahy dostane blíže ke zvolené problematice než skrz 

faktický výklad učitele a tudíž se učební látka prostřednictvím projektu více přibližuje 

praktickému životu. Žák je veden k činnostem, kterými je vtažen přímo do projektového 

tématu a směřuje postupně k cílovému poznání a pochopení.  

Projekt jako veliká učební jednotka musí mít podle Žanty např. tyto hodnoty: 

musí mít ústřední myšlenku vedoucí vzrůstu a hromadění nového vědění, kořeny ve 

skutečném životě a živým organismem, v němž poznatky spolu vzájemně souvisí, 

projekt musí být dobře promyšlený, sestaven takovým způsobem, aby se v mysli žáka 

vyvíjela myšlenka, přirozeně vzrůstala během několika vyučovacích hodin a vedla ho 

ke konkrétnímu cíli.  

Pro porovnání Vladimír Václavík (2002) shledává podstatná hlediska pro projekt 

tato: žáci by měli mít vliv na výběr v projektu, jehož program učení není pevně 

stanoven do všech jednotlivostí, projekt má souvislost s mimoškolní skutečností a 

vychází z prožitků žáků, důležitá je zainteresovanost žáků a práce na projektu 

z vlastního zájmu bez potřeby vnější motivace, projekty vede ke konkrétním výsledkům 

a poznatkům, které jsou pro žáky odměnou.  

Jednotlivci provádí své projekty už od raného dětství počínaje stavěním hradů na 

pískovišti, tvořením domečků pro panenky apod. a postupně s rostoucím věkem vzrůstá 

i náročnost a hlubší myšlenky v dětských projekty a přecházejí do činností dospělých 

jedinců.  
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Projekty mohou být jak celoškolní, třídní, skupinové i individuální. Kolektivní 

projekty na rozdíl od těch individuálních vedou ke stmelování skupiny, vzájemnému 

respektu mezi žáky, kdy společně dosáhnou úspěchu. Naopak individuální projekt může 

žáku zvýšit sebevědomí a nabudit ho k dalšímu osobnímu rozvoji. 

Při každém projektu je nutno přihlížet jeho k individualitě, a proto není předem 

přesně popsáno, jak by měl jednotlivý projekt vypadat. Při přípravě projektu bychom 

však podle W. H. Killpatrika dodržovat postup podle čtyř kroků:  

Nejprve je nutné zpracovat záměr projektu, který může vycházet spontánně ze 

strany žáků, z pedagogické situace, nebo souvisí s učební látkou. Projekt přesahuje více 

předmětů a musí být stanoveno, čím se v projektu budeme zabývat. 

Ve druhém kroku přípravy projektu bychom měli specifikovat záměr do 

jednotlivých kroků – zpracovat plán, který bude obsahovat např. místo, čas, pomůcky, 

účast žáků na projektu a další.  

Následuje vlastní provedení projektu, kde mohou nastat přiměřené odchylky od 

připraveného plánu podle potřeby. 

Ve finální fázi dochází k vyhodnocení projektu žáky i učitelem. (Valenta, 1993) 

Při plánování projektu musíme myslet také na přeorganizování učiva 

v předmětech, kterých se projekt týká, případně přizpůsobit školní den jednotlivým 

projektovým částem. Toto přizpůsobení projektových hodin chodu školního dne nebývá 

obtížné na 1. stupni, kdy převážnou část všech hodin má ve svých rukách jen jedna paní 

učitelka. Na druhém stupni musí proběhnout kooperace i s vyučujícími, kteří vedou 

ostatní hodiny. Ne vždy je nahodilý projekt, jehož nápad se zrodí např. při konverzaci 

učitele s žáky vhodný do školy a nezapadá do plánu učiva konkrétního ročníku. Proto si 

učitel musí rozmyslet, jak by mohl nápad korigovat do vhodnější podoby pro konkrétní 

žáky. Důležité je pro plánování, aby učitel co nejméně zasahoval do práce žáků a žáci 

měli možnost co nejvíce se samostatně rozhodovat. Učitel sleduje výkony jednotlivých 

žáků i komunikaci a schopnost žáků organizovat si práci jako skupina, slouží jako 

poradce a hodnotí práci žáků. Při plánování je nutné si také uvědomit, pro kolik žáků 

projekt plánujeme a jaké máme zázemí, co se týká vybavenosti školy.  
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Rudolf Žanta (1934) označuje učitele v průběhu projektu jako vůdce, 

organizátora, předsedu, hlavního mluvčího, rozhodčího, soudce, autoritu, rádce, 

posluchače, přítele, spolupracovníka, examinátora a kritika. „Úkol učitele v projektové 

metodě vyžaduje mnoho přípravy, práce, trpělivosti, … - je v jistém směru nesnadnější 

než ve škole obvyklých metod.“ (Žanta, 1934, s. 23) Oproti tomu však Žanta dodává, že 

tato metoda sbližuje učitele s dětmi, učí jej vnímat v dětskou duši, a umožní učiteli lépe 

poznat individuální vady i přednosti dítěte. 

Nelehké by mohlo být pro učitele hodnocení projektu, obzvláště pokud učitel 

používá jen tradiční známkování. Proto je pro hodnocení projektu daleko vhodnější 

použít slovní hodnocení, kde učitel popíše nejen individuální práci žáka, ale i schopnost 

spolupracovat ve skupině a zhodnotí celkový výkon a výsledky práce. 

Nespornou výhodou projektového vyučování je bezprostřední kontakt se 

zkušeností praktického života, konkrétním problémem a žák je stavěn před určité 

situace, kterým se snaží zorientovat a najít řešení. Žáci v projektu nepracují pod tlakem, 

ale protože je práce zajímá a mají ze svého konání radost. Projektová metoda 

nevylučuje ani prvky, které jsou užívány v klasické výuce jako např. memorování, které 

však musí být účelné a ne bezúčelně odříkávaný text čehokoli. V průběhu projektu 

dochází také k upevňování vztahu a důvěry mezi učitelem a žákem, kdy učitel přechází 

do role rádce a pomocníka a má dostatek příležitostí věnovat se každému žáku 

individuálně. Může se zdát, že učitelova práce v průběhu realizace projektu je snadnější 

než v klasických hodinách, avšak celá příprava projektu je velice náročná, jak 

organizačně, tak v promyšlenosti, zajištění potřebných pomůcek apod. V projektu 

mohou v jeho průběhu nastat určité problémy, které vyžadují úpravy plánu, a tak musí 

se učitel třeba i z hodiny na hodinu přizpůsobit vzniklým změnám. 

Rudolf Žanta (1934) uvádí jako hlavní přednosti projektové metody tyto: 

vhodnější výběr učiva, lepší přizpůsobení dětské duši, odklon od abstraktního a zteplení 

poměru mezi učitelem a žákem. „Jedním z nejnebezpečnějších úskalí projektové metody 

je nejistota, kolik volnosti a odpovědnosti přenechá učitel dětem. … Učitel, ač je 

v projektu zdánlivě pouhým režisérem, musí dbáti, aby se mu hra nevymkla z ruky.“ 

(Žanta, 1934, s. 43) 
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Projektová metoda má široké využití ve všech stupních školského systému a může 

být podporou ostatních metod vyučování. Účastníci projektu jsou vedeni 

k samostatnosti, odpovědnosti a rozvíjí se jejich individualita. Projekty jsou zakládány 

na praktičnosti a přirozených aktivitách využívaných v životní realitě. V současnosti 

znamená projektová metoda pro české školy stále novou formu výuky a často zde panují 

obavy z použití této metody ze strany učitelů z důvodu nedostatečného proškolení. I já 

se chystám v praktické části diplomové práce prvně realizovat vlastní projekt a doufám, 

že získám zkušenosti a že mě povzbudí k další práci s metodou, která je symbolem 

kreativity, praktičnosti, samostatnosti a vlastního zájmu žáků. 
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2 Teoretická kapitola 

2.1 Historie a perspektiva školství - vývoj českého počátečního školství 

2.1.1 Pojetí a význam školy v konceptu J. A. Komenského 

Pedagogické názory J. A. Komenského (1592 – 1670) jsou založeny na spojení a 

prolínání světových myšlenkových proudů s lidovou tradicí vzdělávání a výchovou 

Jednoty bratrské. Jako reformátor školství byl žádán a zván do mnoha evropských zemí, 

a tak se jeho názory rychle rozšířily po Evropě. Jako propagátor míru a klidu si musel 

projít náboženskými i válečnými boji o moc v Evropě, ke kterým byl vysílán i jako 

vyjednavač. Proto Komenský svým působením reagoval na dobový vývoj a snažil se 

prosadit vzdělání pro všechny, aby si lidé rozuměli a pochopili se, a tudíž mezi nimi 

nebudou vznikat konflikty a následné válečné střety. „ŽE VŠECKA mládež obojího 

pohlaví má býti posílána do veřejných škol … Za prvé, my máme na mysli všeobecné 

vzdělání všech, kdo se narodili lidmi, ke všemu lidskému. Musí tedy býti vedeni pospolu 

jednou cestou, kam až mohou býti vedeni pospolu, aby se navzájem všichni 

povzbuzovali, podněcovali a bystřili.“ „A nerodí se pouze děti boháčů, šlechticů a 

úředníků k podobným hodnostem, aby pouze jim byla otevřena latinská škola a ostatní 

byli odmítáni jakoby beznadějní.“ (Komenský, 1948, s. 221, 222) Svou všestranností 

později působil na celou společnost s cíli, které vedou k demokratičnosti a toleranci. 

V důsledku nových poznatků, které byly získány díky zámořským objevům, měl 

Komenský již své předchůdce, kteří se snažili stanovit zásady a metody vyučování. 

Komenský se s nimi shoduje např. v postupnosti a názornosti a vytváří soustavu 

pedagogických názorů. „ … chtít učit někoho cizímu jazyku dříve, než ovládá jazyk 

domácí, je právě tak, jako bys chtěl učit syna jezdit na koni dříve, než umí chodit. Lépe 

je postupovat odděleně, …“ (Komenský, s. 222, 1948) 

Komenský klade ve výchově člověka největší důraz na lidskou přirozenost a bere 

člověka jako rozumnou bytost obdařenou jazykovou schopností, tvořivostí a na konci 

vývoje má člověk dojít ke svobodné vůli. Každý, kdo se narodil jako lidská bytost má 
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základní právo na rozvoj a vzdělání proto, abychom se byli schopni rozhodovat. 

Komenský nazývá školu dílnou lidskosti, při čemž by se člověk měl vzdělávat 

v různých prostředích v průběhu celého života. 

K výchově přistupuje Komenský jakožto věřící křesťan podle filozofie přírody a 

člověk se podle něj dostal v rámci přírodního vývoje nejvýš a má za úkol být 

pokračováním boha na zemi. Nejvyšší cíl člověka má být blažený posmrtný život, který 

si ovšem musí během pozemského života zasloužit tím, že na sobě bude pracovat, jak 

bude konat, rozvíjet se a tím se přiblíží k obrazu svého stvořitele. Komenského člověk 

je rozumná bytost, která je obdařena jazykovou schopností a tvořivostí a na konci svého 

vývoje dojde člověk ke svobodné vůli. Každá lidská bytost má právo na to, být rozvíjen 

a vzděláván, což ho dovede ke schopnosti svobodně se rozhodovat. Člověk má být 

vzděláván v různých prostředích a v průběhu celého života. Škola by měla představovat 

tzv. „dílnu lidskosti“ a učí, co jsou tzv. lidské věci, a proto rozvíjet rozum, jazyk a 

motorické dovednosti člověka. Vzdělání má vliv na mravnost a každý, kdo přijde do 

styku se vzděláním a výchovou, nemůže dojít k nelidskosti. Výsledkem výchovy je u 

Komenského „pravý člověk“, což znamená být člověkem: zbožným, mravným a 

moudrým. Komenský věří, že každý člověk je vychovatelným. (Uhlířová, 2005) 

Komenský tvrdí, že člověk by se měl učit všemu, což ve vzdělávacím obsahu 

znamená výběr podstatných věcí z celku světa, které nám pomohou dosáhnout 

blaženého posmrtného života. Na výběr důležitostí pozemského života pohlíží 

Komenský ze tří hledisek: vědět (co mám o světě vědět), chtít (co od něho mohu chtít), 

moci (jak se mám chovat) ve vztahu ke světu jako celku i k sobě samým. Při tomto 

obsahu vzdělávání zřejmá Komenského pansofie – vševěda, všemoudrost.   

Didaktika velká – Didaktika magna dokončená roku 1638 nebyla pouhým 

latinským překladem Didaktiky české. Komenský didaktiku nejen rozšířil, ale dá se zde 

pozorovat i nový pohled na školské problémy a opět zde odpovídá na otázku pansofie. 

V prvních dvanácti kapitolách se zabývá obecnou pedagogikou, ve 12. – 24. kapitole 

nastiňuje argumenty pro společné vyučování a následně líčí úvahy o struktuře školského 

systému pro období lidského života do dospělosti za účelem systematického školního 

vzdělávání. 



19 

 

Komenského dítě má právo být individuem, právo na vzdělání, právo na 

porozumění a úctu a na aktivitu. Cílem ve všech stupních výchovy je u Komenského 

harmonie a vychovat člověka moudrého, mravného, zbožného. Podle systému 

Komenského má být člověk vychováván od narození do 24 let, při čemž počátek 

výchovy v klíně mateřském, kdy se dítě v období učí vlastní aktivitou a nápodobou 

rozumět a užívat mateřský jazyk, náboženství a osvojuje si základní návyky 

společenského chování. V době, kdy dítě přestává mít potřebu neustálého kontaktu 

s matkou a projevuje zvídavost, tak by mělo přejít do školního období.  

V období chlapectví od šesti do dvanácti let má být podle Komenského všechna 

mládež posílána do škol, kde se má vyučovat mateřským jazykem a pokračovat 

v rozvíjení zbožnosti a mravnosti. Do cíle školy obecné patří naučit dítě to, co potřebuje 

pro život, čili trivium – číst, psát, počítat, dále také zpívat a základy reálií. „Účelem a 

cílem školy obecné bude, aby se všecka mládež mezi šestým a dvanáctým (nebo 

třináctým) rokem věku naučila tomu, co potřebuje po celý život. Totiž a) hbitě čísti 

všecko v jazyce mateřském, tištěné i psané; b) psáti nejdříve čitelně, pak rychle a 

konečně správně podle pravidel mluvnice jazyka mateřského; c) počítat písemně i 

počitadlem podle potřeby; d) měřit správně jakýmkoli způsobem délky, šířky, 

vzdálenosti atd.; e) zpívat všecky obvyklé nápěvy, …; f) učit se na paměť většině žalmů a 

svatých písní, kterých se užívá v církvi každého místa, …“ (Komenský, 1948, s. 223) 

Škola obecná by měla být v každé vesnici. 

Od dvanácti let dítě přechází do období jinošství a vstupuje do střední latinské 

školy, která by měla být zřízena v každém městě. Základem na latinské škole je 

sedmero svobodných učení (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, 

astronomie a múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika. Primárně je však 

kladen důraz na výuku jazyků – latina, řečtina a hebrejština. Do přípravy ke studiu na 

akademii patří také „umění výmluvnosti“. 

Vysokoškolské studium v období mužského věku od 18 do 24 let probíhá na tzv. 

akademii, kde probíhá samostatný rozvoj studenta a cestování pro osvojení jazyků. 

V této fázi však vzdělávání pro Komenského nekončí a pokračuje v průběhu celého 

života. Akademii by měla mít každá země. 
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V Didaktice velké Komenský tvrdí, že pravého lidského člověka formuje výchova 

a vzdělání, a proto je také škola nazývána dílnou lidskosti. Ve čtyřech stupních škol 

mají být vyučovány tytéž věci, ale podány jiným způsobem a to postupně přecházet od 

všeobecného ke konkrétnímu. Komenského demokratičnost se však rozporuje 

s dvoukolejným školním systémem už od šestého roku věku, kdy se nedá rozhodnout o 

budoucnosti dítěte. Pro každou třídu obecné školy chtěl Komenský samostatnou třídu, 

vlastní učebnice a postupně zvyšovat náročnost a přístup k látce. „Pro každou třídu 

zvlášť buďtež určeny její vlastní knížky, které by vyčerpávaly všecko učivo dotyčné třídy 

(pokud se týká učebné látky, mravouky i zbožnosti), aby dokud budou děti vedeny mezi 

těmito mezníky, nebylo třeba žádných jiných knih, …“ (Komenský, 1948, s. 224) Nikdy 

by ale učení nemělo postrádat hravost, veselost a mělo by být pro děti vždy příjemným. 

„Neboť nutno dbáti toho, aby zde bylo všecko přiměřeno dětskému duchu, jenž svou 

přirozeností se kloní k tomu, co je příjemné, veselé a hravé, avšak celkem se hrozí 

všeho, co je vážné a přísné.“ (Komenský, s. 225, 1948) V dopoledních hodinách 

Komenský doporučuje vyložit novou látku a odpoledne ho procvičit. 

Nejdůležitější považuje Komenský při rozvoji člověka hru, která z lidského života 

nikdy nevymizí. Hra se u Komenského vyznačuje možností svobodného rozhodnutí, 

pohybem, družností, závoděním, řádem, kde jsou jasně stanovená pravidla pro lehkost 

provozování hry, a cílem hry by mělo být celkové uvolnění člověka. Do škol však 

Komenský povolil jen jeden typ hry, a to divadelní umění jakožto škola hrou. 

Protože se země jen těžko vzpamatovávala z válečných útrap vzniklé třicetiletou 

válkou, což se projevilo i v oblasti vzdělání a Komenského školské reformační návrhy 

nemohly realizovány. V elementárním školství se úspěšně prosadili piaristé díky 

mateřskému jazyku. Lepší podmínky pro vzdělávání vznikly až v polovině 18. století, 

když probíhal i rozvoj výroby a byla potřeba pracovní síla do zakládaných manufaktur. 

V zájmu země byl rozvoj výroby, a proto Rakouská vláda podpořila vznik 

manufakturních škol, které měly za úkol děti připravit hlavně pro manuální činnost, 

nikoli naučit např. čtení a psaní. 
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2.1.2 Reformace elementárního školství 

Zásadní reforma se začínala rodit v roce 1759, kdy Marie Terezie zřídila dvorskou 

studijní komisi, která začala připravovat podklady pro reformaci školství. Návrhy se 

shodovaly v tom, že je potřeba logicky začít u nejnižšího školství, aby zvýšila 

gramotnost obyvatel, a poté postupně pokračovat ve vyšších stupních vzdělání. Rozvoji 

školství pomohlo v roce 1773 zrušení jezuitského řádu. 

Reformace elementární školství svěřila Marie Terezie do rukou Zaháňskému 

opatu Johannu Ignazi von Felbigerovi, jehož návrh byl uzákoněn 6. prosince 1774 pod 

názvem Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech 

císařsko-královských dědičných zemích. Tímto tedy vznikly tři druhy na sebe 

nenavazujících škol elementárního druhu. 1 – 2 třídní triviální školy, které byly 

zřizovány při farách a učilo se zde v mateřštině čtení, psaní, počítání, náboženství, 

základy hospodaření a průmyslu. Druhým typem škol byly 3 třídní školy hlavní, které se 

vyskytovaly v krajských městech a vyučovalo se zde totéž jako na škole triviální a dále 

také základy reálií a latiny, sloh, kreslení a geometrie. V těchto školách se však už 

projevovala germanizace obyvatelstva a čistě mateřským jazykem zde bylo vyučováno 

pouze v prvním ročníku.  Posledním druhem škol byly normální školy, vyskytovala se 

v každé zemi jedna. Vyučováno zde bylo v širším rozsahu to, co na škole hlavní. 

V českých zemích měly povinnost vykonávat školní docházku děti od 6 do 12 let. Pro 

přípravu učitelů pro triviální a hlavní školy byly zřizovány při normálních školách tzv. 

preparandy. Protože byl v této době velký nedostatek učitelů, byly jim poskytnuty 

kněžím výhody, které by je přiměly učit v nových školách, jejichž počet se rychle 

zvyšoval. (Váňová, 1986) 

Felbiger se nezasloužil jen o přípravu Všeobecného školního řádu, ale vytvořil 

také tzv. normální metodu výuky pro triviální a hlavní školy. Normální metoda se 

skládá z pěti částí. Pospolné (hromadné) vyučování, pospolné čtení, písmenkový způsob 

a tabelární metoda, kterými si žáci osvojují slova a věty pomocí tabulky k textu. 

Poslední částí normální metody tvoří katechetická metoda, která se používá 

k procvičení učiva a žáci se zde učí na základě správného kladení otázek a odpovědí. 

(Štverák, Čadská, 2004)   
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V českých zemích se o propagaci školské reformy zasloužil Ferdinand 

Kindermann, který učil tzv. industriální metodou, která neučila žáky jen čtení, psaní a 

počítání, ale také se je snažila připravit pro práci v manufaktuře, tudíž byli žáci 

vyučováni předení, tkaní, včelařství apod. a zároveň byli žáci vedeni k píli a 

pracovitosti. Nastává rozšíření manufaktur a od roku 1765 byli všichni majitelé 

manufaktur povinni zřizovat tzv. manufakturní školy. (Váňová, 1986)  

Na konci 18. století se tedy začalo rýsovat všeobecné základní školství, které 

dohlížel stát. Dvoukolejný systém však poskytoval širší vzdělání dětem šlechtického a 

měšťanského původu. Jednotné školství však přinášelo následnou centralizaci a 

germanizaci, která postupně vyvolávala odpor k poněmčování českých škol, které 

vyvrcholilo národním obrozením. U českých učitelů působících v letech 1774 – 1848 se 

projevovalo vlastenecké cítění a dobře si uvědomovali, jak důležitou roli hraje jazyk ve 

školách, a proto začali usilovat o českou národní školu.  

2.1.3 Národní obrození v českých školách 

Je zřejmé, že pro pozvednutí českého jazyka hrála nejdůležitější roli právě škola. 

Ale protože města byla již značně germanizací postižena, hlavní iniciativa směřující 

k národní uvědomělosti přicházela z venkovského školství. V průběhu národního 

obrození se učitelé rozlišují podle postoje na učitele josefínského a vlasteneckého. 

Josefínský učitel se staví proti germanismu, avšak je zastáncem dvojjazyčného 

vyučování na školách. Vlastenecký učitel trvá výhradně o český jazyk na českých 

školách a chce rozvoj vzdělání i na venkovských triviálních školách. K první fázi 

obrození řadí Váňová (1986) k vlasteneckým učitelům, kteří pracují hlavně 

individuálně, Josefa Liboslava Zieglera, jenž založil dolanskou vlasteneckou společnost, 

Jana Nepomuka Josefa Filcíka, Jana Čechomila Formánka a Věnceslava Metelku. Tito 

učitelé byli v kontaktu s českými obrozenci a v těžké době germanizace usilovně 

pracovali na tvorbě české školy. 

Pro druhou více organizovanou generaci vlasteneckých učitelů ve čtyřicátých 

letech 19. stoletá se stává centrem pedagogického působení Praha. Do této generace, 

která je součást českého národního hnutí patří např. Karel Slavoj Amerling, Jan 

Vlastimír Svoboda, Karel Alois Vinařický, Josef Bačkora …  
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Za zástupce obou typů obrozeneckých učitelů byl považován Jan Jakub Ryba, 

který byl venkovským učitelem v Rožmitále pod Třemšínem. Propaguje ve školách řád 

a řádnou školní docházku, protože věřil, že jedině výchovou a vzděláváním může být 

společnost přetvořena. Dále se Ryba projevuje jako stoupenec utraktivismu, 

industriálního vyučování a zároveň usiluje o rozvoj mateřského jazyka, který se snaží 

propagovat a rozvíjet hlavně prostřednictvím jeho slavné hudby, kde je zdůrazněna 

lidovost a duchovno. Cílem jeho pedagogického působení byl mravný občan, což je 

zdůrazněno a v jeho Kancionálku pro školní mládež z roku 1808. (Váňová, 1986) 

Šířit vychovatelské vědomosti a hájit zájmy učitelů měly za úkol tzv. Porady, 

které byly oficiálně svolávány od roku 1847. Zápisy z porad byly vydávány v časopisu 

Posel z Budče od roku 1848. O správné fungování pražských Porad se nejvíce zasloužil 

K. S. Amerling a rozvoj svědčil i o tom, že se Porady šířily i do dalších měst 

(Pardubice, Hradec Králové, Příbram, Český Brod, Nový Bydžov …). (Štverák, Čadská, 

2004) 

Roku 1848 byla pod revolučním tlakem otevřena první česká hlavní škola, při 

které dále začal fungovat dvouletý učitelský kurz a od roku 1849 také dvouleté 

doškolovací učitelské kurzy. Zájem o vzdělání učitelů byl obrovský, a tak se v jedné 

třídě učilo až 150 žáků. Amerling byl zásadní postavou těchto reforem a jeho 

mimořádnost vrcholí Návrhem pro národní školy, ve kterém navazuje na Komenského 

školský systém a jeho názorným vyučováním, když vytvořil 150 nástěnných obrazů. 

Díky druhé generaci vlasteneckých učitelů dochází k postupnému osamostatnění 

českého školství a to nejen prostřednictvím jazyka, ale i tím, že obsah učiva se týkal 

české země a českého národa. 

Doba národního obrození a revoluční nálada okolo roku 1848 probudila v české 

veřejnosti nutnost reformy školství. Vzniklo mnoho návrhů, podle kterých by se mělo 

školství přeměnit, ale snad všechny se shodovali na zásadní myšlence a to 

demokratizaci vzdělání Karla Havlíčka Borovského. P. J. Šafařík chtěla obecnou školu 

jen českou, ale věděl, že druhý jazyk by měl mít každý příležitost poznat s ohledem na 

budoucí povolání. Některé návrhy se často opíraly Amerlinga jako např. F. Tesař, J. 

Kollár a J. E. Vocel, kteří navrhují rozdílné vzdělávání na městských a venkovských 

školách. Vzdělání venkovských a městských dětí rozlišoval s ohledem na budoucí 
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povolání i F. Čupr. Taktéž J. E. Purkyně rozlišoval venkovské a městské školy 

s důrazem na přípravu pro život a školy doporučuje rozdělit cyklicky. Důležitost 

v přeměně školství hrála hlavně podpora mateřského jazyka a praktická příprava pro 

život, čímž byla porušena Amerlingova teorie jednotné školy.  

2.1.4 Vývoj škol po roce 1848 

Politická situace po roce 1848 a opětovné nastolení absolutismu však 

nedovolovalo uskutečnit školské reformy podle připravovaných návrhů. Elementární 

školy se nijak nezměnily, ale ve středním školství bylo v roce 1849 zřízeno osmileté 

gymnázium, šestiletá reálka a v polovině 19. století vznikla první česká průmyslová 

škola. Absolutistická rozvoj brzdící vláda naštěstí netrvala dlouhou a v roce 1860 vyl 

vydán říjnový diplom, se kterým přišla zpět ústava a chuť podílet se na rozvoji českých 

zemí. K povzbuzení učitelů a rozvoji vzdělání vedly tzv. učitelské jednoty. Zemský 

zákon z roku 1866 stanovuje rovnost českého a německého jazyka na školách, kdy 

druhý jazyk se stává nepovinným předmětem a téhož roku určuje říšský zákon, že 

řízení, správu a dohled nad školami přebírá od církve stát. Roku 1867 následovala tzv. 

prosincová ústava, která stanovuje rovnoprávnost národností nejen ve školách.  

Počátky obecné a měšťanské školy, začátek osmileté školní povinnosti a rozvoj 

vzdělávání učitelů spadají do roku 1869. Ve vzniklých učitelských ústavech absolventi 

v závěru studia skládali zkoušku dospělosti, po které mohli nastoupit do škol jako 

podučitelé nebo prozatímní učitelé a následně po dvouleté praxi mohli skládat zkoušku 

o učitelské způsobilosti. (Váňová, 2003) 

Základní pravidla chování a povinnosti dětí a učitelů společně se zákazem 

tělesných trestů upravuje školní a vyučovací řád pro školy obecné z roku 1870. Pokrok 

přicházející z řad vlasteneckých učitelů, který přinesl čtyřleté přípravné školy pro 

učitele na středoškolské úrovni a dále byl zaveden pravidelný plat pro učitele, který 

minimálně pozvedl společenskou úroveň učitelského povolání. Školství však chyběla 

důslednost, což se odrazilo i v závěru učitelského studia.  

Povinná školní docházka po roce 1869 mohla být plněna trojím způsobem 

prostřednictvím osmileté školní docházky na obecné škole, v osmileté měšťanské škole 

nebo v pětileté obecné škole, na kterou navazovala tříletá měšťanská škola. Počáteční 
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výchova obecné školy měla vychovat člověka zbožného, mravného a poslušného, který 

odpovídá potřebám kapitalistického režimu. Vzhledem k placení školného na středních 

školách byly tyto školy nedemokraticky dostupné pouze pro děti středních a vyšších 

vrstev společnosti. 

Zákon z roku 1869 nebyl pro české země příznivé z důvodu opětovného 

posilování německého vlivu a rostoucímu počtu německých škol i v českých oblastech. 

K úpravě zákona došlo v roce 1883, kdy byly zavedeny tzv. úlevy, které reálně 

znamenaly zkrácení docházky na šest let, čehož využívali hlavně rodiny nižších vrstev. 

Jediný klad této novely se vyznačoval pojetím měšťanské školy jako školy vyšší oproti 

škole obecné. Zájem o studium na měšťanských školách a následně i na ústavech 

učitelských rostl i ze strany nižších společenských vrstev. 

Od počátku 20. století je snaha ve školách klást důraz na národnostní cítění, ale 

chybí zde systematické řešení konceptu vzdělávání. Probouzení národního vědomí se 

konalo hlavně prostřednictvím mateřského jazyka a reálií. Tento základní cíl 

v národních školách však přestal postupně dostačovat a přichází požadavek pro výchovu 

aktivního a všestranně vzdělaného jedince.  

2.1.5 Reformní úsilí na přelomu 19. a 20. století 

Na reformní hnutí na konci 19. století má významný vliv herbartistické učení, 

které bylo ustanoveno kolem poloviny 19. století jako hlavní teorie učení, které 

vyhovovalo buržoazním zájmům ve většině zemí Evropy. Filosof německého původu 

Johann Friedrich Herbart upřednostňující mírný pokrok oproti revoluci měl podporu 

v úřednických vrstvách, jelikož jeho teorie šla ruku v ruce s politickým snažením ve 

výchově. Jeho pedagogický přístup je ovlivněn filosofií, která udává cíl výchovy a 

psychologií, jenž ukazuje cestu a prostředky, jak překonávat překážky a přiblížit se cíli.  

V praktické pedagogice byl určen přesný cíl výchovy, který musel být dodržován. 

Z Herbartova učení následně vychází zjednodušením jeho principů již zmíněný 

herbartismus, který bývá označován jako tzv. stará škola. Tento školský režim se 

vyznačoval pevným režimem ve školách, přísnou kázní žáků a drilem, což u žáků 

vyvolávalo odpor a nemohlo docházet k samostatnému rozvoji žáka, což umocňoval 

centralistický direktivní učitel a učení se zpaměti. (Uhlířová, 2005) 
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V poslední třetině 19. století se projevuje snaha změnit nejen počáteční školství, 

ale i celkový pohled na pojetí dítěte a výchovný proces i v mimoškolním prostředí. A 

proto dochází k hledání nových východisek a směrů, podle kterých by se mohlo školství 

reformovat. Čeští učitelé hledali oporu hlavně v teoriích Komenského a v ruské 

pedagogice (Tolstoj, Ušinskij). 

Proti herbartismu se staví romantismus a pozitivismus, který zdůrazňoval význam 

vědy, která přecházela i do obsahu a metod školního vzdělávání K základním 

protiherbartovským postupům a předpokladům k reformě patřilo pochopení dětství jako 

významné období s vlastními hodnotami, porozumění dětské individualitě, potřeba 

trpělivosti, motivace a zdůraznění přirozených instinktů a potřeb jedince. Důležitost je 

kladena na vlastní zkušenost dítěte z procházek v přírodě, na kterou navazuje učitel ve 

výuce. Dále je pro tzv. Novou školu typická demokratizace a pedocentrismus. 

Pozitivistické prvky v české pedagogice byly jako první zřejmé u žáků našeho 

významného pedagoga Gustava Adolfa Lindnera, hlavně u E. Makovičky, J. Mrazíka a 

J. Úlehly.  

Moravský učitel Josef Úlehla, jehož myšlenky jsou založeny na teoriích Spencera 

a Deweye, říká, že škola dává dítěti prostor pro jeho projev, avšak výchova záleží na 

celé společnost a o obsah vzdělávání se postará sám život. Kritika herbartismu vede 

Úlehlu k návrhu nového pojetí školy a to školy volné, ve které je základem spontaneita 

rozvíjená prostřednictvím činnosti, která není omezována osnovami, rozvrhem, 

učebnicemi a je založena na dobrovolnosti, zvídavosti a zájmu žáka. Prostřednictvím 

zkušenosti se sám žák učí a učitel zaujímá řídící pozici za podmínek svobodné práce. 

Toto Úlehlovo pedagogické učení se stává základem pro tzv. pokusné školy. 

Reformní návrhy Jana Mrazíka byly o něco reálnější pro přeměnu tehdejšího 

školství. Stejně jako Úlehla je ovlivněn Spencerem, inspiruje se hlavně Komenského 

humanismem a pozitivismem a vyzdvižením smyslu zařazení práce do obsahu 

vzdělávání. Hlavním úkolem bylo pro Mrazíka vychovat člověka aktivního a 

samostatného, který se dokáže přizpůsobit praktickému životu. Ucelený návrh na 

reformu školství bere na vědomí dobové změny ve společnosti a klade zároveň důraz na 

potřebu demokratizace výchovy. (Váňová, 1986) 
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Období do roku 1918 se české školství neslo v duchu rozporů mezi herbartismem 

a přicházejícím pedocentrismem. Snaha českého učitelstva přinesla množství 

reformních návrhů, které sloužili jako teoretické podklady pro rozsáhlou reformu 

národní školství spojenou se vznikem samostatného státu. 

2.1.6  Československé školství  

Po vzniku Československé republiky, která se vyvíjela jako buržoazně 

demokratický stát, má za následek, že době první republiky nepřišla žádná zásadní 

reforma školství, jak společnost očekávala. Podněty a snaha volající po reformě školství 

přichází zespoda a učitelé přicházejí s řadou koncepcí, které se opírají jak o návrhy 

volné a jednotné školy Josefa Úlehly, tak zde hrají roli také názory Roussseau, 

Tolstého, Spencera, Deweyho a domácího Komenského, Amerlinga, Lindnera apod.  Na 

počátku dvacátých let je prosazován pedocentrismus, škola, která prosazuje rozvoj 

individuality žáka, funkcionální výchovu, požadavek volné školy však není zásadní. Pro 

novou školu byla důležitá potřeba změnit rámec a správně formulovat zásady, avšak 

většina návrhů na reformu školství nebrala v potaz hospodářskou, sociální, politickou a 

národnostní situaci, která v nově vzniklém státě panovala, a požadavky na přeměnu 

školství byly přehnané.  

Malý školský zákon z roku 1922 jen částečně plnil reformní úlohy a touhu po 

změně. Důležitost tohoto zákona spočívá hlavně v zavedení osmileté školní docházky 

na Slovensku a prosazení nových učebních předmětů jako občanská výchova, ruční 

práce pro chlapce a tělocvik pro dívky. 

Roku 1920 se konal první učitelský sjezd po vzniku nového státu, jehož hlavním 

tématem nebylo nic jiného než reformace českého školství. Nově sjezd upřednostňuje 

z důvodu poválečné hospodářské situace požadavek sociální výchovy oproti požadavku 

funkcionalistické výchovy z roku 1918.  K nejpůsobivějším projevům sjezdu patřil 

proslov F. Náprstka, který chce školu socialistickou, tudíž požaduje úplné oddělení 

školy od církve a důležitost pro něj hraje pochopení významu práce a tradice.  
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2.1.7 Pokusnické hnutí a reformní snahy do roku 1948 

Ve zvláštním bodu sjezdu se projednávala otázka přeměny počáteční školy, ke 

které se vyjadřovali převážně učitelé, kteří ve dvacátých letech iniciovali v tzv. 

pokusnickém hnutí.  Z počátku byly prováděny spíše individuální pokusy, se kterými 

přicházeli jednotlivci, kteří museli mít souhlas ministerstva a tito tvůrci pokusu 

uskutečňovali svoji výuku izolovaně např. jen v jedné třídě ve škole. Učitelé na prvním 

stupni se setkávali s výraznými dětskými problémy, bídou a sociálním handicapem a 

museli překonávat materiální i morální nepodporu státu. Pokus znamenal účelné a 

soustavné pozorování výchovného nebo vyučovacího pochodu a musí být stanoven 

účel, důvod a co se má zjistit a změnit.  

Při individuálních pokusech v pravém slova smyslu, kterých nebylo mnoho, měl 

učitel dopředu promyšlen cíl, obsah, metody, formy. Tento typ pokusu, který proběhl na 

jedné škole např. v Černé Hoře u Brna, se učitelé domluvili na změnách obsahu 

některých předmětů a vše náležitě zdokumentovali za účasti školních inspektorů. 

Individuální pokusy, které měly většinou intuitivní charakter, nebyly rozplánované, 

vycházely z konkrétní situace a vytvářely se podle reality krok za krokem. Uplatňovaly 

se hlavně v oblasti estetiky a řemesla. 

Společnými znaky pokusníků byla práce s dětmi, které byly sociálně 

znevýhodněné. Protože zdůrazňovali přirozenou výchovu, hledali inspiraci v přírodě, 

podporují dětskou individualitu a učení je postaveno na základě vlastní tvůrčí aktivity 

žáka. 

Jako první realizoval pokus Josef Úlehla ve Vídni, kde vykonával inspektorskou 

činnost. S Úlehlou spolupracoval J. Stulík a Božena Hrejsová, která ve Strážnici na 

Moravě založila Školu maléreček. S velkou bídou obyvatel a nedostatkem prostředků 

pro práci ve škole v Jedlině se potýkal Antonín Kavka, a proto vyráběl a pak prodával 

s dětmi dřevěné hračky, z jejichž výdělku mohli nakoupit pomůcky potřebné pro výuku. 

Práci s handicapovými dětmi a dětskému pěveckému sboru se věnoval František 

Bakule, který působil také v Jedličkově ústavu. K dalším pokusníkům této doby se řadili 

také: L. Havránek, F. Krch, L. Švarc, A. Kavka, F. Mužík, J. Sedlák a další.  
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Na pomezí pokusnictví stál Eduard Štorch, který vyučoval na chudinské škole 

v Praze. Propagátor zdravého životního stylu založil v Praze na libeňském ostrově podle 

zásad eubiotiky dětskou farmu i jako školu v přírodě, kde děti často trávili i víkendy a 

prázdniny. 

Ve 30. letech se pokusy promítají do všech tříd dané školy, a tak se pokusné školy 

vyznačovaly větší kvalitou než jednotlivé pokusy, protože měly předem promyšlený 

plán, osnovy, metody a věděly, kam žáka směřovat. Pokusné školy byly jednotně 

koncipovány podle teoretika Václava Přihody, který vedl reformní centrum v Praze, 

získal zkušenosti nejen v Čechách, ale i v Americe. Druhé středisko školských reforem 

se soustředilo v Brně kolem společnosti Nová škola pod vedením Otokara Chlupa a 

Jana Uhera. 

Václav Příhoda vidí nedemokratičnost ve školském systému, jelikož všechny děti 

nemají stejný přístup ke vzdělání kvůli sociálním důvodům, a proto chce vyřešit otázku 

dualismu zavedením jednotné školy. Ve snaze o vytvoření spravedlivého školního 

systému mohli žáci naplnit povinnou školní docházku podle dvou systémů: ve škole 

obecné, která byla spíš na venkově a škole měšťanské, jež se vyskytovala většinou ve 

městech. Vzniká tedy podle Příhody jednotná vnitřně diferenciovaná škola, která 

testováním rozřazuje žáky podle jejich nadání a pracovního výkonu a s tím jsou 

stanoveny i rozdílné osnovy a metody práce. Příhodova pedagogika je založena na 

behaviorální psychologii a je zastáncem kvantitativní metody výzkumu. Poprvé zavádí 

IQ test, podle kterého se snaží žáky rozřazovat. Příhodova kolektivní výchova znamená 

vychovat jedince takového, který se dokáže začlenit do společnosti a vybudovat si s ní 

svoji pozici. Didaktický proces je založen na individualizaci učení. Pedagogiku staví do 

pozice exaktní vědy, která se bude opírat o přesná data získaná testováním. 

V čele druhé reformní komise stojí Jan Uher, který spolupracuje a sdílí názory 

s Otokarem Chlupem. Uher má odlišný pohled na reformu školství než Příhoda. Odmítá 

kvantitativní metody v pedagogice z důvodu jejich jednostrannosti a východiskem má 

být filosofie, která utváří výchovné pedagogické cíle. Požaduje, aby se pedagogika 

zařadila do skupiny společenských věd. Jan Uher nechce měnit školu z pohledu 

struktury, ale potřebu vidí ve změně pojetí a klimatu školy. Dvojkolejnost chce odstranit 

vnitřním propojením jednotlivých školských stupňů za předpokladu vzájemné 



30 

 

návaznosti. Navrhuje rámcové vzdělávání, avšak ne detailně propracované vyučovací 

hodiny, aby měl učitel svobodu a volnost při vedení hodiny a při tom sám stanoví 

hloubku a míru učiva. „Uvolnit dítě, upravit poměr k jeho učiteli, využít společenských 

momentů daných kolektivem třídy a školy, postavit všechnu práci školskou na samo-

činnosti dítěte, tedy individualisovat metody, dítě učinit centrem veškeré činnosti ve 

škole a hodnotit látku jen vzhledem k tomuto centru, koncentrace učiva, a předpoklad 

toho všeho: dokonalé poznání individuálního dítěte jako individua i jako člena určité 

společnosti – to je několik hesel, vyjadřujících cíle našich praktických snah.“ (Uher, 

1928, s. 18) 

Protože byli dvě reformní komise názorově rozdílné, docházelo zde 

k vzájemnému napadání a boje o reformu. Příhodovy je vyčítáno testování a 

nestanovení cíle před tím, než začal formulovat svůj návrh. Oproti tomu Uher se drží 

toho, že než začneme vytvářet reformu, musíme si stanovit cíl, který říká, jakého 

člověka chceme vychovat.  

S provedením kvalitní reformy školství úzce souvisela otázka vzdělanosti 

samotných učitelů. Hlavním požadavkem ve vzdělávání učitelů bylo docílení 

vysokoškolského vzdělání i pro učitelé obecných a měšťanských škol a dále vznikala 

řada návrhů pro změny ve vzdělávání učitelů, kde se rozporovalo, zda vzdělávat učitelé 

těchto škol jednotně a jestli připravovat učitelé i v předmětech jejich aprobace nebo jen 

v pedagogice a psychologii. Otokar Chlup pokládá za nutné vzdělávání celkové, na 

rozdíl od Příhody, který říká, že znalosti, které se týkají aprobace má učitel získat 

v průběhu středoškolského vzdělání. Učitelská obec vytváří roku 1921 Školy vysokých 

pedagogických studií, a proto také vznikají dvouleté víkendové a prázdninové kurzy, 

které si z vlastního přesvědčení o nutnosti dalšího vzdělávání platili sami učitelé. Ani 

v období 1. republiky nebyl problém se vzděláním učitelů dořešen. Až v prosinci roku 

1945 schválil prezident Beneš po učitelském sjezdu zákon, podle kterého roku 1946 

vznikly pedagogické fakulty. Zároveň se stalo vysokoškolské vzdělání povinné pro 

všechny učitelé, kteří vyučují na všech školách povinné školní docházky. (Váňová, 

1986) 
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2.1.8 Školství v poválečném Československu  

Po 2. světové válce do roku 1948 byl boj o demokratické školství narušen 

působením KSČ v poválečném Československu. Osmileté základní vzdělání se i nadále 

realizovalo na škole obecné, měšťanské a nižší škole střední. V následujících letech 

postupně přicházely zákony, které se snažily formovat školní výchovu směrem 

k představám socialistické společnosti, a tak se škola stává institucí politickou, kdy stát 

prováděl pravidelné kontroly o správném fungování a propagaci zájmů státu. V zájmu 

uvědomělosti žáků a budování nového státu byla zavedena politická výchova a ruský 

jazyk a to již v rámci prvního stupně.  

Dualismus, který se neustále nepodařil z českých škol vymýtit, se v tomto období 

snažily redukovat Přechodné osnovy pro školy obecné, měšťanské a nižší školy střední, 

které vedly k jednotnému obsahu vzdělávání. V budování nového školství po roce 1945, 

které chtělo navázat na jednotnou školu z 30. let, proti sobě stojí podpora vnitřní 

diferenciace školy, která se příčí se školskou politikou KSČ. 

Zákon z 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství, podle kterého 

probíhá povinná školní docházka devět let a je rozdělena na 1. a 2. stupeň, které jsou 

součástí jednotné školské soustavy. Na národní škole se v 1. a 2. ročníku vyučoval 

mateřský a ruský jazyk a prvouka, potom ve 3. třetím ročníku se přidává vlastivěda, 

matematika, psaní, kreslení, ruční práce, tělesná a hudební výchova. Do výuky bylo 

zahrnuto i náboženství, zájmové kroužky a dále se také zavedlo podpůrné vyučování, 

které pomáhalo pomalejším žákům. V malotřídních školách se podle nového zákona 

požadovala výuka podle osnov jednotlivých ročníků jako v městských školách, což 

kladlo výrazně vyšší nároky na práci malotřídního učitele. (Váňová, 1986) 

Podpora jednotného školství byla utvrzena školským zákonem z 24. dubna 1953, 

čímž vznikla osmiletá střední škola a jedenáctiletá střední škola pro základní všeobecné 

vzdělání, kdy povinně žáci studovali jen osm let, protože se zvýšila potřeba pracovní 

síly. Národní škola s pěti ročníky byla začleněna i se svým obsahem do rámce střední 

školy, a tudíž 2. stupeň byl zkrácen na pouhé tři ročníky.  Na prvním stupni přestaly být 

samostatnými předměty prvouka, vlastivěda a psaní a zařadily se do osnov mateřského 

jazyka, na který byl kladen největší důraz.  
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Po zhodnocení stavu školství ÚV KSČ v roce 1955, měly být roku 1960 

provedeny úpravy obsahu a metod práce, jelikož byl konstatován velký rozsah učiva a 

zanedbávání tělesné, polytechnické a estetické výchovy. Od školního roku 1957- 58 

byla na 1. stupni obnovena výuka ručních prací. Na konci 50. let přichází větší 

požadavek na propojení školy a reálného života, což znamenalo i větší důraz na poznání 

výrobních procesů s ohledem na věk žáků.  Školský zákon z roku 1960 stanovil 

devítiletou školní docházku pro žáky od 6 do 15 let, na kterou navazovala odborná 

učiliště a učňovské školy, školy odborné a střední školy pro pracující a všeobecně 

vzdělávací. Na prvním stupni se znovu objevila jako samostatný předmět vlastivěda, 

psaní a pracovní vyučování. V těchto letech se začala výrazně projevovat převaha 

ženského pohlaví v učitelské profesi. (Váňová, 1986) 

V roce 1976 pod výrazným dohledem KSČ vstoupil v život dokument „Další 

rozvoj československé vzdělávací soustavy“. Z něj pak vyšel zákon 1976 opírající se o 

princip akcelerace dětského vývoje, který zdůraznil potřebu výraznější informační 

hodnoty československé školy. Zároveň došlo k restrukturalizaci školské soustavy, která 

při povinné školní docházce desetileté, se skládala z předškolních institucí, osmileté 

základní školy (4 + 4) a soustavy středních, na nichž byla ukončena povinná školní 

docházka. Obtíže, které vyplynuly ze zvýšeného informačního tlaku na žáka a zároveň 

zkrácení času zvláště v primárním vzdělávání (1. stupeň čtyřletý – 4 roky) se promítl 

v posílení formální stránky vyučování na jedné straně a na straně druhé v připravenosti 

dítěte na vstup do povinného vzdělávání (neurotizace mateřské školy, zavedení 

zkoumání školní zralosti, odklady školní docházky). 

2.1.9 Změny školství po roce 1989 

V souvislosti s politickými a společenskými změnami v roce 1989 si žádalo 

proměnu i české školství. Tzv. transformace školského vzdělávacího systému byla 

započata novelou školského zákona č. 171/1990 Sb., která zásadně změnila koncepci 

vzdělávání a byla umožněna diverzifikace školské soustavy. To otevřelo prostor 

k jakýmkoli reformám. Povinná školní docházka byla zkrácena z deseti na devět let, při 

čemž devátý rok měli žáci možnost plnit již v rámci střední školy. Zároveň byl zrušen 

systém jednotné školy, nastal odklon od centralistického řízení škol a posílení 
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autonomie. Restrukturalizace školství přináší změny v kurikulu a přechod od 

direktivního k liberálnímu přístupu ve výuce.  

Další významná změna proběhla v roce 1995, kdy přichází novela zákona č. 

138/1995 Sb., podle které je opět zavedena povinná devítiletá školní docházka, kterou 

tvoří pětiletý první a čtyřletý druhý stupeň základní školy. Tato struktura základního 

vzdělávání je zachována dodnes.  

Poslední výrazný zásah do školství pochází z roku 2004, kdy novela zákona č. 

561/2004 Sb. přinesla nové principy ve vzdělávání v podobě Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání, podle kterého si každá škola vypracovává svůj 

Školní vzdělávací program. Rámcové vzdělávací programy jsou založeny na principu 

celoživotního vzdělávání a říkají, jaká by měla být úroveň jedince po jednotlivých 

etapách vzdělávacího procesu. 

 

2.2 Historie školství na Královéhradecku 

2.2.1 První školy 

Ačkoliv za první šiřitele obecné vzdělanosti na našem území můžeme právem 

považovat slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří na území Velké Moravy kázali 

křesťanskou věrouku byzantského pojetí víry, skutečnou nositelkou vzdělávacího 

systému v českých zemích se stala křesťanská církev katolického (latinského) proudu. 

Katolická církev vytvořila na území českého raně středověkého státu síť klášterů, které 

se staly centry vzdělanosti a pomáhaly svoji činností budovat mladý přemyslovský stát.  

Pro regiony i kraje hraje důležitou roli archívování materiálů, které dokazují, jak 

se školství v jednotlivých regionech vyvíjelo. Rozvoj školství v královéhradeckém a 

novobydžovském kraji jako i v ostatních regionech ovlivňovali historické události, které 

také přispívaly ke změnám osobnosti samotného učitele. V minulosti bylo nositelem 

vzdělanosti náboženství, a proto školy vznikaly při klášterech. 

V rámci východních Čech byly nejstarší klášterní školy založeny v Broumově, 

Pardubicích, Opatovicích nad Labem, Sezemicích a Podlažicích. Klášterní školy 

pravděpodobně existovaly i Hradci Králové a Novém Bydžově. (Horyna, 1968) 
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Při městských a venkovských farách byly od 13. století zakládány tzv. školy farní. 

V Hradci Králové je doložena k roku 1271. V Novém Bydžově k roku 1311. (Horyna, 

1968) 

V souvislosti se zakládáním a rozvojem měst, vznikaly též městské školy, které 

podobně jako školy farní uznávaly faráře jako pro svou činnost určující autoritu s tím, 

že i městské školy kladly hlavní důraz na náboženskou výuku. Města si však v případě 

svých škol vydobyla právo dosazovací, na němž trvala, neboť je sama financovala. 

2.2.2 Rozvoj škol po založení pražské univerzity 

Novou dynamiku rozvoji vzdělávacího systému v českých zemích přineslo 

založení pražské univerzity. Někteří její mistři a bakaláři působili na městských školách, 

kde prohlubovali jejich světské zaměření. Univerzita postupně převzala správu většiny 

městských škol a vyučovala zde podle pražského vyučovacího systému, ovšem jen 

některé předměty. Tomuto typu škol se proto říkalo partikulární tj. částečné. V Hradci 

Králové je partikulární škola doložena k roku 1362, v Dobrušce k roku 1380, v 

Chrudimi k roku 1412, ve Vysokém Mýtě k roku 1443, ve Skutči k roku 1457, v Poličce 

k roku 1472, v Bohdanči k roku 1491, v Trutnově k roku 1492, v Sezemicích k roku 

1494, v Pardubicích k roku 1522, v České Třebové k roku 1539 a v Přelouči k roku 

1553. Zprávy z roku 1558 vypovídají i o existenci partikulární školy v Chlumci nad 

Cidlinou. (Francek, Hartman, 1985)   

Univerzita rozčlenila školy partikulární do tří stupňů: Prvním byla škola dětinská 

(abecedář), kde žáci získali základní vzdělání, učilo se zde abecedě, čtení a psaní, a to 

v českém jazyce. Na ni navázala škola gramatikální s výukou latiny a posledním 

stupněm byla škola připravující žáky na univerzitní studium. Z nejnižšího stupně se 

postupně vyvinula tzv. škola dětinská. Partikulární školy zaznamenaly značný rozvoj 

zvláště v 16. a 17. století. V této době vznikají partikulární školy i v malých obcích na 

Hradecku jakými jsou např. Lochenice, Dohalice, Probluz či Černilov. (Kamprle, 1992) 

Naopak školy klášterní po husitských válkách téměř zanikly a značný úpadek 

zaznamenaly i školy farní. 
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2.2.3 Bělohorská doba a přechod k reformaci školství 

V předbělohorské době byly významné školy českobratrské. Byly dvoustupňové: 

škola dětinská a škola vyšší. Jednota zřizovala školy při sborech v Kunvaldě, Litomyšli, 

Rychnově, Lanškrouně, v Brandýse nad Orlicí, kde po jistou dobu působil i J. A. 

Komenský, dále v Pardubicích,Turnově, Přelouči a v Žamberku. (Frajdl, 1987) 

Násilná rekatolizace českých zemí po porážce stavovského povstání v roce 1620, 

která byla ještě zesílena po skončení třicetileté války, obnovila dříve ztracené pozice 

katolického školství. Významnou roli v tomto procesu sehráli jezuité, kteří vedle 

pražské dvoufakultní akademie zakládali i krajská gymnázia a venkovské latinské školy.  

Třicetiletá válka způsobila zánik mnoha farních a partikulárních škol, protože na 

nich působící učitelé byli v řadě případů nekatolíci. Provizorně dosazení vyučující, kteří 

nebyli kvalifikovanými učiteli, nemohli nahradit odešlé kantory a kvalita vzdělávání tak 

výrazně upadala. Postupné obsazování far ve druhé polovině 17. století vedlo 

k pozvolnému zlepšení tohoto stavu. Poměrně brzy po skončení třicetileté války se 

obnovilo školství v Chrudimi, Trutnově a Heřmanově Městci. Jezuité rovněž založili 

své školy v Jičíně, Litomyšli a v Hradci Králové. (Frajdl, 1987) 

Ve východních Čechách byl významnou okolností k novému rozvoji školství akt 

založení hradeckého biskupství v roce 1664. Dohledem nad školami v obvodu 

biskupství byl pak pověřen kanovník-scholastikus. 

Zájem byl ovšem i na obnovení světského školství, které podporovala šlechta. 

Díky tomu došlo k obnovení výuky ve školách v Třebechovicích, Stěžerách, Probluzi, 

Nechanicích, Libčanech, Praskačce, Boharyni, Černilově, Lochenicích, Novém 

Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou. V mnohých obcích pak vznikly nové školy 

(Hlušice, Nepolisy, Lovčice, Kratonohy, Sloupno, Starý Bydžov, Smidary). Celkově 

existovalo na Hradecku na konci vlády Marie Terezie 138 škol, na Novobydžovsku 104 

škol. (Kamprle, 1992) 

Vedle jezuitů se otázkou vzdělanosti zabývali i kapucíni, kteří měli své školy 

v Chrudimi a v Opočně, dále pak benediktini působící v Broumově a augustiniáni, kteří 

v roce 1735 otevřeli gymnázium v Německém Brodu. V Pardubicích pro změnu 

pedagogicky působili minorité. Gymnázia zakládali také piaristé, kladoucí důraz na 
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výuku mateřského jazyka. Jejich školy existovaly v Litomyšli a v Rychnově nad 

Kněžnou. (Frajdl, 1987) 

Reformní úsilí Marie Terezie se výrazně promítlo i do nové úpravy vzdělávacího 

systému. Císařovna pověřila vypracováním reformy zaháňského opata Jana Felbigera, 

který položil základy k elementárnímu školství. Jeho Všeobecný řád školní nařizoval 

zřídit triviální školy ve všech menších městech a v místech, kde jsou fary tzv. farní 

školy. Školy triviální byly jednotřídní a dvoutřídní. Žáci se v nich učili číst, psát, 

počtům a náboženství. V krajských městech vznikaly tzv. školy hlavní, v sídlech 

zemské správy působily tzv. školy normální. Po vydání Všeobecného školského řádu 

vzniklo v závěrečné čtvrtině 18. století ve východočeském regionu 24 nových škol (9 na 

Hradecku a Novobydžovsku, zbytek na Jaroměřsku). V této době byla povolena i 

evangelická škola v Selči nad Orlicí. (Kamprle, 1992) 

Povinnost navštěvovat triviální školu měly děti od šesti do dvanácti let s tím, že 

v letních měsících jim bylo s ohledem na polní práce umožněno absentovat. Dozor nad 

triviální školou prováděl místní farář, v rámci okresu vikář, který zasílal vizitační 

zprávy konzistoři. Triviální školy tak byly plně kontrolovány církví.  

Myšlenky kaplana Ferdinanda Kindermanna, propagátora výuky hospodářských 

nauk na triviálních školách, byly od 70. let 18. století zapracovávány do školních osnov. 

Vedle stávajících předmětů se tak děti učily šít, sadařit, či chovat dobytek. Ve 

východních Čechách se na triviálních školách zdůrazňovala hlavně výuka pěstování 

ovocných stromů a včelařství.(Horyna, 1968) 

V rámci prováděných reforem došlo v této době k redukci středního školství. 

V království bylo zrušeno 27 ústavů, ve východních Čechách zanikla gymnázia 

V Pardubicích, Rychnově, Německém Brodě a v Jičíně. Naopak zachována zůstala 

gymnázia v Hradci, Broumově a Litomyšli. V městech, kde gymnázia zanikla, převzali 

výuku minorité či piaristé (Pardubice, Rychnov). (Frajdl, 1987) 

Nové hlavní školy čtyřtřídní byly otevřeny v Jičíně a v Kutné Hoře a trojtřídní 

v Chrudimi, Poličce a Vysokém Mýtě. Tyto školy později působily jako přípravný kurz 

pro vzdělávání učitelů na triviálních školách. (Frajdl, 1987)  
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Do roku 1790 vznikl ještě jeden typ škol tzv. industriální kurzy. Náplň výuky zde 

tvořilo zemědělství, zahradnictví, pletení, předení, štěpařství, krajkování či 

hedvábnictví. Tyto kurzy vznikaly např. v Hořicích, Novém Bydžově, Dvoře Králové, 

Německém Brodě, Chrudimi, Jičíně, Třebechovicích či Rychnově. (Frajdl, 1987)  

Po vydání Tolerančního patentu v roce 1781 si své školy mohli zakládat rovněž 

evangelíci. V roce 1783 tak vznikla evangelická škola v Proseči, o rok později 

v Opatovicích, Svratouchu, Semtěši a Chvaleticích. V dalších letech následovaly školy 

v Telecí, Krouné, Sázavě či Křížové. (Kamprle, 1992)  

Rozsáhlou školskou síť na území monarchie řídila Studijní dvorská komise, v 

jednotlivých zemích byla vedoucím orgánem Zemská školní komise. V rámci 

jednotlivých krajů prováděli dohled nad školami krajští školní komisaři. Jednotliví 

učitelé byli schvalováni konzistoří. Církev si dozor nad školami udržela až do roku 

1869.  

Další vývoj vzdělávacího systému v habsburské monarchii určilo propuknutí 

francouzské revoluce v roce 1789. Konzervativní síly v okruhu panovníka se obávaly 

šíření revolučních myšlenek a prosadily vznik opravné studijní komise, která 

vypracovala nový školský zákon. Ten v roce 1805 vydal císař František I. jako Politické 

zřízení německých škol v Rakousku, platný pro všechny země habsburské monarchie 

s výjimkou Uher, Dalmácie, Lombardie a Benátek. Triviální školy byly zcela podřízeny 

dohledu církve, byly zrušeny funkce státních krajských komisařů a výuka na triviálních 

školách byla redukována na čtení, psaní, počty a náboženství. Dříve vyučované 

předměty dějepis, zeměpis a přírodopis z osnov vypadly. Místním dozorcem činnosti 

škol byl farář, okresní vikář a diecézní konzistoř. Krajským úřadům byla svěřena péče o 

školní budovy a povinnost finančně zajišťovat náklady na školství.  

2.2.4 Východočeské školství v průběhu 19. století 

Nedostatek kněžského dorostu ve východních Čechách vedl na počátku 19. století 

k obnově dříve zrušených gymnázií v Rychnově (od 1806), Jičíně (od 1807) a 

Německém Brodě (od 1812). (Kamprle, 1992) Tím však problém nebyl vyřešen, proto 

bylo filozofické studium (lyceum) zřizováno i při některých stávajících gymnáziích 

např. v Litomyšli. Studenti lycea směli od roku 1804 pokračovat ve studiu na lékařské a 
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právnické fakultě, lycea tedy nebyla určena pouze kněžskému dorostu. Jejich existence 

však netrvala dlouho, brzy splynula s gymnázii. V Litomyšli se tak stalo v roce 1848. 

(Frajdl, 1987)  

V předbřeznové éře patřil královéhradecký okres do dvou krajů: hradeckého a 

bydžovského. Každý kraj byl rozčleněn na vikariáty. Královéhradecký čítal 9 vikariátů 

(hradecký, jaroměřský, rychnovský, opočenský, náchodský, broumovský, kostelecký, 

trutnovský a kralický). Novobydžovský kraj byl tvořen 7 vikariáty (novobydžovský, 

kopidlnský, jičínský, hořický, poděbradský, vrchlabský a hostinský). (Malý, 1999) 

Revoluční rok 1848 přinesl řadu správních reforem a jeho výsledky se promítly i 

do organizace školství. Zanikla studijní komise a na místo ní bylo zřízeno ministerstvo 

vyučování se sídlem ve Vídni. Čechům bylo ještě v roce 1848 přiznáno právo vzdělávat 

žactvo na základě mateřského jazyka, tento příslib se však v praxi prosazoval jen 

pomalu. V tomto roce byla též provedena nová úprava středoškolského systému, s tím, 

že všechna gymnázia budou mít osm tříd. Pro výuku budoucích učitelů byl v Praze 

zřízen učitelský ústav, jehož pobočky sídlily i v krajích, působil tedy i v Hradci 

Králové.  

Po roce 1848 docházelo k nové zakladatelské vlně obecných, středních a 

odborných škol. V chrudimském kraji bylo v 60. letech 19. století celkem 274 škol 

hlavních a triviálních (255 spravovala katolická církev, 16 evangelická, 3 židovská). 

V jičínském kraji působilo 276 škol (270 katolických, 4 evangelické a 2 židovské). 

Nejvýznamnějšími školami ve východních Čechách tehdy byly gymnázia v Hradci 

Králové, Jičíně, Broumově a Litomyšli.(Kamprle, 1992) 

Porážka revoluce znamenala opětovnou snahu vládních kruhů získat nad 

školstvím plnou kontrolu. Stát uzavřel s katolickou církví konkordát, čímž byl 

vzdělávací systém znovu podřízen církevnímu dohledu.  

Tento stav však netrval dlouho. Zásady kapitalismu vyžadovaly mimo jiné i 

svobodné nedogmatické školství. Po porážce monarchie v prusko-rakouské válce v roce 

1866 došlo k nové vlně reforem, které přinesly i odluku školství od církve v roce 1869. 

Dohled nad školami nyní vykonávalo ministerstvo vyučování a nově zřízené zemské, 

okresní a místní školní rady. Podstatou nového školského zákona z roku 1869, který 
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sestavil Leopold Hasner, bylo vytvoření soustavy národního školství. Na jeho základě 

vznikl systém obecných a měšťanských škol, trvající s jistými úpravami až do roku 

1948. Školní docházka byla prodloužena o dva roky, tedy ze šesti na osm let. Žáci po 

ukončení pětileté obecné školy přecházeli na měšťanskou školu, která nahradila 

někdejší školu hlavní. Zákon rovněž stanovil rovnost českého a německého jazyka a 

nařizoval zřídit nové učitelské ústavy. (Hlavačka, 2006)  

Na Královéhradecku a Novobydžovsku byla síť škol poměrně hustá. Jelikož 

zákon stanovoval, že škola musí fungovat všude tam, kde je v okruhu čtyř kilometrů 

alespoň čtyřicet dětí školou povinných, vzrostl zde počet škol o dvacet pět. Vznikly 

např. měšťanky ve Smiřicích, Třebechovicích a v Nechanicích. Důsledkem nového 

školského zákona bylo rovněž zřizování řemeslnických a hospodářských škol pro 

mládež. (Frajdl, 1987) 

Ve druhé polovině 19. století začaly vznikat - vedle gymnázií zaměřených na 

výuku klasických jazyků - i reálky s důrazem na matematiku a přírodní vědy. Ve 

východních Čechách působily reálky v Hradci Králové, Jičíně, Kostelci nad Orlicí, 

Nové Pace, Pardubicích, České Třebové a Turnově. (Frajdl, 1987)  

Místní a okresní školní rady projevovaly snahu také o vznik sítě ústavů pro 

předškolní děti. Veřejné mateřské školy vznikly v Čáslavi, Dvoře Králové nad Labem, 

Chrudimi, Jičíně, Pardubicích, Novém Bydžově a Vysokém Mýtě. Mateřské školy 

financované církví fungovaly také v Litomyšli, Slatiňanech a v Poličce. (Frajdl, 1987) 

2.2.5 Vliv válečných bojů na regionální školy 

Značně negativní dopad na školství mělo pochopitelně vypuknutí první světové 

války. Školy byly vystaveny válečné propagandě, germanizaci a různým cenzurním 

zásahům do učebních osnov. Děti musely asistovat při sběru kovu, látek či bylin. 

Učitelé zase pracovali v aprovizačních úřadech. Řada škol sloužila k vojenským účelům 

(lazarety, skladiště, úřadovny). Během války vznikaly v Čechách třídy pro děti 

uprchlíků z Haliče. Na Královéhradecku byly podobné třídy zřízeny např. ve Všestarech 

či v Dobřenicích. (Kamprle, 1992) 

Vznik Československé republiky nepřinesl zásadní proměnu školského systému. 

Došlo jen k dílčím úpravám. První československý školský zákon, tzv. Metelkův vznikl 



40 

 

v roce 1919. Dle jeho znění měla být škola v každé obci s tříletým průměrem školou 

povinných dětí činícím minimálně 40 žáků. Za předpokladu, že měla škola minimálně 

400 žáků, bylo možné založit v místě i měšťanku. Na Královéhradecku se tento zákon 

projevil rozdělením některých škol či vznikem nových měšťanských škol v některých 

obcích, např. v Černilově, Smidarech, Skřivanech, v Plotištích či v Novém Hradci 

Králové. (Kamprle, 1992)  

Výraznější změny přinesl školský zákon z roku 1922. Byla uzákoněna osmiletá 

školní docházka, snížily se maximální počty žáků v jednotlivých třídách, zrušeny byly 

všechny úlevy žáků z důvodu polních prací, do školních osnov se zavedly nové 

předměty – občanská nauka, chlapecké ruční práce a dívčí nauka o domácím 

hospodaření.  

V prvorepublikovém školství se projevovaly tři zásadní tendence: 1. Odklon od 

katolické církve, jež byla vnímána jako symbol nedemokratického školského systému 

starého mocnářství. (Náboženství sice zůstalo ve školních osnovách, nicméně na žádost 

rodičů mohlo být dítě z výuky osvobozeno.) 2. Zanesení vlastenecké výchovy do 

školních osnov, což vedlo do určité míry k antiněmecké orientaci českých škol.  3. 

Odstranění výsadních postavení elit (šlechta, církev) ve školském systému. (Frajdl, 

1987) 

Ke změnám došlo rovněž v oblasti správy škol. V roce 1920 byly zrušeny okresní 

školní rady a nahrazeny okresními školními výbory. V roce 1937 pak vznikly újezdní 

školní rady. Od počátku školního roku 1938-1939 došlo také k přejmenování 

měšťanských škol na školy újezdní. 

Léta nacistické okupace přinesla do školství tvrdou germanizaci a fašizaci, 

uzavření všech českých vysokých škol v roce 1939 a zatýkání stovek učitelů zapojených 

v odboji. Došlo ke zrušení okresních školních výborů, pravomoci místních školních rad 

přešly na starostu obce. Pro řešení školských záležitostí vznikl školský referát. V roce 

1941 se měšťanské školy staly školami výběrovými (přijímaly jen asi jednu třetinu dětí 

pátého školního roku) a došlo k jejich přejmenování na školy hlavní. Postupně došlo 

k redukci školních osnov (zrušení občanské nauky a omezení výuky dějepisu). 
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Snaha o poválečné urovnání poměrů byla spojena i s urychlenou obnovou 

vzdělávacího systému, který byl v důsledku nacistických represí značně poškozen. 

Ihned po válce došlo k obnově charakteru někdejších měšťanských škol a již v červnu 

1945 do nich byli převedeni všichni schopní žáci šestého až osmého školního roku. To 

ovšem zapříčinilo úbytek žáků na obecných školách, který ještě zvýraznil odchod 

mnoha rodin do pohraničí. Výsledkem bylo uzavírání některých tříd na venkovských 

školách, mnohdy však došlo k uzavření celé školy. Na Královéhradecku postihl tento 

osud školy v Bukovině, Bydžovské Lhotce, Divci, Lužanech, Smidarské Lhotce a 

Žiželevsi. (Kamprle, 1992) 

2.2.6 Komunistická éra královéhradeckého školství 

Již v prvních poválečných týdnech bylo na školách zrušeno vyučování němčiny a 

místo ní se v osnovách objevila ruština. Výraznější změny v systému československého 

školství však následovaly až po únoru 1948. 

Autorem prvního školského zákona vzniklého v komunistické éře byl v dubnu 

1948 Zdeněk Nejedlý. Na jeho základě došlo k vytvoření jednotné státní soustavy škol, 

do které byly začleněny všechny školy mimo škol vysokých. Škola měla žáky 

připravovat na praktický život, a to v duchu politické linie komunistické ideologie. Byla 

zavedena povinná školní docházka v délce devíti let. Nový systém rozdělil školy do tří 

stupňů: První stupeň tvořily školy národní (1. - 5. ročník), druhý, školy střední (6. - 9. 

ročník) a třetí, školy výběrové. Ačkoli se obecně tvrdilo, že školy jsou přístupné všem, 

v případě výběrových škol docházelo k prověřování rodin, podle jejich postoje ke 

komunistické straně. To se projevovalo ve způsobu přijímání studentů na tyto školy.  

V dubnu 1953 vešel v platnost nový školský zákon, jímž byla povinná školní 

docházka zkrácena na osm let. Dalším důležitým bodem zákona byla přeměna 

čtyřletých gymnázií na střední všeobecné vzdělávací školy. Spojením povinné osmileté 

docházky se střední všeobecnou vzdělávací školou vznikly tzv. jedenáctiletky. Na 

venkově zůstaly zachovány školy národní. Na Královéhradecku a Novobydžovsku byly 

v polovině 50. let tyto osmileté školy: V Hradci Králové jich působilo hned šest, dále 

existovaly v Černilově, Hlušicích, Chlumci nad Cidlinou, Kuklenách, Libčanech, 

Nechanicích, Novém Bydžově, Plotištích, Předměřicích, Skřivanech, Smidarech, 
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Smiřicích, Svobodných Dvorech, Třebechovicích, Všestarech a v Pouchově. (Kamprle, 

1992) 

Nový školský zákon byl přijat v roce 1960. Kromě prohloubení politizace školství 

zavedl na místo dosavadní osmileté školy devítiletou základní školu. Ve stejném roce 

došlo ke spojení okresů Hradec Králové a Nový Bydžov, což ovlivnilo i organizaci 

regionálního systému vzdělávání. Trend postupné migrace obyvatelstva do měst, 

způsobil akutní nedostatek žáků na vesnicích, a proto byly některé školy uzavřeny. 

(Běleč nad Orlicí, Benátky, Hřibsko, Humburky, Chotělice, Janovice, Kobylice, 

Králíky, Lejšovka, Libřice, Lodín, Lochenice, Loučná Hora, Máslojedy, Myštěves, 

Podoliby, Račice, Rodov, Skřeněř, Smržov, Sobětuš, Stará Voda, Suchá, Šaplava, 

Třesavice, Vysočany, Zábědov, Zdechovice a Želkovice.) (Kamprle, 1992) 

Podnět k další úpravě školského systému dalo zasedání ÚV KSČ v červenci 1973, 

na němž byl přijat dokument s názvem „Další rozvoj československé výchovně 

vzdělávací soustavy“. Změny, které z dokumentu vyplývaly, znamenaly prodloužení 

povinné školní docházky na deset let. Povinnost navštěvovat školu mají děti a mládež 

od šesti do šestnácti let (osm let základní školy a první a druhý ročník střední školy). 

Nová organizační úprava školství a vyučovací osnovy byly potvrzeny ve školském 

zákoně z roku 1984. V okrese Hradec Králové tehdy fungovalo 32 základních škol a 17 

škol s 1. – 4. postupným ročníkem (školy ménětřídní). Byly to: Boharyně, Černožice, 

Dobřenice, Dohalice, Hoříněves, Kosičky, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Lovčice, 

Lužec nad Cidlinou, Měník, Mžany, Nepolisy, Nové Město, Prasek, Praskačka a 

Stěžery. Ostatní ménětřídní školy byly pro nedostatečný počet žáků zrušeny. (Frajdl, 

1987) 

Sametová revoluce v listopadu 1989 ukončila podřízenost škol a školního 

vzdělávání komunistickému režimu. Česká národní rada v prosinci 1990 uzákonila nové 

změny ve školském systému. Nový zákon vycházel z předchozích školských zákonů 

z let 1960, 1978 a 1984, které v mnoha ohledech doplnil či změnil. Školství je dána 

větší svoboda a podíl na správě škol je dán i místním samosprávám. Školy 

v jednotlivých regionech řídí školské úřady, jež podléhají ministerstvu školství.  Zákon 

výrazně posílil pravomoc ředitelů škol, nezávislost byla dána školské inspekci, která je 

odpovědná jen svému nejvyššímu orgánu – ústřední školní inspekci. (Kamprle, 1992)  
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Současnému školství je tak dána vysoká míra nezávislosti a svobody, kterou ve 

své historii nikdy předtím nemělo. 

 

2.3 Nástin dějinného vývoje Chlumce nad Cidlinou a Chlumecka 

2.3.1 Archeologické nálezy a založení obce 

Rovinatá krajina Chlumecka, jejíž osu tvoří řeka Cidlina, je oblastí s pradávnou 

sídelní tradicí, sahající až do období mladší doby kamenné. Neolitické hlazené a vrtané 

nástroje, které byly objeveny při archeologických průzkumech v prostoru nynějšího 

Chlumce a v obcích v jeho okolí, jsou důkazem značné hustoty pravěkého osídlení 

tohoto regionu. Z nejvýznamnějších nálezů této dějinné etapy můžeme uvést např. 

osady prvních zemědělců u Chudonic, soubory pazourkových nožíků, škrabadel a 

kamenných nástrojů v Mlékosrbech, či staré pohřebiště nedaleko Písku. (Kuča, 1995)  

Osídlení Pocidliní nadále rostlo i v době bronzové: (pohřebiště ve Starém 

Bydžově, Skřivanech a Vysokém Veselí, žárové hroby v Hlušicích a Měníku, nálezy 

sídlištní keramiky v Novém Bydžově i v Chlumci nad Cidlinou, sídliště u Chodonic). 

(Kuča, 1995) V souvislosti s procesem stěhování národů a příchodem slovanského 

obyvatelstva nastává doba typická budováním soustavy hradišť. V tomto regionu jsou 

doložena hradiska u Ostroměře, Holovous, Konecchlumí, či u obce Hradišťko. 

(Francek, 1985) Nejvýznamnějším správním centrem oblasti však nepochybně bylo 

hradisko v Libici nad Cidlinou, sídlo Slavníkovců, které nezaniklo ani po vyvraždění 

celého rodu vládnoucími Přemyslovci v roce 995. Jeho existence je doložena ještě ve 

12. století.   

První písemné zmínky o Chlumecku nacházíme v Kosmově kronice, konkrétně 

v kapitole líčící polský vpád do Čech v roce 1110. Kosmas zde zmiňuje ves Lučice, 

která je tak nejstarší písemně doloženou obcí regionu. Kosmas píše, že Češi poté co 

Poláci vstoupili do země „vstavše ihned od hostiny a rychle sebravše vojsko, setkali se 

s nimi na pravém břehu řeky Cidliny blíže vsi Lučice. Ale po druhé straně téže řeky 

postupovaly zástupy Poláků bez loupení a pálení, až dorazily blíže hradu Oldříše k toku 
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řeky Labe“. (Horyna, 1968) O Chlumci v Kosmově popisu této události zmínku 

nenajdeme, což vede k domněnce, že roku 1100 ještě neexistoval.  

Písemný důkaz o existenci města máme zachován až k roku 1235. Jako svědek na 

několika přemyslovských listinách je uváděn Zdeslav z Chlumce, který zde nechal 

postavit tvrz, coby základ budoucího vodního hradu. (Francek, 1985) Zdeslavovi 

synové se již psali podle skutečného rodového sídla, hradu Šternberk, který vybudoval 

jejich otec. Šternberkové pak chlumecké panství drželi až do roku 1393, kdy je Oldřich 

ze Šternberka prodal Štěpánu z Opočna. Od něj zboží o čtyři roky později koupil za 5 

500 kop českých grošů Ota z Bergova. (Francek, 1985) 

Ve 13. a 14. století byl Chlumec malým poddanským městem zemědělského 

charakteru. Jeho význam zvyšovala hlavně skutečnost, že ležel na strategicky významné 

obchodní cestě z Prahy do Kladska. Centrem duchovního života města byl 

pravděpodobně románský kostel Nejsvětější Trojice, dnes nejstarší stavební památka 

Chlumce. Dle v současnosti již neověřitelných zpráv měl být postaven v roce 1134, 

ovšem pravděpodobnější datace vzniku kostela bude ležet spíše ve 13. století. Jeho 

původní středověká podoba je uchována ve znaku města. 

2.3.2 Od husitství až po následky třicetileté války 

V předvečer husitských válek převzal po smrti Oty z Bergova roku 1415 panství 

jeho stejnojmenný syn. Ten po vypuknutí revoluce zachoval věrnost katolickému táboru 

a s východočeskými husity svedl několik neúspěšných bojů. Husité Otu zvláště citlivě 

zasáhli v roce 1425, kdy dobyli jeho chlumeckou tvrz. (Kuča, 1995) Tato událost 

přiměla Otu alespoň formálně přejít na stranu husitů. Jeho syn Jan naopak vystupoval 

jako oddaný stoupenec kalicha a pozdějšího krále Jiřího z Poděbrad. Protože Jan 

z Bergova neměl žádné dědice, přešlo panství do držení Jana z Němčic a Oldřicha 

Rohatce. Po nich vlastnil chlumecké panství Samuel z Hrádku a následně se 

chlumeckým pánem stal Vilém Zub z Landštejna. (Kuča, 1995) 

Počátkem 16. století se chlumecké panství stává součástí územních celků Kostků 

z Postupic. Nikoli ovšem na dlouho, neboť již v roce 1521 se dostává do vlastnictví 

Vojtěcha z Pernštejna. (Francek, 1985) Pravděpodobně v této době dochází k povýšení 

Chlumce na město, na jehož náměstí nechali následně Pernštejnové postavit goticko-
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renesanční trojlodní kostel zasvěcený svaté Voršile. Jan z Pernštejna, bratr Vojtěcha, 

toho času nejbohatší šlechtic království, jehož sídelním městem byly Pardubice, však o 

Chlumec nejevil zájem, a proto celé panství prodal v roce 1547 císaři Ferdinandu I. 

(Francek, 1985)  

 

 

Obr. 1: Vodní hrad a kostel sv. Voršily 

Komorním městem byl Chlumec až do roku 1611, kdy nový český král Matyáš 

postoupil celé panství Václavu Vchynskému. Panovník se tak odměnil Vchynskému, 

jehož rod byl teprve nedávno povýšen do panského stavu za pomoc v konfliktu se svým 

starším bratrem, císařem Rudolfem. Matyášovu přízeň však Václav pro své bezohledné 

veřejné vystupování záhy ztratil a v roce 1615 zašly roztržky s císařem tak daleko, že 

byl chlumecký pán zatčen a uvězněn v Kladsku. (Richter, 1996) Současně pozbyl i 

chlumecké panství, které opět připadlo královské komoře. Vchynský však krátce poté 

z kladského vězení uprchl a následně se skrýval na různých místech v Polsku. Po 

vypuknutí stavovského povstání roku 1618 se vrátil do Čech a získal opět přízeň 

šlechtických kruhů. Chlumecké panství mu proto bylo vráceno.  

Mezi Václavem Vchynským a jeho poddanými však vzápětí vznikl konflikt, 

neboť chlumecký pán dne 6. července 1620 neurvale přerušil utrakvistickou bohoslužbu 
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slouženou v kostele sv. Voršily u příležitosti svátku upálení Jana Husa, kde se domáhal 

jejího ukončení, s tím, že poddaní jej musí ihned následovat na hon. Ti to odmítli učinit 

a výsledkem násilného střetu byly několikadenní ozbrojené útoky poddaných proti 

Vchynskému, které ukončil až zásah královských komisařů. Václav Vchynský byl 

znovu uvězněn a z vězení se dostal až po porážce stavovského vojska na Bílé hoře. 

Ihned po propuštění se postavil na stranu vítězného císaře Ferdinanda II. a dosáhl tak 

navrácení chlumeckého panství. (Francek, 1985)  

Návrat Václava Vchynského do Chlumce byl špatnou zprávou pro jeho poddané, 

kteří coby utrakvisté odmítali násilnou rekatolizační činnost svého pána. Vchynský 

zemřel v roce 1626 v Brně a panství po něm převzal jeho jediný syn Jan Oktavián. 

(Valenta, 2004) Ten jako důstojník císařské armády dosáhl pro chlumecké obyvatele 

významné úlevy, kdy v letech probíhající třicetileté války zajistil, aby ve městě nebyl 

umístěn žádný císařský pluk, jehož přítomnost byla vždy pro místní měšťany 

pohromou.  

Situace se však dramaticky obrátila ve 30. letech, kdy do Čech v roce 1631 vtrhla 

saská armáda a o tři roky později armáda sasko-švédská. Chlumec byl v srpnu 1634 

Sasy vydrancován a vypálen, podobně dopadlo město i v roce 1639 za nového 

švédského vpádu, přičemž Chlumec byl Švédy několik měsíců okupován. (Richter, 

1996) V posledních letech války bylo město střídavě obsazováno císařskými a 

švédskými vojsky a příkoří jeho obyvatel ukončil až podpis mírových smluv v říjnu 

1648.  

Třicetiletá válka nadlouho ochromila rozvoj města i regionu. Podle údajů 

uvedených v berní rule (první úplný soupis daňových povinností) z roku 1654 žilo v 

Chlumci v čase jejího vzniku pouze 9 sousedů, 26 chalupníků a 32 zahradníků v 67 

domech. Dalších 56 domů bylo rozbořených či neobývaných. (Kuča, 1995)  

2.3.3 Vzestup a válečné útrapy města v 18. století 

Po smrti Jana Oktaviána Vchynského v roce 1679 přešlo panství na jeho syna 

Františka Oldřicha, který zemřel bez potomků, takže rodový majetek připadl jeho bratru 

Václavu Norbertu, který se podepisoval nikoli hrabě Vchynský, nýbrž hrabě Kinský.  
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Chlumec se v této době stává hospodářským a správním centrem velkého panství, 

což se odrazilo i v architektonickém rozkvětu města. Již za života Václava Norberta se 

započalo se stavbou koleje piaristického řádu. Stavba byla v důsledku nedostatku peněz 

dokončena až v roce 1740 a přehodnocením původního záměru byl objekt koncipován 

jako loreta, tj. zádušní místo. (Kuča, 1995) 

 

Obr. 2 Zámek Karlova koruna 

Václav Norbert Kinský zemřel v roce 1719 a dědicem chlumeckého panství se stal 

jeho syn František Ferdinand. Ten chtěl své význačné společenské postavení (byl tehdy 

kancléřem království Českého) vyjádřit stavbou nového reprezentačního sídla rodu, 

neboť starý vodní hrad již neodpovídal nárokům barokního aristokrata. Na mírném 

návrší za městem, proto nechal v letech 1721-1723 postavit velkolepý zámek, jehož 

projekt byl svěřen mistru barokní symboliky Janu Blažeji Santinimu-Aichlovi. Samu 

stavbu pak vedl pražský stavitel František Maxmilián Kaňka. Název zámku – Karlova 

koruna – je odvozen jednak od tvaru budovy, který připomíná královskou korunu a 

současně je i věčnou připomínkou návštěvy císaře Karla VI., který při návratu ze své 

pražské korunovace na českého krále Chlumec navštívil a při té příležitosti údajně nový 

zámek nazval „Karlovou korunou“. Hrabě Kinský následně nechal v okolí zámku 

vybudovat rozsáhlý park, v jehož prostoru vznikla vedle správních budov i kaple 

Zvěstování Panny Marie, jíž rovněž projektoval Jan Blažej Santini-Aichl. (Horyna, 

1968) 
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Éra po smrti císaře Karla VI. je charakterizována obdobím několika válek, nejprve 

válkou O dědictví rakouské a poté několika slezskými válkami. Chlumec proto - coby 

město ležící při důležité zemské komunikaci z Prahy do Kladska - trpěl častým 

průchodem vojsk, jež ve městě napáchala řadu škod. 

Dlouhá válečná léta spojená s neúrodou vyvolala hladomor, který vedl v roce 

1775 k velkému selskému povstání. V březnu toho roku se početné houfy vzbouřených 

sedláků vydaly směrem k Praze, aby si zde vynutily rozsáhlou reformu nevolnického 

systému. Cestou rebelové získávali na vrchnosti vynucená potvrzení o zrušení roboty. 

Tažení bylo spojeno i s drancováním šlechtických sídel a kostelů, tudíž bylo zřejmé, že 

proti němu bude zasaženo vojensky. Jeden z oddílů vzbouřenců vedený obědovickým 

rychtářem Matějem Chárou dorazil 24. března 1775 od Kratonoh do Chlumce, kde 

zpustošil vrchnostenské kanceláře a „vyplenil“ panský pivovar. Sedláci měli v úmyslu 

dobýt i chlumecký zámek, v tom jim však zabránilo vojsko narychlo povolané z Kolína. 

Opakované střety rebelů s armádou vedly ke krvavému konci tažení; několik osob bylo 

zastřeleno, několik utonulo ve vodách Velkochlumeckého rybníku, kam byli sedláci 

zahnáni. (Klemens, 1936) Neslavný konec rebelie dodnes připomíná rčení „Dopadli 

jako sedláci u Chlumce“.  

Válka Rakouska a jeho spojenců proti revoluční a později napoleonské Francii 

opět přivedla na území chlumeckého panství vojenské oddíly. Na Chlumecku 

zaznamenáváme průtahy rakouských, pruských a ruských armád, přičemž v roce 1813 

do města zavítal i ruský car Alexandr I. Po porážce Napoleona v bitvě u Lipska se 

s transportem zajatých francouzských vojáků v Chlumci ocitl i generál Jean Balthasar 

Edmond d’Esclevin, který ve zdejším špitále zemřel v důsledku zranění, jež utrpěl 

v bitvě. (Kuča, 1995) 

2.3.4 Kultura a průmyslový rozvoj v 19. století 

Doba předbřeznová je v Chlumci spjata s působením nejvýznamnějšího rodáka 

města Václava Klimenta Klicpery (1792 - 1859). Vyučený řezník - který od své 

původní profese zběhl do Prahy, kde vystudoval akademické gymnázium, poté filozofii 

a stal se středoškolským profesorem – proslul jako významný dramatik a zakladatel 

české veselohry. Spolu s bratry hrával v rodném městě o prázdninách divadelní 
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představení – pro panstvo v zámeckém sále německy, pro lid v Besedě v sousedství 

vrchnostenských kanceláří česky. (Lauterbach, 2006) Touto průkopnickou činností 

spojenou s vlasteneckou osvětou položil Klicpera základy místní divadelní tradice, jež 

trvá dodnes. 

Revoluční rok 1848, který v Chlumci proběhl relativně poklidně, znamenal 

definitivní konec feudálních vztahů, jež přetrvávaly od středověku, a které byly 

charakterizovány poměrem: vrchnost - poddaní. Šlechta ztratila nad někdejšími 

poddanými politickou, soudní i finanční pravomoc a v českých zemích tak byly 

vytvořeny podmínky pro vznik občanské společnosti. V příštích desetiletích se postupně 

vytříbil nový model státní správy (Chlumec se stal soudním okresem, politicky však 

spadal pod okresní hejtmanství v Novém Bydžově) a samosprávy (Chlumec se stal 

samosprávným okresem, v jehož čele stál volený okresní výbor). (Klemens, 1936) Toto 

správní uspořádání zůstalo zachováno až do konce Rakousko-Uherska. 

I přes ztrátu svých feudálních výsad zůstal rod Kinských pro hospodářskou sílu 

hraběcího velkostatku nejvlivnější autoritou oblasti. Oktavián Kinský, který spravoval 

panství od roku 1836, byl tak nejvýznamnějším zakladatelem rozvoje podnikání na 

Chlumecku (parní pila, pivovar). (Mrňák, 1936) Podnikatelské aktivity však rozvíjely i 

další osobnosti regionu. Vzhledem k tomu, že na Chlumecku se zvláště dařilo cukrové 

řepě, založil v 50. letech 19. století průmyslník Tachau poblíž města cukrovar. 

S cukrovarnictvím bylo spojeno i podnikání Julia Hillera, který zde zřídil malou továrnu 

na výrobu strojního zařízení cukrovaru. V roce 1878 založil v Chlumci slévárenský 

podnik Antonín Belichar. Zrod textilního průmyslu byl pak spojen s Josefem Stutzem, 

který v Chlumci vybudoval továrnu pleteného zboží. I přes tyto úspěchy však zůstávalo 

Chlumecko jednoznačně zemědělským okresem. (Mrňák, 1936)   

Vedle architektonických projevů šlechty, začala mít od poloviny 19. století 

stavební ambice i místní samospráva. Nejvýznamnějším hmotným důkazem těchto 

tužeb je především novorenesanční Palác škol (1898 – 1899) a Okresní dům (1904 – 

1905). (Horyna, 1968)  

V 60. letech byly v Chlumci položeny také základy spolkového života. V roce 

1861 vznikl Spolek divadelních ochotníků, který svou aktivitou navazoval na činnost 
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Václava Klimenta Klicpery, od roku 1876 v Chlumci působil Sbor dobrovolných 

hasičů, v roce 1883 vznikl Sokol, roku 1909 zahájila činnost místní odbočka Dělnické 

tělocvičné jednoty… Celkově existovalo v Chlumci před rokem 1914 zhruba 30 

sportovních, kulturních či politických spolků. (Klemens, 1921) Další rozvoj Chlumce a 

Chlumecka však zastavila první světová válka.  

2.3.5 Vliv světových válek na život chlumeckých občanů 

Válečný konflikt, současníky nazývaný „velká válka“ či „světová válka“, si 

v řadách chlumeckých občanů vyžádal 69 životů. Z představitelů místní samosprávy byl 

v letech 1916-1917 vězněn pro svoji protirakouskou činnost někdejší říšský poslanec 

Josef Netolický. (Francek, 1985) Od roku 1917 propukaly ve městě „hladové bouře“, 

které většinu veřejnosti přesvědčily o potřebě rozbít Rakousko-Uhersko a založit 

samostatný Československý stát, což se 28. října 1918 stalo skutečností. 

Pro agrární region jakým bylo Chlumecko, představoval důležitý mezník v 

krátkém prvorepublikovém období rok 1919, kdy bylo rozhodnuto o provedení 

pozemkové reformy. Ta výrazně omezila hospodářskou dominanci Kinských, posílila 

soukromé zemědělce a samosprávě umožnila na získaných pozemcích budovat novou 

městskou zástavbu. Hlavními politickými silami, které se střídaly v čele města, byly 

v této době národní socialisté a sociální demokraté. S odstupem je v zastupitelstvu 

Obr. 3 Chlumecké náměstí na přelomu 19. a 20. století 
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doplňovali agrárníci, lidovci národní demokraté a komunisté, ve 30. letech i fašisté. 

(Francek, 1985)  

Dvacetiletou éru prvorepublikové demokracie ukončil podpis Mnichovské dohody 

v září 1938 a následná okupace českých zemí německou armádou v březnu 1939 

znamenala nástup nacistického teroru. Jeho obětí se stalo i několik chlumeckých 

občanů, kteří se zapojili do odbojové činnosti. V říjnu 1941 byli na udání Josefa Česáka 

zatčeni jeho učitelští kolegové Josef Havlín a Josef Plítek a s nimi i úředník ředitelství 

československých drah Ota Ettel. Tato trojice, spolupracující s Obranou národa, byla 

v roce 1942 umučena v Osvětimi. O dva roky později zemřel v terezínské Malé pevnosti 

další člen místního Sokola Antonín Šetlík. Za heydrichiády byli popraveni někdejší 

důstojníci československé armády Josef Pánek a Julius Sokolář. V roce 1943 postihl 

stejný osud důstojníka Josefa Půsta. Obětí člena SS Kurta Wavrzika se 5. května 1945 

stal další sokolský činovník Jan Tomášek. Několik dalších osob, převážně se jednalo o 

členy Sokola a Československé obce legionářské, bylo za války vězněno 

v koncentračních táborech. (Horyna, 1945) 

2.3.6 Poválečný socialistický vývoj města 

Tříleté období, které oddělovalo vládu dvou totalitních režimů v Československu, 

se neslo v duchu všeobecných výzev žádajících sjednocení a jednotu všech politických, 

kulturních či sportovních organizací. Prostor pro uskutečnění svých plánů však získala 

komunistická strana až po únoru 1948, kdy i v Chlumci docházelo k masovému 

znárodnění, jehož oběťmi byly podniky fungující ve městě a v některých případech 

dokonce od dob Rakousko-Uherska. Strojírna Antonína Belichara se tak proměnila ve 

státní podnik Kovoplast, pletárna Josefa Stutze se stala státním podnikem MIRA atd. 

(Kuča, 1995) Revidován byl dříve bohatý spolkový život města. Mnohé spolky zanikly, 

nebo spíše byly zakázány, většina těch sportovních se stala součástí ČSTV. 

Z nejvýznamnějších staveb socialistické éry města lze uvést přizpůsobení někdejšího 

Dělnického domu na městské kino v roce 1957, či stavbu městského koupaliště z roku 

1968 – svého času největšího ve východních Čechách.  (Kuča, 1995)  

Návrat demokracie v roce 1989 znamenal i pro Chlumec příležitost nového 

dynamického rozvoje. Ten je v současnosti spojen především s osobností starosty města 
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Ing. Miroslava Uchytila, za jehož působnosti došlo k realizaci několika stavebních 

projektů: městského divadla Klicperův dům, Občanského centra, domů s pečovatelskou 

službou, sportovního areálu pod sokolovnou. 

Chlumec nad Cidlinou má v současnosti 5 300 obyvatel.  

 

2.4 Historie Základní školy v Chlumci nad Cidlinou 

2.4.1 První zmínky o chlumecké škole 

Důležitou podmínkou rozvoje kulturního života regionu byla existence místní 

školy. Po přijetí křesťanství vznikal největší počet škol při farách a podle záznamů 

vedených v letech 1340 – 1350 v této době už fara existovala. Románský kostelík 

Nejsvětější Trojice byl pravděpodobně vystavěn roku 1131 a podle toho se tudíž 

můžeme domnívat, že se v našem městě vyskytovala také škola. První školy byly 

zřizovány hlavně pro výuku náboženství. Na trivium a latinu nebyl kladen takový důraz, 

avšak Karel Khun (1932) popisuje, že kdo chtěl být členem městské rady, musel být 

vzdělaný a prokázat znalost latiny. Správa farních škol patřila do rukou rektora. 

V roce 1348 byla založena Univerzita Karlova, která české školy ve spolupráci 

s městskými radami spravovala, měla významný vliv na chod škol a dosazovala do škol 

nové učitele. O chlumecké partikulární škole máme dochovány první zmínky k roku 

1558. (Francek, Hartman, 1985) Karel Khun (1932) nalézá první nepatrnou zmínku o 

chlumecké škole v „Registrech sirotčích“ na s. 114, kde se praví: „Tuto poznamenáno, 

co ve škole obecního jest: luže dvě, zvonec, tři zámkové zapadití a čtvrtý zámek zapadití 

u světničky, dvě tabule veliký, dva stolcové.“ Karel Khun se také domnívá, že podle 

dvou loží zde pravděpodobně působili dva učitelé.  

Zajištění řádného chodu škol spadalo do kompetencí městských rad, se kterými 

spolupracovala pražská univerzita. Ta v regionálních školách umísťovala své absolventy 

a občas se tím dostávala do kompetenčních sporů s městskými radami, které občas 

obsazovaly posty správců škol bez předchozí konzultace s univerzitou. Absolventi 

univerzity byli finančně závislí na městské radě, která však obvykle platila málo a 

učitelé si museli přivydělávat jako např. varhaníci v kostelech či úředníci v městských 
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kancelářích. Na chlumecké škole nižšího řádu většinou působil bakalář (ředitel školy), 

kantor a sukcesor.  V roce 1543 byl po sedmi letech dostavěn kostel sv. Voršily, a tak se 

původní škola přestěhovala od starého kostelíka blíže k faře. (Klemens, 1936)  

2.4.2 Neblahý vliv požárů pro školu během 16. a 17. století 

Ve druhé polovině 16. století je v Chlumci učitelem Václav Písecký, který 

podobně jako jeho nástupce Jakub Čáslavský, řešil svou neutěšenou finanční situaci 

výhodným sňatkem s bohatou vdovou, čímž se stal měšťanem a s ohledem na své 

vzdělání i radním. (Kuča, 1995) Chlumecký učitel bydlel ve škole, s ním i někteří žáci 

ze vzdálenějších míst. Samozřejmostí žáků chlumecké školy bylo vykonávání služeb 

místních kostelích, zpívání při městských slavnostech a učitelé často zastávali službu 

varhaníka v kostele nebo si ještě přivydělávali kancelářskými pracemi. Mnozí nadaní 

studenti po absolvování místní školy pokračovali ve studiu na pražské univerzitě. 

Kvalitu vzdělávání v Chlumci dokládá také záznam, který uvádí, že v letech 1526 – 

1618 studovalo na pražské univerzitě deset studentů z Chlumce nad Cidlinou. (Francek, 

Hartman, 1985) 

Lubomír Havrda (2008) popisuje, že v období třicetileté války v roce 1634 

v důsledku vpádu saského vojska vyhořelo mnoho domů včetně chlumecké školy, a 

tudíž musela být škola provizorně zřízena v sousedním domě, kde byly podmínky pro 

výuku dosti stísněné. V těchto nevyhovujících podmínkách se však učilo dlouhých 

dvacet let až do roku 1654, kdy byla dostavěna nová škola naproti starému hradu. 

Chlumeckým školám bohužel nepřály požáry, které tuto školu zničily po 22 letech 

v roce 1677, a po jejím znovupostavení v roce 1706 byla její činnost opět přerušena 

dalším požárem v roce 1774. (Horyna, 1968) V období po skončení třicetileté války 

byla školní výuka vinou celkového rozvratu velmi špatná. Učitelé se často měnili, 

mnozí z nich ani neměli potřebné vzdělání. Na tomto stavu se podepsalo i špatné 

platové ohodnocení městských kantorů, nevyhovující a přeplněné učebny. Nad školou 

vykonávali dozor místní farář a tzv. inspektor, kterým byl jeden z radních. (Horyna, 

1968) 
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2.4.3 Vzestup chlumeckého školství 

Karel Khun (1932) popisuje, jak ke změně k lepšímu školství v Chlumci přispěl 

ve 30. letech 18. století nástup podučitele Františka Šolce ze Žíželic, který se 

zanedlouho stal učitelem a zároveň zastával funkci městského varhaníka. Ten na škole i 

ve veřejném životě vystupoval jako vlastenec a patřil rovněž mezi lidové písmáky. Jeho 

Zápisky, které sepsal v období nekonečného cyklu válek v době vlády Marie Terezie, 

vyjadřují vlastenecké tužby autora, jenž se obává o osud národa v případě rozdělení 

českého království, které by mohla přinést vojenská porážka. Obrací se zde proto ke 

svatému Václavu s vírou, že zapříčiní vyhnání nepřátelských armád ze země. (Francek, 

Hartman, 1985) Po Šolcově smrti se na místě městského kantora vystřídalo několik 

členů rodiny Pacáků. Konkrétně to byli Jan Pacák, po něm jeho bratr František a 

konečně syn Jan. Na učitelskou působnost Pacáků, která skončila v roce 1820, navázal 

Josef Bartoš (kantoroval v letech 1820 – 1829). (Lauterbach, 1991) 

 K výraznému rozvoji školství v Chlumci přispělo vydání „Tereziánského 

školního řádu“ z roku 1774, kdy nad školami převzal kontrolu stát, který povolal 

dohledem církev. Chlumecká škola stala školou triviální o třech třídách, které postupně 

přestávaly stačit. Prioritou školy bylo naučit žáky číst, psát a počítat a dále byla výuka 

rozšířena o náboženství a základy zemědělské výroby. Vyučovacím jazykem byla 

čeština, výuka se stala povinnou od 6 do 12 let a také byly zavedeny tzv. nedělní 

opakovací hodiny pro dospívající mládež. V této době navštěvoval školu také 

chlumecký rodák a významný český spisovatel a dramatik Václav Klement Klicpera i 

jeho bratr, spisovatel František. 

Na počátku 19. století byl dozor nad školami zvěřen církvi, roli školního dozorce 

ve městě měl obvykle farář a chlumecká škola se nacházela v blízkosti kostela sv. 

Voršily. Na začátku 30. let 19. století však byla místní škola díky neustálému nárůstu 

žáků (počet žáků čítal přes pět set) nedostačující. A proto byla v letech 1827 – 1829 

postavena nová škola na Pražském předměstí, která měla čtyři třídy s tím, že kromě 

učitele zajišťovali výchovu i čtyři učitelští pomocníci. Ve školní budově vystavěné 

v roce 1829 se vyučovalo až do roku 1875 a co týče stavby, patřila k ozdobám města. 

Po dokončení školy umírá učitel Josef Bartoš a jeho role se ujímá dosavadní pomocník 

Josef Vokrouhlecký, za jehož působení se na základě školského zákona přeměnila škola 



55 

 

triviální na obecnou a také roku 1869 byly pevně stanoveny platy učitelů. Roku 1860 

došlo rozšíření školy o přístavbu, kde se nacházela 5. třída a byt pro učitele a 

podučitele.  O tuto přístavbu se významně zasloužil tehdejší starosta hrabě Oktavián 

Kinský. Josefa Vokrouhleckého vystřídal v roce 1871 jeden z jeho učitelských 

pomocníků Václav Laňar, za jehož působení na chlumecké škole krátce vyučoval i 

známý hudební pedagog Jan Malát. (Horyna, 1968) 

2.4.4 Změny chlumeckých škol ve 2. polovině 19. století 

Po vydání nového školského zákona v 60. letech 19. století došlo k zásadní 

přeměně organizace školství. Dohled nad chlumeckou školou již dále nevykonával 

děkan, nýbrž místní školní rada, jež tvořila nejnižší stupeň školních rad působících na 

úrovni místní, okresní a zemské. Místní školní rada působila v Chlumci nad Cidlinou od 

roku 1871. (Klemens, 1936) Vykonávala dohled nad školskými aktivitami a měla též 

poradní funkci. Již o rok dříve vznikla při novobydžovském hetmanství učitelská 

jednota Budeč. Ta si kladla za cíl posílit vzdělanost učitelů a zkvalitnit tak jejich 

vyučovací postupy. Dělo se tak prostřednictvím vzdělávacích přednášek či studiem ve 

spolkové knihovně. (Klemens, 1936)  

Když byl vydán říšský zákon o povinné osmileté školní docházce, měla 

chlumecká triviálka už 5 tříd, které byly nedostačující, jelikož počátkem šedesátých let 

se počet žáků vyšplhal k číslu šest set. Od roku 1875 byly třídy vyšších 4. a 5. ročníků 

chlumecké obecné školy, kde se doposud společně vyučovali chlapci a dívky, rozděleny 

na paralelní třídy podle pohlaví. Po tom, co se rozdělení tříd osvědčilo, byly rozděleny i 

třídy nižších ročníků, a tudíž v roce 1886 byla škola rozdělena na dvě samostatné 

pětitřídní obecné školy – chlapeckou a dívčí  
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Obr. 4 Chlumecká pětitřídní obecná škola 

Vedení chlapecké školy obecné bylo spojeno s vedením nově vzniklé měšťanské 

školy chlapecké, která vznikla v roce 1873. Tvořily ji tři třídy a jako ředitel zde působil 

Josef Procházka až do roku 1909. Ve školním roce 1899 – 1900 zahájilo školní 

docházku na obecné škole chlapecké celkem 245 žáků a na měšťanské 161 žáků.  

„Dopisem Slavné místní školní Rady ze dne 3é. srpna 1886 čís. 91 bylo ředitelství 

měšťanské školy vyzváno, aby dle vynesení Vysoce slavné c. k. zemské školní Rady ze 

dne 31. července 1886 čís. 18.450, jímž obecné školy zdejší definitivně upraveny byly, 

při nastávajícím počátku školního roku jednalo. 

V základě vyzvání toho převzal ředitel měšťanské školy Josef Procházka, když byl 

o tom dříve příslušné oznámení Sl. c. k. okresní školní Radě učinil, počátkem školního 

roku 1886 – 87. Též řízení chlapecké obecné školy.“ (Kronika chlapecké obecné školy 

v Chlumci nad Cidlinou 1886 – 1908, s. 2) 

V září roku 1886 vstoupilo do samostatné pětitřídní obecné školy dívčí 351 dívek 

a ve školním roce 1899 – 1900 měla obecná škola dívčí 323 dívek a do prvního 

zakládajícího roku měšťanské školy dívčí 53 děvčat. Obecnou školu dívčí vedl v letech 

1892 – 1906 Oktavián Křepela a prvním ředitelem měšťanské školy byl do roku 1906 

Josef Procházka. Od roku 1906 byla správa dívčích škol spojena a do čela obou škol 

usedl Karel Dostál. 
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V roce 1895 položila okresní školní rada v Novém Bydžově dotaz na chlumeckou 

školní radu ohledně zřízení měšťanské školy dívčí a hlavně na nutnost změny ohledně 

nedostačujících prostor pro celou soustavu škol ve městě. Městská rada o nutnosti nové 

školní budovy dobře věděla, ale pro stavbu se pořád nedostávalo finančních prostředků 

a s tím souvisel také záměr týkající se zřízení měšťanské školy dívčí, ale opět zde byl 

problém ohledně prostor pro tuto školu.  

2.4.5 Nová budova 

Významným zlomem nejen pro chlumeckou školu, ale pro celkový rozvoj města, 

bylo zvolení za starostu města Zikmunda Kozelku v roce 1897. Uvědomělý starosta 

konečně dokázal přimět městské zastupitelstvo k realizaci výstavby tolik potřebné nové 

důstojné školní budovy, a rovněž bylo požádáno o povolení ke zřízení měšťanské školy 

dívčí. Město zajisté dobře zvolilo místo pro stavbu ve středu města a vykoupilo tři 

stodoly se zahradami a ještě budovu městské nemocnice se zahradou. Do vypsaného 

konkurzu na projekt nové školní budovy se přihlásilo 24 návrhů, ze kterých byl v únoru 

1898 vybrán Okresní školní radou v Novém Bydžově a Místní školní radou v Chlumci 

nad Cidlinou projekt Vratislava Pasovského z Prahy. Na realizaci stavby byla shledána 

nejvýhodnější nabídka architekta a stavitele z Prahy Konstantina Mráčka, který zahájil 

stavební práce 20. června 1898 a 2. července byl položen základní stavební kámen. 

(Kronika chlapecké obecné školy v Chlumci n. C. 1886 – 1908, s. 134 – 139) 

Nová moderní novorenesanční budova byla dostavěna za obdivuhodných 15 

měsíců. Slavnostní otevření školy proběhlo 28. září 1899. Kvůli měsíčnímu zpoždění 

byla výuka nového školního roku zahájena až 1. října 1899 a zároveň byla také otevřena 

měšťanská škola dívčí, a tak se nová školní budova stala působištěm čtyř chlumeckých 

škol: obecné chlapecké a dívčí, měšťanské chlapecké a nově vzniklé dívčí. Slavnostní 

zahájení, kterého se zúčastnilo velké množství nejen chlumeckých občanů, tak 

významných osobností. Místní kronikář o slavnosti napsal následující řádky: 

„Ježto do dne 1. září 1899, kdy školní rok počíti se měl, stavba nové školní budovy 

úplně ukončena nebyla, povolila Velesl. c.k. zemská školní rada, aby šk. rok 1899 – 

1900 počal se výjimečně dne 1. října 1899, do kteréhož dne byla nová školní budova 

účelu svému odevzdána. 
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                   Ku slavnosti posvěcení nové budovy školní zvolen dne 28. září 1899, 

den to sv. Václava, patrona země České. 

                 V předvečer slavnosti dne 27. září 1899 ozdobeny četné budovy v městě 

prapory a v sále hotelu „Liverpoolu“ konána akademie… 

                Vlastní slavnost svěcení školní budovy konala se za překrásné pohody 

v den sv. Václava za velikého účastenství obyvatelstva domácího i přespolního… 

Slavnost počala slavnými službami Božími, jež ve zdejším děkanském chrámu Páně po 

9. hodině ráno sloužil místní děkan… Po skončených službách Božích bral se průvod 

školních dítek s učitelstvem, duchovenstvem, hodnostáři a vším ostatním obecenstvem ke 

školní budově. 

                 Před vchodem… podal stavitel budovy pan Konstantin Mráček 

starostovi města a předsedovi místní školní rady panu Zikmundu Kozelkovi… klíče od 

budovy školní. Pan starosta přijav klíče, požádal veledůst. pana děkana, aby budovu 

školní posvětil.   

                 Na to promluvil starosta města pan Zikmund Kozelka líče historii 

stavby školy od jejího počátku až do ukončení, načež provolal Jeho Veličenstvu císaři a 

králi Františkovi Josefovi I. slávu, což všichni přítomní třikráte s nadšením opakovali a 

první sloku Rakouské národní hymny zapěli. 

                 Když pak veškerým obecenstvem zapěna národní hymna „Kde domov 

můj“, rozešli se veškeří účastníci této krásné slavnosti do školní budovy, aby prohlédli 

si její místnosti.“ (Richter, 1999, s. 24-25) 
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Obr. 5 Zikmund Kozelka, starosta města a budovatel školy 

 

Zikmundu Kozelkovi vynesl projekt monumentální školní budovy přízvisko 

„Přítel školství“, současně jej však finanční nákladnost stavby Paláce škol připravila o 

úřad starosty, kdy opozice v zastupitelstvu prosadila jeho neznovuzvolení po obecních 

volbách v roce 1900.(Fibigr, 2010)  

V období před první světovou válkou vznikla při obecné škole v Chlumci 

živnostenská škola pokračovací, její existence však byla velmi krátká. Od roku 1880 

ve městě vyučovala pokračovací škola hospodářská, jež byla zřízena při měšťanské 

škole. I ta však záhy zanikla a na její místo nastoupila pokračovací škola průmyslová, 

která se ujala a přetrvala až do prvorepublikového období. (Francek, Hartman, 1985) 

Od roku 1890 působila v Chlumci i škola mateřská. (Francek, Hartman, 1985)  

2.4.6 Narušení rozvoje chlumeckých škol světovými válkami 

Ve chlumeckých školách proběhla redukce učitelského sboru odchodem 

některých učitelů na frontu a na ostatní kantory byl vytvářen velký tlak ze strany 

školských úřadů. Výuka musela být omezena a v některých třídách se vyučovalo jen 
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obden a to pouze půl dne. Odchod na frontu postihl i učitele měšťanské školy dívčí, a 

tak musela být správa školy i jeho hodiny rozděleny mezi ostatní učitele. V letech 1909 

– 1919 řídil obecnou i měšťanskou školu chlapeckou František Chaloupský. K obnovení 

výuky v plném rozsahu došlo až v dubnu roku 1919. Nedostatek hnědého uhlí donutilo 

školu ve školním roce 1915 - 16  přerušit výuku a situace se špatnou dodávkou uhlí se 

objevovala v průběhu války i nějaký čas po válce. Chod školy také ovlivnila 

militarizace železnice, kdy došlo ke znatelnému omezení osobní dopravy, a ve školách 

musely být zavedeny jednoduché vyučovací frekvence. Ve školní tělocvičně byla 

zřízena pobočka městské nemocnice. Během 1. světové války došlo k poklesu životní 

úrovně obyvatel, žáci byli unavení a nedostatečně oblečení.   

 

Obr. 6 Palác škol kolem roku 1910 

Výraznější změny nepřinesl do systému chlumeckého školství ani vznik republiky 

v roce 1918. Ve městě nadále vyučovaly obecná a měšťanská škola chlapecká a obecná 

a měšťanská škola dívčí. Až rok 1938 přinesl tu změnu, že školy měšťanské byly 

přeměněny ve školy újezdní. V Chlumci nadále působila (až do roku 1948) i 

pokračovací škola průmyslová, kterou navštěvovalo kolem 200 učňů a učnic. (Klemens, 

1936) Novou školou byla pouze lidová škola hospodářská, určená pro vzdělávání 

mládeže v zemědělských oborech. (Klemens, 1936)    

Roku 1923 při oslavách padesátileté existence měšťanské školy chlapecké došlo 

k velké radosti učitelů i mnohých občanů k odkrytí pomníku J. A. Komenského, který 

zhotovil podle návrhu profesora Jana Štursy pan Soukup z Podhorního Újezdu. 
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(Horyna, 1968) Nepřehlédnutelná busta Komenského se vyjímá v parčíku před školu 

dodnes a připomíná žákům i občanům města slavného učitele národů. (Kronika 

měšťanské školy chlapecké v Chlumci n. C., 1909 – 1939, s. 89 - 90) 

V době 1. republiky docházelo k častému střídání ředitelů a z důvodu nižší 

natality během války výrazně klesl počet žáků. Podle počtu žáků uvedených 

v jednotlivých kronikách soustavy chlumeckých škol bylo nejnižšího počtu žáků 

dosaženo ve školním roce 1926 – 1927. 

V polovině 20. let došlo k poklesu počtu žáků na obecných školách z důvodu nižší 

porodnosti během války, kdy např. v obecné škole dívčí bylo dosaženo nejnižšího počtu 

žákyň ve školním roce 1926 – 27, kdy školu navštěvovalo pouhých 152 děvčat. Počet 

žáků byl později snížen i v průběhu okupace 

Po příchodu hospodářské krize na konci 20. let město zajistilo pro chudé žáky 

polévku a základní ošacení. Právě v těchto nelehkých dobách a vzpamatovávání se 

z ekonomické krize dosahoval počet žáků ve školách vrcholu.  Ve školním roce 1932 – 

33 chodilo do měšťanské školy chlapecké 383 chlapců.  

 

 

 

 

 

Politické události po roce 1938 zapříčinily, že se měšťanská škola dívčí stala 

výběrovým učilištěm a vyučování podlehlo neústupné germanizaci. Navíc školu opět 

Obr. 7 Pohled na školní budovu (30. léta) 
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trápil nedostatek uhlí. Učitelé, coby vzdělaní a společensky a kulturně činní lidé 

představovali pro nacistický režim nebezpečí, a proto jím byli perzekuováni. Mezi 

zatčenými chlumeckými občany z 1. září 1939 byl i učitel a legionář Bohumil Tamele, 

vězněný po celou válku v Sachsenhausenu. 8. října 1941 zatklo gestapo učitele dívčí 

měšťanky a významného sokolského činitele J. Havlína, který v březnu 1942 

v Osvětimi umírá. Ve stejné době taktéž v Osvětimi zahynul i učitel chlapecké 

měšťanky Josef Plítek, který byl zatčen jako funkcionář Sokola. (Horyna, 1945) 

Do 1. 9. 1944 byla společně spravována obecná s měšťanskou školou dívčí a také 

obecná s měšťanskou školou chlapeckou. Potom byla spojena správa obou obecných 

škol a měšťanské školy měly vlastní ředitelství. Měšťanskou školu chlapeckou vedl od 

roku 1943 Emil Horčička a od 1. ledna 1945 se stal ředitelem obecných škol Emil 

Mička. 

Od počátku roku 1945 byla školní budova obsazena Němci, nastala nucená 

improvizace výuky a od května 1945 byly ve škole umístěny části československé 

armády a velitelství Rudé armády. „Dne 17. 2. 1945 byla příslušnými říšskými činiteli 

zabrána i budova chlapecké školy k neškolním účelům – k přechodnému ubytování 

válečných uprchlíků z území Horního Slezska. – K účelům školním byly ponechány 

pouze 2 učebny v přízemí chlapecké školy.“ (Kronika měšťanské školy chlapecké 1940 

– 53, kniha č. 7, s. 29)   

Po válce se naplno projevil nedostatek prostoru pro svobodné rozvíjení 

chlumeckého školství a k tomu se opět přidaly problémy se zásobami uhlí. Ve školním 

roce 1946 – 47 musely být přestěhovány 4 třídy, ředitelna a sborovna chlapecké 

měšťanky do místní sokolovny a pátá třída zůstala v hlavní školní budově. 

2. června 1945 se po šestiletém věznění v koncentračních táborech vrátil učitel 

Bohumil Tamele zatčený jako legionář a od září se stal ředitelem samostatné obecné 

dívčí školy, jelikož správy obecných škol byly opět odděleny. Roku 1948 se změnily na 

základě Zákona č. 95/1948 Sb. ze dne 21. dubna se školy obecné na „národní školu 

dívčí“ a „národní školu chlapeckou“, a rovněž byly také v září přeměněny měšťanské 

školy na „chlapeckou střední školu“ a „dívčí střední školu“ se čtyřmi postupnými 
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ročníky a jednoročním učebním kurzem, která měla osm tříd s 311 žákyněmi. (Kronika 

měšťanské školy chlapecké 1940 – 53, kniha č. 7, s. 33 - 77)   

2.4.7 Vývoj chlumecké školy po roce 1948 

Na základě zákona ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání 

proběhla zásadní reorganizace struktury školství a vznikla osmiletá střední škola, a tak 

byly čtyři chlumecké školy sloučeny v jeden celek. Ředitelem školy se stal dosavadní 

ředitel dívčí střední školy Rudolf Výborný, za jehož nástupu do vedení školy byla také 

započata oprava školní budovy z důvodu špatných hygienických zařízení, vodoinstalace 

a elektroinstalace a vůbec celkový stav šedesátileté budovy nebyl vyhovující. 

Probíhající opravy komplikoval nezájem a neochota ze strany dodavatelů, a proto 

zdlouhavé a komplikované rekonstrukce školy donutily v roce 1958 k odchodu ředitele 

Výborného a na jeho místo nastoupil PhDr. Václav Mařík. I přes materiální krizi byla 

škola znovu reorganizována a přeměněna na „ jedenáctiletou střední školu“ 

s výběrovými 9. – 11. ročníky. Toto zřízení však bylo pro potřeby malého města jako je 

Chlumec přehnané, a v důsledku zákona č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a 

vzdělávání proběhl k 1. 9. 1961 návrat k původní podobě základní devítileté školy s pěti 

postupnými ročníky. 

Neuplynulo ani 70 let od postavení objemné školní budovy a s rozvojem města 

silně narůstal i počet žáků, a proto muselo být zavedeno vzdělávání i výchově 

neprospěšné směnné vyučování a činnost a základní funkce školy byly tímto 

narušovány. Proto bylo na konci 60. let rozhodnuto o stavbě nového pavilonu ve 

vedlejší Smetanově ulici. Základní kámen k této stavbě byl slavnostně položen 26. 

května 1969 a stavební práce byly dokončeny v roce 1971 a škola tak získala tolik 

potřebné nové učebny i pro zvláštní školu, která byla doposud provizorně umístěna 

v sokolovně. (Francek, 1985) Na počátku 80. let řešila chlumecká škola další problém 

s prostorem pro školní kuchyň a jídelnu, která byla umístěna v nevyhovujících 

sklepních prostorách historické budovy. Projekt pro další školní budovu počítal nejen se 

školní kuchyní a jídelnou, ale s umístěním dalších učeben pro polytechnickou a 

mimotřídní výchovu. Stavební práce neustávaly ani v 90. letech, kdy byla vystavěna 
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moderní školní tělocvična, která je plně využívána nejen samotnou školou, ale i dalšími 

zájmovými organizacemi ve městě.  

2.4.8 Současnost Základní školy v Chlumci nad Cidlinou 

V roce 1999 škola slavila 100. výročí postavení a otevření historické školní 

budovy. K této velké slavnosti, která zaujala snad každého občana města i okolí, byla 

státem chráněné památkové budově opatřena krásná nová secesní fasáda. Přípravy na 

oslavu výročí školy, které proběhly 1. a 2. října 1999, započaly již v roce 1998. Školní 

rok 1999 – 2000 byl pro školu velice významným a důležitým, ale i náročným 

v souvislosti s probíhající opravou fasády, výzdobou školy na chystané oslavy a také 

s přípravou slavnostní akademie žáků školy, která byla vrcholem oslav a sklidila 

nezapomenutelný úspěch. Během tohoto školního roku se však musela škola potýkat 

s nedostatkem pedagogických pracovníků z důvodu dlouhodobých nemocí a hlavně 

kvůli finančnímu ohodnocení odcházeli učitelé do jiného oboru, proto musela být výuka 

zajištěna s pomocí důchodců, studentů pedagogických fakult nebo nedostatečně 

kvalifikovanými učiteli. Od tohoto školního roku se začaly závěrečná vysvědčení 

žákům devátých ročníků důstojně předávat v mramorovém sále zámku Karlova koruna. 

O prázdninách roku 2000 proběhla rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení. 

V následujícím školním roce proběhla na škole orientační inspekce, kdy byla 

škola ohodnocena jako průměrná a bylo upozorněno na opakující se problém 

neaprobovanosti některých učitelů druhého stupně.  V dubnu roku 2001 škola nechala 

vybudovat nové šatny a díky soutěži firmy Opavia a aktivitě chlumeckých žáků, kteří 

soutěž vyhráli, bylo postaveno nové sportoviště v areálu školy. V rámci stavebních 

prací se SRPŠ rozhodlo financovat ještě jedno sousední hřiště. V květnu roku 2001 

došlo také ke střídání na postu ředitele školy, kdy z funkce odchází dlouholetý ředitel 

Mgr. Miroslav Jezbera a vítězkou konkurzního řízení se stala Mgr. Jana Bernartová. 

Celé další desetiletí se škola neustále rozvíjela a modernizovala. Byla vybavena nová 

učebna informační techniky, třídy byly postupně vybavovány novým nábytkem a 

modernizovány, byl zaveden automat na dotované mléko, rekonstruována stará 

tělocvična, oprava topení a proběhly také další stavební práce po celé historické budově. 

Pedagogičtí pracovníci se také průběžně zúčastňovali různých vzdělávacích kurzů a 
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v roce 2005 zástupci školy prošli akcí „Koordinátor“ pro přípravu školního 

vzdělávacího programu. Škola také zahájila od školního roku spolupráci s organizací 

DOMINO z Hradce Králové, která poskytuje odbornou pomoc s problémovými žáky. 

Ve školním roce 2004 – 05 proběhly na škole projekty „Zdravý úsměv“ a „Zdravá 

škola“ na 1. stupni a projekt „Bezpečná třída“ zabývající se problematikou šikany na 2. 

stupni. Na závěr školního roku připravili žáci informace o významných žijících a 

zemřelých osobnostech města a z nežijících se volil „největší Chlumečák“. V roce 2006 

se žáci i učitelé aktivně podíleli na přípravě slavnostního otevření nového kulturního 

střediska Klicperův dům a o rok později zde byla v těchto prostorách uskutečněna 

úspěšná prezentace dvouletého projektu „Proměny našeho města očima dětí“. Rok 2007 

přinesl další rozšíření prostor pro výuku, když byla dokončena půdní vestavba, kde 

dostala své místo moderní učebna hudební výchovy, dvě jazykové učebny a cvičná 

kuchyňka. 

Chlumecká škola oslavila ve školním roce 2009 – 2010 110. výročí, u jehož 

příležitosti vyučující uspořádali v sobotu 10. 10. den otevřených dveří a po té byl 

zorganizován společenský večer v chlumecké sokolovně. Následné nedělní odpoledne 

patřilo žákům prvního stupně, kteří v Klicperově domě předvedli připravená 

vystoupení. V tomto školním roce byl také škole schválen projekt „Moderními 

výukovými metodami ke zdokonalování a modernizaci základního vzdělávání“, jenž 

řešil modernizaci na chlumecké škole, která se tímto stala jednou z nejlépe vybavených 

škol v regionu. 
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3 Praktická část 

3.1 Projekt 

Téma: Procházka historií školy 

Cíl: Seznámení žáků s dějinami chlumecké školy a prohloubení vztahů 

žáků ke škole 

Realizace projektu: 22. 3. – 16. 4. 2010, 4. C (Mgr. Jana Čepková), ZŠ 

Chlumec nad Cidlinou 

 

1. a 2. vyučovací hodina 

Cíl: Motivace žáků a vzbuzení zájmu o téma projektu. Žák se orientuje 

v soustavě budov školy a jejího okolí.  

 

1. Motivace a vyvození tématu projektu – Tajenka: Moje škola (Příloha č. 1) 

2. Brainstorming  

- Žáci formulují to, co je napadá, když vysloví výsledek tajenky: Moje 

škola. 

- Učitel zapisuje na velký papír připnutý na tabuli volné asociace žáků 

na dané téma. 

- Následně také učitel zaznamená odpovědi žáků na otázku: Co byste 

se chtěli o škole dozvědět, co se chcete naučit? Kde bychom tyto 

informace mohli získat?  

- Diskuze: Znáte nějakého učitele, který zde na škole učitel a nyní už 

tu není? Jestli tuto školu navštěvovali také vaši prarodiče a jiní 

příbuzní? Z této otázky vyplyne návrh na pozvání bývalých žáků a 

učitelů do školy. 
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3. Procházka po škole a v okolí školy 

- Žáci dostanou plánky školy – historické školní budovy 2. stupně a 

plánek celého školního areálu (Příloha č. 2 a 3), který si ve třídě 

prostudují a společně si projdeme i úkoly v pracovním listu (viz 

Příloha č. 4) 

- Žáci se po dvojicích rozejdou po škole a pod mapkou mají určená 

místa, která mají v mapce označit (učebny, ředitelna, sborovna, 

tělocvičny, školní jídelna, 2 v současnosti nepoužívané vchody 

v historické části budovy, hlavní vchod do školy, pomník JAK 

- Při společné procházce okolím školy diskutujeme o budově školy, o 

jejím vzhledu, slohu, ve kterém je postavena, zastávka u pomníku 

JAK, celkový pohled na historickou budovu a jejího okolí … 

- Po návratu z procházky žáci vypracují pracovní list, na kterém 

mohou pracovat již od začátku rozchodu po škole. Mají k dispozici 

literaturu, internet k případnému dohledání informací o škole. 

V případě nedostatku času dokončí žáci pracovní list za domácí úkol. 

- Domácí úkol: Žáci dostanou podrobnou mapu města (Příloha 5) a 

mají na ní vyznačit jejich cestu do školy. Žáci vypíšou názvy ulic, 

kterými prochází cestou do školy. Dále žáci zjistí informace z jejich 

okolí ohledně působení jejich příbuzných nebo známých na škole a 

případně jich se zeptají, zda by byli ochotní navštívit třídu, ve které 

je projekt realizován. Posledním úkolem je přinést na příští 

projektové hodiny obrázky školy (vystižené z časopisu, kopie 

školních budov z knížek, internetu, pohledy, plakáty …) 

-  

3. a 4. vyučovací hodina – Práce ve skupinách 

Cíl: Žák prokáže základní znalosti o škole. Žák zvládne komunikovat a pracovat 

ve skupině.  

 

1. Žáci jsou náhodně rozděleni do skupinek. 
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2. Skupinky dostanou text se stručnou historií školy (Příloha 6). Společně si 

text přečteme a vysvětlíme si nebo připomeneme pojmy jako: obecná a 

měšťanská škola, dívčí a chlapecká škola, novorenesance. Učitel se také 

žáků zeptá, kdo byl Jan Ámos Komenský, Zikmund Kozelka.  

3. Žáci dostanou pracovní list (Příloha 7), kde budou zaznamenávat důležité 

informace, které se dozvěděli z textu. 

4. Podle záznamů, které si žáci z textu vytvořili, mají za úkol vyrobit osu 

s důležitými daty a významnými událostmi školy. Než žáci začnou pracovat, 

učitel jim ukáže, jak by taková osa mohla vypadat. Na tuto hodinu měli žáci 

za úkol přinést obrázky, fotografie, kopie obrázků, kde jsou zobrazeny školní 

budovy a její okolí, které při práci použijí. 

5. Všichni si společně prohlédneme vytvořené práce, porovnáme, ohodnotíme a 

žáci vymyslí, kde bychom si mohli udělat výstavu jejich práce. 

6. Zadání domácího úkolu pro jednotlivé skupiny: 1. Zjišťování informací o 

Janu Ámosi Komenském (knihovna, internet), 2. Čtení textu z kroniky školy 

o slavnostním otevření školní budovy v roce 1899 (Příloha č. 8), 3. Čtení textu 

z kroniky, který popisuje slavnost odhalení pomníku Komenského. (Příloha č. 9) 

 

5. vyučovací hodina – Práce s textem z kronik a prezentace referátů 

Cíl: Vysvětlení a porozumění neznámých pojmů užitých v textu z kroniky školy 

a přiblížení dobové slavnosti ve škole. Bližší seznámení s osobností Jana Ámose 

Komenského. 

1. Společné přečtení textů o slavnostech a diskuze jako příprava pro 

dramatizaci. 

2. Prezentace zjištěných informací o Komenském. 

3. Skupinám je zadáno téma dramatické scénky:  

a) Slavnostní položení základního stavebního kamene k výstavbě nové 

školní budovy v roce 1898 (Příloha č. 10),  

b) Slavnostní otevření budovy školní v roce 1899 (Příloha č. 11),  

c) Slavnostní odhalení pomníku Komenského před školní budovou v roce 

1923 (Příloha č. 12). 
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6. a 7. vyučovací hodina – Práce ve skupinách 

Cíl: Žák dokáže porovnat a vysvětlit rozdíly dřívější a současné školy na 

předložených pomůckách.  

 

1. Příprava otázek pro rozhovor s pozvanými hosty (bývalý žáci školy). 

- Žáci jsou ve skupinách a nejprve sami vymýšlí otázky pro pozvané 

hosty. Potom žákům rozdám návrhy otázek na lístečcích (Příloha č. 

13) a žáci si sami rozhodnout, jestli chtějí některou z připravených 

otázek také použít. Jsou tam i otázky, které se k rozhovoru nehodí, 

tím si žáci mohou uvědomit, jaké otázky by mohly být pro náš 

rozhovor zbytečné, a proto je mají vyřadit.  

Učitel z vybraných otázek připraví záznamový arch, kam si budou moci žáci dělat 

poznámky z rozhovoru. 

2. Žáci jsou ve skupinách. 1. skupina dostane fotografie učitelského sboru ze 

současnosti a minulosti společně s úkolem, který se k fotkám vztahuje. 2. 

skupina má úkol spojený s porovnáním předmětů na vysvědčení dnes a 

dříve. 3. skupina si prohlédne učebnice z minulosti a srovná je se 

současnými. Všechny skupiny mají za úkol analyzovat poskytnuté materiály 

a připravit jejich prezentaci pro ostatní. (Příloha č. 14) 

3. Ve třídě nebo na chodbě před třídou uspořádáme malou výstavu s prezentací 

fotek, učebnic, vysvědčení a vytvořených os. 

4. Konzultace ohledně přípravy dramatických scének. 

 

8. vyučovací hodina – Příprava třídy pro pozvané hosty, nácvik 

dramatických scének 

Cíl: Žák si uvědomí důležitost rozvržení a organizaci práce ve skupině. 

1. Organizace zasedacího pořádku, rozdělení rolí v průběhu rozhovoru s hosty, 

definitivní potvrzení účasti hostů, které žáci pozvali … 

2. Žáci předvedou scénky, které nacvičili a ostatní vysloví připomínky, rady a 

tipy na zlepšení apod.  
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9. vyučovací hodina – Předvedení scének a prezentace výstavy 

hostům, rozhovory 
 

Cíl: Žák prokáže schopnost komunikovat a zaznamenávat získané informace 

z rozhovoru. Žák dokáže prezentovat svoji práci. 

 

1. Ve třídě nebo na chodbě před třídou uspořádáme malou výstavu s prezentací 

fotek, učebnic, vysvědčení a vytvořených os, které žáci připravili v minulých 

hodinách. 

2. Žáci pro hosty předvedou připravené scénky s významnými událostmi školy. 

3. Žáci provedou ve dvojicích rozhovory s bývalými žáky školy a provedou 

záznam rozhovoru. 

 

10.  vyučovací hodina – Vyhodnocení projektu, diskuze o rozhovoru, 

shrnutí znalostí o Základní škole v Chlumci nad Cidlinou 
 

Cíl: Žák prokáže schopnost sebereflexe. Žák dokáže diskutovat a zhodnotit o 

provedenou práci skupiny. 

 

1. Jednotlivé skupiny shrnou, co se z rozhovoru s hosty dozvěděli a co je 

překvapilo. 

2. Brainstorming na téma: Moje škola, porovnání znalostí o škole před začátkem 

projektu. 

3. Sebereflexe projektu:  

a) Žáci na papír nakreslí smajlíka, jak se jim na projektu pracovalo a jak 

se jim líbil. 

b) Žáci napíšou dvě číslice od 1 do 5, jak by ohodnotili své znalosti o 

škole před projektem a po projektu. 

c) Kruhové sezení a závěrečná diskuze o projekt: žáci mohou vyjádřit 

dojmy z projektu, jaký z něj mají pocit, co nového se dozvěděli a co 

je zaujalo, jak se jim pracovalo 
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3.2 Reflexe k realizovanému projektu k diplomové práci na téma Historie 

Základní školy v Chlumci nad Cidlinou 

1. a 2. vyučovací hodina 

Projekt k mojí diplomové práci byl realizován na Základní škole v Chlumci nad 

Cidlinou ve 4. ročníku, kde zároveň probíhala moje měsíční praxe. Tudíž pro mě bylo 

velkou výhodou to, že jsem byla se žáky v každodenním kontaktu. S třídní paní 

učitelkou jsme se domluvily na hodinách, které budou věnovány projektu. Projekt byl 

původně plánován pro 9 vyučovacích hodin, 4 dvouhodinové bloky a jedna závěrečná 

hodina pro vyhodnocení a shrnutí získaných znalostí žáků.  

První dvě hodiny projektu jsem rozdělila na dvě části. První část se odehrávala ve 

třídě, kde žáci dostali tajenku s otázkami týkající se základních informací o našem státu, 

městě a škole, které by žáci měli vědět. Cílem této hodiny bylo zjištění znalostí žáků o 

našem městě a úvod do tématu celého projektu. Žáci neměli s vyplněním tajenky 

problém a v průběhu kontroly správných odpovědí jsem ještě kladla žákům doplňující 

otázky typu: Kde má sídlo český prezident?, Jak se jmenuje náš pan starosta celým 

jménem?, apod. Tajenku jsem zapsala na tabuli a položila jsem žákům otázku, co je 

napadne, když se řekne MOJE ŠKOLA. Jejich odpovědi jsem zapisovala na velký papír 

připevněný na tabuli. Na začátku žáci uváděli termíny podle očekávání jako např. učení, 

známky, žáci, třída, kamarádi, šatny, vstup do školy, učitelé a později je napadali i 

pojmy jako Marie Terezie, Zikmund Kozelka, stará budova, Jan Ámos Komenský, kde 

jsem žáků také zeptala, čím byly tyto osobnosti významné. Tyto dvě úvodní aktivity 

měly nahrazovat formu pretestu, abych měla představu, jaké mají žáci znalosti. Když 

byli žáci uvedeni do tématu, tak jsem je seznámila s tím, čím se budeme v několika 

následujících hodinách zabývat, a v souvislosti s tím jsem se žáků zeptala, co by je o 

jejich škole zajímalo a co by se chtěli dozvědět. Mimo jiné padaly zajímavé otázky, 

jako např. Kdo byl první učitel?, Jak dlouho trvala stavba?, Počet cihel, ze kterých je 

škola postavena? … Zároveň byl splněn cíl hodiny a to vzbuzení zájmu o téma, který 

předčil moje očekávání. Žáci s obrovským zájmem kladli otázky k tématu, které by mě 

samotnou vůbec nenapadly. Otázky, ke kterým jsem chtěla žáky dovést mými 

podotázkami, nebyly vůbec potřeba. 
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Po té jsem se žáků zeptala, kde by mohli zjistit odpovědi nebo kdo by jim mohl 

odpovědět na jejich zajímavé otázky. Proběhla diskuze na téma kroniky a potom žáci 

sami přišli na to, že bychom se na nějaké informace o škole mohli zeptat bývalých žáků 

nebo učitelů, kteří zde působili. Zeptala jsem se, jestli někoho takového neznají a 

navrhla jsem jim, že bychom si mohli tyto osobnosti do školy pozvat. Žáci měli do 

konce týdne zjistit, kdo z jejich okolí je bývalým žákem nebo učitelem a byl by ochoten 

nás ve škole navštívit.  

Žáci se rozdělili do dvojic a dostali plánek školy a pracovní list, který mohou 

vyplňovat v průběhu celého dvouhodinového bloku. Žáci vyslechli příběh o školním 

skřítkovi, který dohlížel už na její stavbu. „Při dokončování staveb v roce 1899 během 

odpočinku v půdních prostorách školy bylo dělníky zastavěno místečko malého skřítka. 

A tak se jeho spánek prodloužil až do jaké doby? … Až do roku 2006, kdy se začaly 

rekonstruovat půdní prostory pro vybudování nových učeben. To skřítka konečně 

probudilo z více jak stoletého spánku a protože se toho za tu dlouhou dobu ve škole 

hodně změnilo, hlavně rozmístění učeben a stěžejních místností jako je ředitelna, 

sborovna a kancelář školy, tak byste mohli skřítkovi pomoct se ve škole zorientovat a 

připravit pro něj plánek základních místností ve škole.“ Žáci dostali 15 minut na splnění 

úkolu a odebrali se do historické školní budovy, kde se nachází 2. stupeň. Žáky jsem 

dále upozornila, že je vyučovací hodina a po celé škole musí být klid a také je možné, 

že skřítek někde ve škole odpočívá, tudíž se po chodbách musí pohybovat v tichosti. 

Když žáci plnili svůj úkol, tak jsem také procházela školou a sledovala, jak se žákům 

daří. Zjistila jsem, že někteří žáci objevili plánek učeben školy, který visel před 

sborovnou 2. stupně, tudíž nemuseli procházet školou a úkol splnili podle orientačního 

plánku budovy. Za 15 minut jsme se s žáky sešli u šaten, kde mi odevzdali vyplněný 

plánek budovy. Pokud žákům zbyl nějaký čas, mohli se už pustit do vyplňování 

pracovního listu. Potom se žáci v šatnách převlékli a vydali jsme se na procházku kolem 

školy. Žáci před odchodem ze školy dostávají plánek s areálem školy, kde mají označit 

všechny budovy školy, ulice okolo školy, místo pomníku Komenského a dva dříve 

používané vchody do staré školní budovy. První zastávka byla před budovou České 

spořitelny, kde byl nejlepší výhled na celou historickou školní budovu. S žáky jsme 

mluvili o tom, jak je škola postavena, jakými prvky se vyznačuje a co je na ní zajímavé.  
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Protože žáci ještě neznali pojem renesance a stavební sloh, tak jsem jim tyto pojmy 

vysvětlila. V pracovním listu byl zadán úkol ohledně nápisu pod štítem budovy. 

Otázkami jsem žáky vedla k pochopení nápisu na škole Obecné a měšťanské školy. Do 

této diskuze se vložila i třídní paní učitelka, která žákům vyprávěla o tom, že je 

z vesnice, kde chodila do školy obecné a potom musela jezdit do chlumecké školy 

měšťanské. Toto si vyprávění si však některým žákům utkvělo v hlavě tak, že do 

pracovního listu, který dopracovávali ve třídě, vyplnili, že do měšťanských škol museli 

dojíždět žáci z vesnic. Dále jsme diskutovali nad otázkou dvou vchodů do školy, kde 

žáci přišli na spoustu zajímavých teorií, ale ke správné odpovědi se nemohli dobrat. 

Ukázala jsem jim tedy fotky chlapecké a dívčí třídy (Příloha č. 15) a objasnění otázky 

dvou vchodů už nemělo dlouhého trvání. Na závěr naší první zastávky žáci shrnuli 

základní informace, které se dozvěděli. 

Naše procházka brala směr přímo ke stěnám historické budovy, aby si mohli žáci 

detailně prohlédnout fasádu. Žáci sami odhalili prvky deset let opravené secesní fasády 

a někteří si je hned nakreslili do pracovních listů. 

Poslední zastávka měla cíl u pomníku Jana Ámose Komenského, který se vyjímá 

v parčíku před budovou. Zeptala jsem se žáků, proč byl pomník umístěn právě zde a ne 

třeba před jinou budovou ve městě, pověděli jsme si základní informace o významném 

„učiteli národů“. (Příloha č. 16) 

Při návratu do školních lavic jsme prošli kolem všech budov školy a pověděli si, 

jak byly postupně vystavěny. Když jsme se vrátili do třídy, žáci měli ještě čas na 

dokončení pracovního listu a mapky areálu školy, byl jim zadán domácí úkol, ke 

kterému dostali mapku města, kde měli označit jejich bydliště, vyznačit cestu do školy a 

vypsat názvy ulic, kterými jdou do školy. Žáci, kteří do školy dojíždí z okolních vesnic, 

měli vyznačit směr, odkud do školy přijíždí a potom zakreslit cestu městem ke škole. 

Dále jsem žákům připomněla, aby nezapomněli zjistit, kdo z jejich rodiny nebo 

známých chodil do chlumecké školy a mohl by nás přijít navštívit. Dalším úkolem bylo, 

aby si žáci přinesli obrázky školních budov, nebo cokoli ke škole najdou na internetu, 

v Chlumeckých listech, apod. Na konci hodiny mi žáci odevzdali pracovní listy a 

vyplněné mapku areálu školy. 
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3. a 4. vyučovací hodina 

Druhý dvouhodinový blok byl naplánován za tři dny od toho prvního. Nejprve 

zhodnotila jejich práci z minulé hodiny, se kterou jsem byla celkem spokojená a 

dopadla podle mého očekávání, ale bylo zřejmé, že na dopracování pracovního listu by 

žáci potřebovali více času. Společně jsme si prošli úkoly z pracovního listu a ujasnili 

některé informace. Největší problém měli žáci s vypracováním posledního úkolu, kde 

měli seřadit budovy školy podle toho, jak byly postaveny. V závěru naší procházky 

jsme mluvili o posloupnosti výstavby budov školního areálu a při dopracování 

pracovního listu měli ještě žáci ve třídě k dispozici text se stručnou historií školy, kde 

byly uvedeny letopočty výstavby jednotlivých budov, ale zřejmě se již žákům 

nedostával čas nebo je nenapadlo text k tomuto úkolu použít. Kdyby bylo více času, tak 

bych si asi s žáky text s historií školy přečetla a zeptala se jich, u jakých úkolů jim může 

tento text pomoct. V tomto následujícím bloku už jsem původně neměla v plánu se 

k těmto pracovním listům vracet, jelikož jsem si myslela, že tyto úkoly budou splněny 

bez problémů a že je žáci stihnou správně vyplnit v průběhu společné procházky, 

jelikož téměř všechny potřebné informace žáci mohli slyšet v průběhu našeho 

programu. Avšak při pročtení vyplněných pracovních listů žáků jsem nemohla 

nevěnovat ještě část další projektové hodiny k ujasnění nebo zopakování některých 

informací z prvního bloku našeho projektu. Proto jsme se také již na začátku druhého 

bloku projektu dostali do určitého časového skluzu.  

Žáky jsem náhodně rozdělila do tří skupinek. Nyní jsme si společně přečetli text, 

který měli žáci k dispozici již minulou hodinu, ale ne všichni jej využili. V průběhu 

četby textu jsme si zopakovali pojmy jako obecná a měšťanská škola, novorenesance 

nebo osobnosti jako Zikmund Kozelka nebo Jan Ámos Komenský. Po té žáci dostanou 

záznamový arch, do kterého vypíšou všechna důležitá data a události pro jejich školu. U 

tohoto úkolu měli někteří žáci problém s formulací věty, která by stručně vystihla 

určitou událost spojenou s rokem, a tak jsem vždy skupince nahlas přečetla, co napsali a 

zeptala se jich, jak by to šlo napsat lépe. Když jsem skupince zkontrolovala zadaný 

úkol, dostala veliký papír, kam měli zaznamenat vybrané události na časovou osu. 

Skupinky měli za úkol také výtvarné zpracování osy, ke kterému si měly přinést 

obrázky školy nebo okolí školy, mohli však také obrázky dokreslit. Když skupinky 
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začali plnit tento úkol, tak jsem zjistila, že nemají zkušenosti s tvorbou časové osy, tudíž 

jsme si společně na tabuli zkusili nějakou časovou osu pro lepší představu vytvořit, a 

tak došlo i k procvičení matematických operací v souvislosti s umístěním roků na osu. 

Vytvoření časové osy školy trvalo žákům o hodně delší dobu, než jsem předpokládala, a 

proto po domluvě s paní učitelkou jsem dokončování této činnosti přesunula do hodiny 

pracovních činností. Na konci hodiny se žáci rozdělili na nové skupinky a jedna z nich 

byla tvořena žáky, kteří umí pracovat s počítačem a mají přístup k internetu. Tato 

skupina měla za úkol vyhledat na internetu nebo v knihovně podrobnější informace o 

Janu Ámosovi Komenském. Druhá skupina dostala kopii textu o slavnostním otevření 

školní budovy v roce 1899, který si měla doma zkusit přečíst, podtrhnout informace 

nebo slova, který nerozumí a třetí skupinka měla stejný úkol jako druhá s tím, že dostali 

text z kroniky, který popisuje slavnost odhalení pomníku Komenského. Když žáci 

obdrželi texty z kroniky, tak na mě koukali dost nechápavě, co to po nich chci, aby četli. 

Uklidnila jsem je, že když se na písmo pořádně zahledí, není to zas tak těžké čtení, jak 

to ze začátku vypadá. V souvislosti se čtením z kronik jsme si s žáky pověděli, co je to 

kronika, kde ji najdete, kdo kroniku píše a proč. Dopředu jsem žákům oznámila, že na 

téma, o kterém si přečtou, budou mít připravit scénku, kterou předvedeme naší návštěvě 

v závěru projektu. Žáci, kteří měli za úkol vyhledat informace o Komenském, měli ještě 

popřemýšlet, jak slavnost, kdy je pokládán základní stavební kámen. V závěru našeho 

druhého projektového bloku jsem žákům připomněla, aby zjistili, kdo z jejich okolí je 

bývalým žákem nebo učitelem naší školy a byl by ochoten přijít do naší třídy na 

návštěvu. 

 

5. vyučovací hodina 

Protože jsem viděla, jakou mají žáci obavu, ze čtení textů z kronik, použila jsem 

hodinu českého jazyka – čtení, ve které jsme si společně přečetli texty z kronik, 

skupinka, která měla vyhledat informace o Komenském, si připravila velice pěkné 

referáty, které nám žáci prezentovali, a také jsme si povídali o tom, jak to mohlo 

vypadat na třech slavnostech (položení základního stavebního kamene, otevření školy a 

odhalení pomníku Komenského), na které mají žáci připravit scénky. Když jsem se 

žáků zeptala, jak pro ně bylo náročné čtení písma z kronik, kterým se dříve psalo, tak mi 
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odpověděli, že ze začátku to bylo těžší, ale potom už neměli se čtením větší problémy. 

Žákům jsem připomněla, aby včas začali ve skupinkách s nacvičováním scénky a pokud 

budou potřebovat nějaké kulisy, pomůcky nebo radu, mohou se na mě kdykoli obrátit. 

V této hodině byli žáci velice aktivní a bylo vidět, že je téma zajímá.    

 

6. a 7. vyučovací hodina 

Na začátku hodiny žákům oznámím definitivní termín, na kdy mohou pozvat 

hosty, se kterými budou vést rozhovor na téma Moje škola. Žáky upozorním na to, že 

není povinné, aby každý někoho pozval, aby nevznikaly situace typu: „Babičko, paní 

učitelka říkala, že v pátek musíš přijít do školy.“, zdůraznila jsem proto, že oslovíme 

hlavně ty, kteří jsou v důchodu a nebudou mít problém s dopoledním časem návštěvy. 

Žáci jsou rozděleni ve stejných skupinách jako v minulé hodině a mají za úkol 

vymyslet a napsat otázky pro naše pozvané hosty, co by se od nich chtěli dozvědět, co 

by je zajímalo o škole, apod. Nejprve nápady na otázky pro hosty nechala pouze na 

žácích a na jejich nápadech. Překvapilo mě, jaké typy a množství otázek žáci dokázali 

vymyslet a že se hodně shodovali s těmi, které jsem měla připravené já. Předpokládala 

jsem, že žáci by mohli mít problém s vymýšlením otázek, proto jsem pro ně připravila 

otázky na lístečcích, které jsem jim do skupiny rozdala. Žáci je měli roztřídit na dvě 

skupiny podle toho, jestli se tematicky hodí pro náš rozhovor s hostem nebo ne a 

vhodné otázky mohli do jejich výčtu otázek také zařadit. Když byli žáci s otázkami 

hotovy, vybrala jsem si je a pro každou jsem z nich připravila záznamový arch, kam si 

budou moct zapisovat odpovědi hostů v průběhu rozhovoru.  

Po přípravě rozhovoru si každá skupinka vylosovala téma, kterým se budou 

zabývat: vysvědčení, fotky učitelského sboru, učebnice. Do skupinek jsem rozdala 

potřebné materiály starých učebnic, historických vysvědčení, fotky učitelského sboru 

z různých období a k nim zadání úkolu, co mají žáci připravit. Postupně jsem 

diskutovala s jednotlivými skupinkami o tom, co zjistily, pokládala jim doplňující 

otázky a o způsobu jejich prezentace. Ve dvou skupinkách spolupracovali všichni její 

členové, ale ve třetí skupině si vzal každý jednu učebnici a pracoval individuálně, proto 

jsem zde měla obavy ze společné prezentace. Tato skupinka se však rozhodla, že každý 
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člen představí jednu vybranou učebnici a zdůrazní její zajímavosti. V zadní části byl 

připraven prostor pro malou výstavu a prezentaci toho, co si žáci připravili. Každá 

skupina měla prostor, kde umístila vytvořený plakát s časovou osou školy vytvořený 

v minulých hodinách a prostor pro prezentaci vysvědčení, fotek nebo učebnic.  

V závěru hodiny dostali žáci prostor ke konzultaci ohledně přípravy dramatických 

scének a stanovila jsem den, kdy mi o hodině tělocviku nacvičené scénky předvedou, a 

doladíme případné nedostatky. Žáci měli dále do této stanovené hodiny zjistit, kdo 

z pozvaných hostů se určitě zúčastní našeho závěrečného projektového bloku.  

 

8. vyučovací hodina 

Původně měla být ke cvičnému předvedení dramatických scének využita pouze 

část hodiny tělesné výchovy, ale protože k výkonu jednotlivých skupin měli příležitost 

se vyjádřit i ostatní a poskytnout případné návrhy ke zlepšení, tak musela být využita 

hodina celá. Žáci měli k jednotlivým výkonům skupin velice podnětné připomínky, 

tudíž jsem nemusela do scénáře téměř vůbec zasahovat, pouze jsem žákům pomohla 

upravit a zjednodušila některé pasáže, se kterými měli žáci problémy. Jako samotné 

historické události, tak dramatické scénky žáků se nesly v podobném duchu. Žáci si 

připravili projevy podle popsané události v kronikách, nebo si je vymysleli a nastínili 

situaci slavnosti. Např. skupinka, která připravovala dramatizaci odhalení pomníku 

Komenského, použila k vytvoření projevu referáty žáků, které byly předneseny 

v předešlé hodině. Společně jsme ještě doladili potřené kulisy a také žáci předvedli, jak 

si připravili prezentaci na zadané téma vysvědčení, fotek a učebnic. Z těchto prezentací 

jsem byla docela zklamaná, protože si myslím, že žáci měli na přípravu dostatek času. 

Proto jsem žáky vybídla k důslednější přípravě a připomněla jsem jim, že kdyby 

potřebovali s něčím poradit, tak jim kdykoli ráda pomůžu. Na konci hodiny jsem se od 

žáků dozvěděla, že pozvání přijali tři hosté: 1 bývalý žák a 2 dvě bývalé paní učitelky a 

zároveň žákyně školy. Protože jsem však nemohla mít úplnou jistotu, že pozvaní hosté 

dorazí v plném počtu, pozvala jsem ještě dva bývalé žáky osobně.  
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9. a 10. vyučovací hodina 

 Hosté byli pozváni na desátou hodinu dopoledne, a tak jsme měli dost času o 

velké přestávce připravit třídu pro naše poslední a asi nejdůležitější setkaní. Celkem nás 

přišlo navštívit pět hostů, kterým žáci připravili sezení v zadní části třídy. Před 

začátkem návštěvy jsem také žákům rozdala připravené listy s otázkami, které žáci 

vymysleli pro naše hosty, a řekla jsem vedoucímu skupinky, aby se skupinka rozdělila 

na dva zapisovatele, tazatelé a pozorovatelé a případně si v průběhu rozhovoru role 

prostřídali. Na začátku hodiny jsem hostům představila náš projekt, za jakým účelem je 

projekt ve třídě prováděn a proč jsme si je dnes do školy pozvali. Po přivítání hostů žáci 

předvedli připravené scénky, které jsem vždy krátce uvedla.(Příloha č. 17) Na žácích 

bylo vidět, že byli nervózní, ale myslím, že se předvedení scének povedlo až na jeden 

výpadek paměti. Žáci se z vlastní iniciativy naučili vymyšlený proslov, a tudíž zde bylo 

vidět, že není potřeba trénovat ve škole paměť bezduchým odříkáváním pro žáky 

bezvýznamného textu. Výkony žáků byly vždy odměněny potleskem, což ve třídě 

navodilo velice příjemnou atmosféru. V další části hodiny došlo na prezentaci a 

porovnání historických a současných fotek, učebnic a vysvědčení. Bylo vidět, že hosté 

byli prezentacemi velice zaujatí a pozorně naslouchali, co si žáci připravili. Veliký 

zájem vzbudilo předvedení historických fotek učitelského sboru, kde poznávali bývalí 

učitelé a žáci své učitelé a kolegy. Z těchto prezentací jsem měla asi největší obavy, ale 

výkony žáků jsem byla nakonec nadšená a udělali mi velikou radost, jak na 

prezentacích od našeho minulého setkání ještě zapracovali a dokonce se vše naučili 

nazpaměť.  

Následovaly samotné rozhovory žáků s našimi hosty o chlumecké škole, které 

jsem přidělila k jednotlivým skupinkám, tudíž ve dvou skupinách byli dva hosté (bývalý 

učitel a bývalý žák) a v jedné jeden host (bývalá žákyně a potom paní učitelka). 

V průběhu rozhovoru jsem se po chvilkách zastavovala u skupinek. Když jsem 

zpozorovala, že hosté velice pěkně žákům vypráví zážitky z dob, které strávili na této 

škole, tak jsem je vyzvala k zápisu veškerých dalších informací, které je zaujaly, nejen 

odpovědi, které se týkaly otázek. Bylo zřejmé, že žáky rozhovor bavil, protože je 

napadali další a další otázky, na které se našich hostů dodatečně ptali. Po skončení 

rozhovorů jsem žákům řekla, aby vybrali otázku a odpověď, která je nejvíc zaujala nebo 
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překvapila, a přečetli ji. Hosté žáky i nadále aktivně doplňovali informace při čtení 

vybraných otázek a odpovědí.  

V závěru hodiny jsem za celou třídu poděkovala hostům za to, že si udělali čas a 

přišli. Myslím, že po celou dobu návštěvy vládla ve třídě velice přátelská atmosféra a 

překvapilo mě, jaká vstřícná a nenásilná konverzace při rozhovoru vznikla.  

Ve druhé hodině našeho bloku měli žáci ještě dopsat zajímavé informace, které 

nestihli v průběhu rozhovoru zaznamenat, a každý žák měl příležitost se vyjádřit 

k rozhovoru, zrekapitulovali jsme nejdůležitější a nejzajímavější informace, které jsme 

se dozvěděli.  

V úplně posledních minutách našeho projektu jsme zopakovali brainstorming na 

téma moje škola, na který mi nestačily obě strany velkého papíru a i přesto, že už dávno 

zvonilo, hlášení žáků na vyřčení hesla, která je napadala k tématu „moje škola“, nebralo 

konce. Post - test jsem nahradila formou společné diskuze o tom, co se žáci dozvěděli a 

jaké jsou nyní jejich znalosti o škole. Byla jsem velice překvapena kolik i někdy 

detailních informací si žáci pamatovali a i právě proto jsem na závěr zvolila tuto formu 

ověření znalostí, aby si žáci připomněli i ne tak důležité, avšak velice zajímavé 

informace.  Dále jsem ještě žáky požádala o napsání krátké reflexe celého projektu, 

které mi žáci po týdnu odevzdali.  

 

Závěr a hodnocení projektu 

Když jsem žáky více poznala, zjistila jsem, že nejsou moc zvyklí pracovat 

samostatně ve skupinách a převážně pracují podle přesných instrukcí paní učitelky, a 

proto se časové rozvrhnutí hodin muselo v průběhu projektu mírně pozměnit a využít 

např. další hodinu čtení k nácviku a konzultaci dramatických scének, kterou žáci 

předvedli ve finálních částech projektu. Zastoupení chlapců a dívek ve třídě bylo 

vyrovnané a nebyl problém se spoluprácí. Pro tento projekt a pro jeho vhodné časové 

rozvržení je určitě důležité, aby vyučující znal třídu, ve které je projekt realizován, 

vědět, jak žáci dokážou spolupracovat ve skupinách, jak jsou samostatní, jestli mají 

zkušenosti s dramatizací apod. Projekt byl ve třídě realizován hned druhý den mého 

působení ve třídě, a tak jsem neměla téměř žádný čas poznat charakter třídy. Proto jsem 
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projektové bloky musela plánovat z hodiny na hodinu a jeho časové rozložení aktivit 

upravovat někdy přímo v samotných hodinách, což pro mě nebylo moc jednoduché a 

patří velké díky třídní paní učitelce, že mi umožnila využít pro projekt např. další 

hodiny čtení nebo tělesné výchovy. Nelehká situace pro mě nastala, když jsem měla 

zařízené vypůjčení archívních materiálů jako např. staré učebnice, vysvědčení apod. 

z Městského muzea Loreta a po té jsem nečekaně musela změnit datum projektu, a tudíž 

změnit i datum výpůjčky.  

Myslím, že cíle jednotlivých bloků byly naplněny, až na druhý blok, kde jeden 

z cílů stanovoval, že žák zvládne komunikovat a pracovat ve skupině. Tento cíl byl plně 

naplněn až v průběhu dalších hodin a při opakovaném připomenutí pravidel práce ve 

skupině. Při závěrečném bloku projektu, kterého jsem se celkem obávala z důvodu 

nervozity žáků před návštěvou, bylo vidět, že žáci udělali velký pokrok ve skupinové 

práci a zodpovědnosti za odvedený výkon, který mě samotnou překvapil a předčil moje 

očekávání, jak připravenosti žáků na prezentaci svoji práce, tak ve vzájemné podpoře u 

členů skupiny. V této třídě se také projevilo to, že důležitou roli u skupinové práce hraje 

i to, aby měla každá skupina svého vůdce, který bude cítit za skupinu zodpovědnost. 

V úplně posledních minutách projektu se ukázalo, že znalosti žáků o jejich škole 

mnohonásobně vzrostly, kdy při závěrečném nekončícím brainstormingu na téma 

MOJE ŠKOLA mi ani dva velké archy papíru na informace, které na mě žáci chrlili. 

V určitých fázích projektu mi byla nápomocná třídní paní učitelka a to hlavně v části, 

kdy měli žáci připravit dramatické scénky. Jelikož sama jsem neměla těmito aktivitami 

moc velkou zkušenost a ani žáci nebyli na tuto formu samostatného tvoření zvyklí, 

pomoc paní učitelky jsem uvítala. Vymýšlení a realizace projektu pro mě byla celkem 

obtížná, jelikož jsem doposud neměla příležitost žádný vymyšlený projekt pro konkrétní 

skupinu žáků uskutečnit, i když téma projektu pro mě jevilo jako více než blízké a práce 

s projektem pro mě byla velice příjemná.  
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4. Závěr práce 

Cílem diplomové práce bylo zpracování historie chlumecké školy, její zasazení do 

kontextu regionálního školství a samotného města. Jak už poloha města Chlumce nad 

Cidlinou naznačuje, Chlumec ležel na důležité obchodní trase z Prahy do Kladska, a 

proto byl také cestou několika válečných tažení, která ovlivnila jak celkový rozvoj 

města, tak chlumecké školství z důvodů poničení školních budov. 

Historie chlumeckého školství je vylíčena již od prvních zmínek, přes vznik 

pražské univerzity a útrapy třicetileté války. Zlomovým okamžikem pro chlumeckou 

školu byla díky zásluhám starosty Zikmunda Kozelky výstavba nové školní budovy 

v roce 1899, na kterou je město dodnes náležitě pyšné. V práci je vylíčen postupný 

rozvoj školy s přihlédnutím k neustálému nárůstu počtu žáků v průběhu 20. století a tím 

potřebnému rozvoji a rozšiřování budov školy, která v současné době tvoří pět pavilonů 

a moderní školní hřiště. V posledních letech škola prošla rozsáhlou modernizací díky 

fondům z Evropské unie a patří k nejlépe vybaveným školám v regionu. 

Zpracovaná historie školy byla podkladem pro vypracování projektu pro žáky ve 

4. ročníku chlumecké školy. Vrcholem práce bylo úspěšné realizování tohoto projektu 

1. stupně Základní školy v Chlumci nad Cidlinou právě ve školním roce, kdy škola 

oslavila110. výročí od otevření historické budovy. Žáci se měli možnost hlouběji 

seznámit s historií školy a tím k ní získali hlubší vztah. Tím, že oslava výročí školy 

proběhla před realizací projektu, celková atmosféra ve škole žáky silně motivovala 

k zájmu o hlubší poznání její historie a tím i prohloubení vztahu a úcty k ní. 

Přínos této práce se jeví v komplexní a přehledné zpracování dějin jediné, avšak 

jedné z největších maloměstských škol v kraji a v upozornění na tak významnou 

instituci, která znamená pro mnohé občany samozřejmost. Praktická část může být 

vzorem pro rozvoj projektového vyučování na škole a jeho plán je využitelný 

s individuálním přizpůsobením pro konkrétní třídu a po obměnách v průběhu celé 

povinné školní docházky v Chlumci nad Cidlinou po několik generací. Dále by mohla 
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být práce využívaná v hodinách dějepisu a občanské výchovy k rozvoji přehledu žáků o 

vývoji školství v českých zemích, regionálním školství, chlumecké škole a jejím vývoji. 
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Poznámky 
 

Většina obrazového materiálu použitého v práci pod čísly 1 – 7 pochází 

z Městského muzea LORETA – Kozelkova 25, 503 51 Chlumec nad Cidlinou a 

z archívu Základní školy v Chlumci nad Cidlinou – Kozelkova 123, 503 51 Chlumec 

nad Cidlinou. 

Obrazový materiál byl úmyslně zařazen do textu, neboť zvýrazňuje jeho 

autenticitu. Při běžném zařazení do přílohy by byla obrazová výpověď oslabena. 
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