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1 Anotace 
 
 
 
Anotace:  

Hlavním cílem mé práce je seznámit čtenáře s historií kladenského 

středního vzdělávání. V teoretické části jsem zpracovávala historii vzdělávání na 

našem území od středověkého vzdělávání až po změny ve školském systému 

uskutečněné v období komunismu. V praktické části představuji „střední“ školy 

vzniklé na Kladně a jejich následné osudy během let válečných a poválečných. 

 

 

 

Summary: 

Principal target of my work is familiarize the readers with a history of 

Kladno secondary education. In a teoretical part I wrote about the history of 

educatin in our territory from a mediavle education till the changes in school 

system in a communism period.  In a practical part I introduce ,,high“ schools 

which have been built in Kladno and their destiny during war and postwar years. 

 
 
 

 
 

 
Klí čové pojmy  

 vzdělávání, střední vzdělávání, město Kladno, historie, školské zákony,  
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2 Úvod 
Tato bakalářská práce se nazývá „Historie středního vzdělávání na Kladně 

(1869 – 1953)“ a klade si za cíl popsat vznik a fungování středních vzdělávacích 

ústavů ve městě Kladně. Výběr tohoto místa není náhodný, Kladno je mým 

rodným městem. Nachází se ve Středočeském kraji zhruba 25 kilometrů od 

hlavního města Prahy. V dřívějších dobách samozřejmě vypadalo úplně jinak a to 

nejen co se architektury týče. V období vzniku kladenského gymnázia bývalo tzv. 

Velké Kladno pouze v dnešním centru města. Ostatní části nazývané Sítná, 

Kročehlavy, Výhybka, Švermov byly pouze vesničkami, které se k městu 

připojily až jeho rozrůstáním. Metodikou práce je analýza dobových – 

historických pramenů v místním archivu. Práci jsem rozdělila na dvě hlavní části, 

kde část praktická bude obsahovat informace dle historického vývoje ve 

vzdělávání od středověku až po změny ve školském systému za dob komunismu. 

Takovéto rozsáhlé uvedení do problematiky našeho školství je k pochopení 

dalších poznatků uvedených zejména v praktické části zásadní. Jde o porozumění 

dobovým souvislostem a jejich následných projevech ve vzdělávání a školském 

systému dané doby. V druhé části práce, jež bude nazývána částí praktickou, budu 

analyzovat historické prameny vzniku středních škol na Kladně a budu usilovat o 

jejich přehledné představení. Jistě si pokládáte otázku, proč jsem název své 

bakalářské práce vymezila dvěma daty, rokem 1869 a 1953. Nejen proto, že bylo 

více než nutné dát této práci časové mantinely, ale také proto, že tyto roky 

znamenaly ve školství dané doby zásadní změny. Toto téma jsem si vybrala ze 

dvou důvodů. Prvním důvodem jest to, že každý člověk by měl mít povědomí o 

historii svého rodiště a bydliště. Během studia v archivu jsem se dozvěděla 

spoustu zajímavých skutečností o městě, ve kterém již od narození bydlím a jež 

jsem naprosto netušila. Nejvíce mě nadchly dobové fotografie z knihy Kladno 

času, kde je hlavní autorkou právě paní PaeDr. Irena Veverková. 

Druhým důvodem je to, že pocházím z původně učitelské rodiny, vzdělání 

si velmi vážím a i mým snem bylo vyučovat. Můj prapradědeček byl ředitelem 

školy ve Velkém Přítočně, a jak jsem se dočetla ve školních kronikách Gymnázia, 

sponzoroval s několika dalšími dárci školní pomůcky pro chudé děti. Také můj 

pradědeček, který byl sokol a zemřel před pěti lety, byl učitelem a poté i ředitelem 

školy na Velké Dobré u Kladna.   
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Dále bude jistě vhodné stručně představit současný stav středních škol a 

středních školských zařízení ve městě. Mým cílem rozhodně není srovnávat 

jednotlivé školy, jejich úroveň a ani kvalitu, pouze je zde představím. V současné 

době je zde Kladenská střední soukromá škola, z historie známé Gymnázium 

Kladno, kam byly odvezeny lidické ženy a děti. Dále pak Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště Kladno na náměstí E. Beneše. Také zde funguje další 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Střední průmyslová škola a Vyšší 

odborná škola, Střední odborná škola zdravotnická a Vyšší odborná škola 

zdravotnická, Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Soukromá 

vyšší odborná škola územně-správní a střední hotelová škola s.r.o., Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno Dubská a Sportovní gymnázium. 
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2.1 Historie vzd ělávání na našem území  

2.1.1 Obraz středověkého školství 

Nyní představím historii vzdělávání a to v krátkých kapitolách, tato je 

nazvaná „Obraz středověkého školství“. „Středověkou společnost lze rozdělit na 

většinovou, která neovládala čtení, psaní a latinský jazyk (illiterati) a na menšinu, 

která tato umění ovládala (litterati). Vzdělání této menšiny se lišilo dle sociální 

příslušnosti, děti již od svých nejranějších let odkoukávaly řemesla a jiné 

dovednosti od svých rodičů“ 1.  Litterati získávali své vzdělání v několika 

institucích, při klášterech zřízených školách exterior2 a ostatní městské farní 

školy, kde se vyučovalo čtení, psaní, náboženství a církevní zpěvy. Nejstarší škola 

vznikla roku 1225 ve Znojmě a další roku 1234 v Brně. V Praze lze první farní 

školu doložit až kolem 14. století.3 „V této době získávali nejvyšší vzdělání pouze 

církevní osoby ve školách při katedrálách a v metropolích“4. Vzdělanci ovládali 

sedm tzv. svobodných umění dle vytvořené soustavy Martiana Capelli5. „Tato 

umění se dělila na trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrivium 

(aritmetika, geometrie, astronomie, zpěv a hudba).“V gramatice se memorováním 

stopadesáti zpěvů žaltáře učili základy latiny, studiem a kázáním svatých otců se 

studenti zdokonalovali v rétorice a dialektika je cvičila v umění bystře uvažovat“6. 

Aritmetika se v té době vyučovala zcela mechanicky, geometrie žáky 

seznamovala s váhami a mírami a astronomie byla velmi důležitá z důvodu 

výpočtu data Velikonoc, hudba a zpěv zase sloužili k interpretaci gregoriánského 

chorálu7. „První univerzitou v Čechách byla Univerzita Karlova v Praze, které byl 

dán základ obecného učení privilegiem papeže Klimenta VI. Zakládací listina 

Karla IV. zaručovala výuku ve všech příslušných oborech, hmotné zabezpečení 

pedagogů a studentů zajišťovala všechna práva ostatních evropských univerzit.“8 

Po husitských válkách (1419 až 1434) vznikaly i školy utrakvistické9, 

bratrské i židovské, které po roce 162010 zanikly.  

                                                 
1 Plánková,Markéta str. 21 
2 Školy exterior – pro chlapce bez zájmu o život v církevním řádu 
3 Plánková,Markéta str. 21 
4 Plánková, Markéta str. 21 
5 Martiano Capella byl pozdní anticky autor z poloviny 5. století 
6 Plánková, Markéta str. 22 
7 Plánková, Markéta str. 22 
8 Plánková, Markéta str. 22 
9 Vyznávali podobojí – pokračovatelé husitů 
10 1620 – bitva na Bílé Hoře, vítězství Habsburků 
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Ale síť městských latinských (nazývané též partikulární) škol byla 

rozsáhlá, školy spravovala a financovala města. Tyto školy měly obvykle tři až pět 

tříd.11 „Stoupenci církevních reformací zpočátku odmítali vyšší vzdělávání 

obyvatel a zdůrazňovali evangelickou zbožnost, tento názor obhajoval také Jan 

Augusta a proto byly děti vyučovány pouze doma a nebo výjimečně v bratrských 

sborech. Proti těmto přístupům se velmi ohrazoval Jan Blahoslav, který ve 

Filipice proti misomusům vřele doporučoval vyšší vzdělání jako předpoklad pro 

rozvoj a přežití náboženské společnosti.“12  

2.1.2 Dopad 30. leté války na vzdělávání  

Po 30. leté válce byla řada měst a vesnic vydrancována a zničena, část 

obyvatel emigrovala, část podlehla nemocím hlavně epidemiím a válečným 

útrapám. Úpadek tedy zasáhl i školství, válka snížila množství jednotlivých 

městských farních partikulárních škol, navíc těch, jež respektovaly náboženskou 

odlišnost. Učitele už nedosazovala pražská univerzita. Vesnické školy se úpadku 

také nevyhnuly. 

Zlepšení přineslo až zřízení dvou nových biskupství, v Litoměřicích a 

v Hradci Králové. Čechy byly rozděleny do třech diecézí a v každé z nich měl 

kanovník Scholastikus přikázanou péči o školy. V té době bylo kvalitnější domácí 

vzdělávání, což využívaly děti ze šlechtických a zámožných rodin. 

„Však nejdůležitější osobou 17. století ve školství a nejvýznamnější 

učenec a zakladatel moderní výchovy byl Jan Amos Komenský. Jeho požadavek 

na vzdělání zněl: systematické, všeobecné vzdělání pro všechny. Jeho myšlenky 

jsou aktuální i dnes obzvlášť ve výuce jazyků a v názornosti při vyučování. 

Komenský věřil, že výchovou a vzděláním lze změnit stávající svět zmítaný 

válkami a nenávistí. A těmto ideálům podřídil svoji veškerou činnost. Během 

svého života napsal okolo 250 děl různého rozsahu.“13 

Základní principy vyučování formulované v Didaktice magně: 

- výuka jedné velké skupiny žáků, která představuje 1. ročník 

- vzdělání pro obě pohlaví, pro všechny rasy bez rozdílu sociálního 

postavení 

- všem dětem dát co nejvyšší vzdělání 

                                                 
11 Plánková, Markéta str. 26 
12 Plánková, Markéta str. 26 
13 Plánková,Markéta str. 30 
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- návrh školské soustavy, počínaje mateřskou školou, na kterou by navázala 

škola obecná, latinská a vysoká 

- celoživotní vzdělání dospělých 

 

Nejvýznamnější díla Jana Amose Komenského: Labyrint světa a ráj srdce, 

Dvéře jazyků otevřené, Velká Didaktika, Světlo v temnotách, Škola hrou, Svět 

v obrazech a Cesta světla.14  

2.1.3 1. polovina 19. století  -  Tereziánské reformy 

V důsledku válek o rakouské dědictví donutily Marii Terezii a její rádce 

hledat cesty k posílení monarchie. Jedním z kroků byla i školská reforma. Roku 

1773 byl zrušen Jezuitský řád a vzniklé prázdno bylo potřeba zaplnit. „Proto byl 

6. 12. 1774 vydán Všeobecný školní řád, který zaváděl doporučenou (nepovinnou) 

školní docházku pro všechny děti (chlapce i dívky) od 6 do 12 let. V roce 1816 

byla zavedena povinná nedělní opakovací výuka pro odrostlejší mládež do 15 let, 

žádný cech nesměl dát výuční list tomu, kdo neprokázal vysvědčením svou pilnou 

docházku do nedělní školy“. V 19. století se ruší čtvrtý stupeň hodnocení mravů a 

píle žáků se hodnotí s ostatními předměty. 

Vedle slovního vyjádření mají i číselnou stupnici. Na mnoha školách 

v době známek připojovali učitelé i stručné slovní hodnocení, které známku 

odůvodňovalo. „Školní docházka se stala vymahatelnou ze zákona až roku 1869 

vydáním tzv. Hasnerova zákona, kterým byl stanoven pevný systém nižšího 

školství.15 Nový řád obecného školství vypracoval Johan Ignaz von Felbinger. 

V menších městech a na venkově při farních kostelech působily triviální školy, 

kde se vyučovalo náboženství, čtení, psaní a počty“. 

V krajských a větších městech byly zřizovány hlavní školy, na kterých 

bylo trivium doplněno o dějepis, zeměpis a základy latiny. V hlavních zemských 

městech vznikly normální školy, které poskytovaly průpravu pro další studium a 

přechod do praxe a to základy stavebnictví, mechaniky, kreslení a přírodopisu. 

„Známkování ve školách vyplynulo ze snahy a potřeby mít kontrolu nad tím, co a 

jak se žáci skutečně naučili. Již v roce 1790 byla vydána obecná instrukce, aby po 

celý školní rok bylo vždy několik žáků znenadání vyvoláno a vyzkoušeno. Od 

roku 1805 se již na konci školního roku konaly veřejné zkoušky všech žáků. 

                                                 
14 Plánková, Markéta str. 31 
15 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 13 
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Konání zkoušek se oznamovalo 8 týdnů předem a žáci se měli dostavit do školy 

svátečně oblečeni“.  

Ve vyšších ročnících se už tehdy požadovalo, aby žáci při zkoušce 

prokázali, zda a jak umějí prakticky použít všechno, co se ve škole naučili. Co se 

klasifikovalo?     

• Návštěva školy – velmi pilná, pilná, nestálá, řídká 

• Mravy – velmi dobré, dobré, prostřední, škol. řádu neodpovídající 

• Prospěch v předmětech – velmi dobrý, dobrý, prostřední, slabý 

• Celkový prospěch – s vyznamenáním nebo opakovat. Původně bylo 

vysvědčení pouze závěrečné a vystavovalo se při odchodu ze školy.16 

 

Vyučování na všech typech škol bylo založeno na memorování a tělesné 

tresty byly přípustné. Finanční prostředky na realizaci reformy poskytly obce a 

vrchnost. Hlavní školy byly financovány zemským školním fondem. Dozor nad 

školou příslušel faráři, hospodářský a administrativní dohled místnímu školnímu 

dozorci (obvykle významný sedlák).  Na celý okres dohlížel děkan, který 

informoval zemskou komisi pruský osvícenec a filantrop.17 

Reforma poprvé předložila jasnou hierarchii škol, založila hustou síť 

obecních škol, zavedla školní docházku i pro dívky a zavedla řízení vzdělávání 

učitelů obecných škol v pedagogických kurzech tzv. preparandách.18  Tyto kurzy 

byly pro učitele triviálních škol tříměsíční, pro učitele normálních škol 

šestiměsíční a celoroční pro učitele hlavních škol.19 „Karlo-Ferdinandova 

univerzita doznala díky zrušení Jezuitského řádu také několika významných 

změn. Přešla pod patronát státního aparátu, ale hlavně došlo ke zrušení univerzitní 

jurisdikce, umožnění studovat i nekatolíkům, zavedení němčiny místo latiny“. 

Hlavní úlohou spojení této i ostatních VŠ byla výchova kvalitního byrokratického 

aparátu. Patentem vydaným roku 1776 byla reformována gymnázia, kde se stala 

školami 2. stupně. Ke studiu byli přijati žáci, kteří absolvovali 3 třídy hlavní nebo 

normální školy a složili přijímací zkoušku v němčině – příprava budoucích 

vysokoškolských studentů. Národní jazyky byly vyloučeny, vyučovací jazyk byla 

pouze němčina. Byl nízký počet učitelů i absolventů, uvažovalo se o zrušení. 

Některé zrušené ústavy byly obnoveny.  

                                                 
16 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 13 
17 Plánková, Markéta str. 32 
18 Plánková, Markéta str. 33 
19 Plánková, Markéta str. 34 
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„11. 8. 1805 přišel v platnost zákon Politické zřízení školské o obecních 

školách v C.K. dědičných zemích rakouských, mělo 487 článků a byl to 

nejrozsáhlejší školní předpis našich dějin.20 Byla značně posílena dozorčí role 

církve nad školstvím“.  

Pozitivem byly opakovací hodiny pro mládež do 18 let konané v neděli. 

Učebnice a břidlicové tabulky byly pro chudé žáky zdarma. Učitelé byli zařazeni 

mezi nižší státní úředníky (měli nárok na penzi).21  

2.1.4 2. polovina 19. století  

1848 byl rok velkých změn, revoluce přinesla vznik občanské společnosti 

a to se nevyhnulo ani školství. 23. 3. 1842 bylo zřízeno Ministerstvo veřejného 

vyučování pověřené centrálním řízením školství v celé monarchii, po převzetí 

záležitosti náboženské – Ministerstvo kultu a vyučování. 1860 bylo ministerstvo 

zrušeno a jeho agendu převzalo nově zřízené Státní ministerstvo. „Roku 1867 

bylo Ministerstvo kultu a vyučování znovu zřízeno, mělo působnost pouze 

v Rakousku. Změny ve způsobu života společnosti přinesla (zvlášť v městech) 

průmyslová revoluce. Potřeba zajištění péče pro děti pracujících matek. Vznikly 

tzv. opatrovny pro děti od tří do šesti let, první byla v Praze v Karlíně roku 1832. 

V MŠ se malé děti připravovaly na školní docházku, první MŠ byla při kostele sv. 

Jakuba na starém městě roku 1869“. Hlídání školáků v mimoškolní době 

zajišťovaly útulky. Od roku 1848 se stále více uznávala důležitost českého jazyka 

ve školách. Podle zákona z 18. 1. 1866 byla stanovena rovnoprávnost obou 

zemských jazyků. Byl vyučován jen jeden jazyk a druhý byl vyučován až od 3. 

třídy 4 třídní školy.22 Od roku 1805 se již na konci školního roku konaly veřejné 

zkoušky všech žáků. Konání zkoušek se oznamovalo 8 týdnů předem a žáci se 

museli dostavit do školy svátečně oblečeni. Ve vyšších ročnících se už tehdy 

požadovalo, aby žáci při zkoušce prokázali, zda a jak umějí prakticky použít 

všechno, co se ve škole naučili. Co se klasifikovalo?     

• Návštěva školy – velmi pilná, pilná, nestálá, řídká 

• Mravy – velmi dobré, dobré, prostřední, školnímu řádu 

neodpovídající 

• Prospěch v předmětech – velmi dobrý, dobrý, prostřední, slabý 

• Celkový prospěch – s vyznamenáním nebo opakovat.  
                                                 
20 Morkes, František. Učitelé a školy v proměnách času, str. 26 
21 Plánková, Markéta str. 35 
22 Plánková, Markéta str. 37 
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Původně bylo vysvědčení pouze závěrečné a vystavovalo se při odchodu 

ze školy.23 Po porážce rakouských vojsk v prusko-rakouské válce došlo k mnoha 

dalekosáhlým změnám ve školství. „Zákony z r. 1867, 1868, 1869 byla 

tereziánská škola obecná zcela změněna. Škola byla oddělená od církve, věda a 

vědecké učení byly prohlášeny svobodnými. Vrchní vedení škol převzal stát a 

správa škol přešla na místí, okresní a zemské školní rady, složené ze zástupců 

vlády, obcí, církve a učitelstva“. Byla zřízena instituce státních školních 

inspektorů. Jako povinné předměty byly do škol zavedeny reálie24, kreslení, 

tělocvik a ženské ruční práce. Školní docházka byla prodloužena z 6 na 8 let. 

Obecné školy byly rozšířeny až na 8třídní, z hlavních škol se staly měšťanské, pro 

každý okres byla alespoň jedna chlapecká a jedna dívčí. Zajímavé jsou také 

tehdejší požadavky na učitele, měli mít zdravé tělo, zdravý rozum, zdravé smyly, 

výřečnost, měli to býti bohabojní muži, kteří se nesměli toulat a vést zpustlý život. 

Nesměli hrát na svatbách a v hospodách, jejich vážnost poroste, pokud bude 

v jejich domovech panovat pořádek, čistota, mír a manželská snášenlivost.25 

V dívčích školách mohly působit také učitelky, pro ně byl v roce 1869 

zřízen ženský učitelský ústav v Praze.  Učitelské ústavy byly rozšířeny na 4leté a 

byly s tím spojeny cvičné školy, mateřské školy, kurzy pro industriální učitelky a 

pro pěstounky. 

14. 5. 1869 Základní říšský školní zákon o školách obecných tzv. 

Hassnerův, podle ministra kultury Leopolda Hassnera – povinná školní docházka 

6-14 let. Zákon zrušil systém triviálních, hlavních a normálních škol a nahradil je 

školami obecnými: gymnázium, vysoká škola, měšťanka a reálka. 

16. 9. 1849 Nástin organizace gymnázií a reálek (střední školství).26 

Zavedení 8 tříd gymnázia – vyšší všeobecné vzdělání, společným působením 

všech nauk. Od 6 tříd. Reálky – cíle též vyšší všeobecné vzdělávání opírající se o 

matematicko-přírodopisné obory, technické nauky a živé jazyky.  

 

 

 

                                                 
23 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 13 
24 Prostředky věcného učení – výběr poznatků kultury, historie, politiky a současného 

života. 
25 Morkes, František. Učitelé a školy v proměnách času str. 34 
26 Plánková, Markéta str. 38 
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„Výrazné změny přinesl prozatímní školní řád z roku 1884 – nová 

klasifikace –  

• Mravy - chování velmi mravné, mravné, nedosti pořádně, nehodně.  

• Pilnost - učil se velmi pilně, pilně, nejednotně, málo 

• Prospěch – prospěl velmi dobře, dobře, dostatečně, sotva dostatečně, 

nedostatečně 

• Vnější úpravy písemných prací od 4. ročníku – velmi úhledná, 

úhledná, ne dosti úhledná, nedbalá“.  

Tento řád zrušil výroční zkoušky, nechal pouze vysvědčení. 27 

Zákon zavedl maturitní zkoušky – vysoké požadavky na výuku. Zvýšená 

pozornost byla věnována odbornému školství, šlo o školy zemědělské, 

průmyslové a obchodní. 

Roku 1882 byla Karlo-Ferdinandova univerzita rozdělena na českou a 

německou a tak i výuka na nejvyšší úrovni probíhala v mateřském jazyce. Na  

české univerzitě právnické a filozofické, lékařské od roku 1883 a teologické od 

roku 1891. V 19. století došlo ke zvýšení uplatnění žen ve společnosti, poptávka 

po vzdělávacích ústavech, vznikla První veřejná dívčí škola, pražský salon u Fričů 

ve 20. letech 19. století.  

Roku 1863 založena první dívčí průmyslová škola- výhradně pro chudé 

dívky. V 80. letech 19. století Byly zakládány městskými zastupiteli a pražským 

Ženským spolkem, spolkem Vesna v Brně jednoleté až tříleté dívčí vyšší 

obchodní a průmyslové školy. 

Roku 1890 bylo v Praze otevřeno první plnohodnotné české dívčí 

gymnázium Minerva. Maturita se skládala na Akademickém gymnáziu, protože 

Minerva neměla tzv. právo veřejnosti. Řádné vysokoškolské studium žen povolila 

filozofická fakulta v roce 1897, lékařská fakulta v roce 1909 a právnická v roce 

1918.„Roku 1875 byl nařízen všem učitelkám celibát, shodné platy s muži 

vybojovala r. 1903 Františka Plamínková, česká politička a bojovnice za lidská 

práva. Celibát byl roku 1919 zrušen.“28 

 

 

 

                                                 
27 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 14 
28 Plánková, Markéta str. 39 
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2.1.5 Školství ve 20. století 

Ve 20. století došlo ke konečnému ustálení klasifikace, které nastalo v roce 

1905 tj. čtvrtletní klasifikace žáků a tradiční pětistupňové hodnocení:  

• „Mravy – chvalitebné, uspokojivé, zákonné, nedosti zákonné, 

nezákonné. 

• Pilnost – vytrvalá, náležitá, dostatečná, nestálá, nepatrná 

• Prospěch – výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný 

• Vnější úprava písemných prací – velmi úhledná, úhledná, nedosti 

úhledná, neúhledná, nedbalá.  

 

Učitelská rada rozhodovala o postupu žáků do vyšších ročníků. Úprava 

platila bez změny až do roku 1935.“29  Také nespokojenost veřejnosti se stavem 

středního školství vedla k reformě roku 1909. Marchetova reforma, dle ministra 

kultura a vyučování Gustava Marcheta. Byly zavedeny další dva typy: reálné 

gymnázium a reformované reálné gymnázium. Spojení studia gymnazijního a 

reálného z klasických jazyků latina, z moderních francouzština, angličtina. 

Proběhla úprava osnov, aby škola připravovala žáky na studium technické i 

univerzitní. Dále byla oddělena chemie od fyziky, dějepis od zeměpisu. Snížil se 

počet zkoušení, začalo prosazování moderních pedagogických postupů. Žáci byli 

zapojování do výuky, do té doby byl dotaz považován za drzé vyrušování.   

První světová válka znamenala snižování počtu tříd, přes zimu se neučilo 

(nedostatek paliva), byl nedostatek učitelů (byli odvedeni na frontu), a ze školních 

budov se stávaly lazarety.30 

2.1.6 Období 1. republiky  

„Nově vzniklá republika převzala vzdělávací systém zaniklé monarchie, 

který byl silně poznamenaný rozdílnou úrovní školství v českých zemích. 

Následovalo odstranění a zmírnění těchto rozdílů a školství se zkvalitnilo.“ 

Zákon č. 222 z 12. 7. 1922 malý školský zákon – zrušil úlevy ze školní 

docházky, pro Slovensko zvýšil docházku z 6 na 8 let, počet dětí ve třídě snížil 

z 80 na 70, vyučování doplnil o dva nové předměty občanskou nauku a výchovu, 

ruční práce a tělesnou výchovu pro dívky na obecných školách. Povinná účast na 

mších byla zrušena. Byla zavedena koedukace – rovnost učitelů a učitelek.  

                                                 
29 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 14 
30 Plánková, Markéta str. 41 
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Stát financoval menšinové školy, ústavou a smlouvami bylo zabezpečeno 

vyučování děti v jejich mateřském jazyce. „V letech 1918 – 1938 byly zřizovány 

pokusné a reformní školy- modernizace vyučovacích metod měla výborné 

výsledky v morální, estetické a společenské výchově. Pokusné školy v Praze, 

Dům dětství v Krnsku, Volná škola práce v Kladně, Pokusná škola novoměstská 

Františka Mužíka.“ 

Velká rozmach měly odborné školy živnostenské pokračovací tj. odborné 

pokračovací školy kupecké, pokračovací školy pro horníky, mistrovské školy, 

školy pro ženská povolání (roční nebo dvouleté pro působení ženy v rodině). 

Mistrovské školy měly za úkol připravit žáky pro vyšší pracovní úkoly ve 

větších průmyslových závodech (vyšší průmyslové školy, umělecko průmyslová 

škola v Praze).31 V roce 1920 se rozšířily hospodářské školy na 4leté vyšší 

hospodářské školy. Byly to hospodářské školy rolnické, jednoroční, odborné 

hospodářské. Nižší speciální školy mlékařské, rybářské a meliorační. Také byly 

školy zahradnické, jednoroční školy pro lesní a hajné i 4leté vyšší školy lesnické. 

Také 4leté studium bylo na VŠ zemědělské a lesnického inženýrství 

v Praze, VŠ zemědělské v Brně, na Německé vysoké zemědělské škole v Děčíně. 

Obchodní školy byly: 3-4leté obchodní akademie, 2leté veřejné obchodní 

akademie a jednoroční obchodní kurzy. Výrazné změny byly zavedeny 

v terciárním školství32 - vznik nových univerzit: např. Masarykova univerzita 

v Brně 28. 1. 1919 a Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě 27. 7. 1919 a jiné 

nové: VŠ veterinární v Brně r. 1918, VŠ zemědělská v Brně 1919, VŠ obchodní 

v Praze 1919. 

Některé změny proběhly i v organizaci škol např. Teologická fakulta 

v Olomouci se stala r. 1919 vládním nařízením Cyrilometodějskou fakultou 

bohosloveckou. V Praze byla zřízena Evangelická Husova bohoslovecká fakulta. 

Filosofické fakulty obou pražských univerzit byly rozděleny na dvě fakulty, 

filosoficko-historická na filosofickou a přírodovědeckou. 

Zákon č. 135/1920 Sb. z 19. 2. 1920 změnil vzájemné postavení pražských 

univerzit od r. 1882. To byla česká část považována za novou a německá za 

pokračovatelku historické univerzity a držela též většinu majetku, což tento zákon 

změnil.“  

 

                                                 
31 Plánková, Markéta str. 43 
32 Vzdělání následující po vyšším středním vzdělávání. 
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Název byl změněn na „Univerzita Karlova“ a bylo jí přiznáno výlučné 

vlastnictví Karolina, větší díl majetku včetně starobylých písemností a insignií.  

Kvalita školství v Československu byla za 1. republiky na mimořádně 

vysoké úrovni.33 

2.1.7 Vzdělávání v době protektorátu Čechy a Morava 

V době krátkého trvání druhé republiky roku 1938 došlo k první revizi 

učebnic, z nichž některé byly okamžitě zakázány. Druhá revize přišla po vzniku 

protektorátu r. 1939, kdy bylo zakázáno používání nevhodných učebnic a také 

používání nevhodných didaktických obrazů. Roku 1935 – 1937 došlo k drobným 

úpravám, byla zrušena klasifikace pilnosti, pro klasifikaci chování byly jen 4 

známky. „Klasifikace dle řádu měla být spravedlivá a objektivní, ale neměla 

překážet hlavnímu úkolu školy – vzdělávat a vychovávat. Na středních školách se 

výrazně preferovala samostatnost 

Ke změně došlo za protektorátu Čechy a Morava, zavádění nových 6 

stupňů: 

1 – velmi dobrý, 2 – dobrý, 3 – uspokojivý, 4 – dostatečný, 5 – sotva 

dostatečný, 6 – nedostatečný a jen jeden žák ve třídě mohl mít vyznamenání.“34 

Od podzimu byla zavedena povinná výuka němčiny na měšťanských školách a 

poté i na školách obecných. V roce 1941 byla měšťanská škola prohlášena za 

výběrovou. Návštěva škol byla omezena Norimberskými zákony. Židovské děti 

byly z výuky vykázány a zažily nejkrutější zacházení. Postupně byly zavírány 

české střední školy a omezován počet otevíraných tříd. „Nově byla zavedena dívčí 

reálná gymnázia, kde byla výuka jazyků nahrazena praktickou přípravou dívek 

pro role matek a hospodyň. S postupující válkou byly vybrané ročníky 

nasazovány na práci v továrnách Říše nebo k pracovním sborům odklízející trosky 

ve městech.“35 

Výuka byla omezována i s hospodářských důvodů, protože byl nedostatek 

paliva i školních pomůcek. Velmi často byly školy přeměňovány na lazarety a 

ubytovny vojsk. Přesto se spousta učitelů snažila udržovat ve svých třídách 

vlasteneckého ducha a optimismus. „Krutým zásahem bylo násilné uzavření 

českých vysokých škol 17. 11. 1939, které bylo odvetou za mohutné 

protinacistické demonstrace 21. výročí vzniku samostatného Československa.  

                                                 
33 Plánková, Markéta str. 44 
34 Morkes, František.  9krát o českém školství 
35 Plánková, Markéta str. 47 
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Nejaktivnější byli čeští studenti VŠ proti nimž zakročili vojáci za použití 

střelných zbraní.“ Jednou z obětí byl student lékařské fakulty Jan Opletal. Jeho 

pohřeb se změnil v další protiněmeckou demonstraci. Formálně byly VŠ uzavřeny 

na 3 roky, ale mělo to být natrvalo. Jejich budovy obsadily německé instituce, 

hlavně Německá univerzita v Praze, jedna z nejagresivnějších vysokých škol 

v Říši. Uzavření vysokých škol doprovázelo zatýkání studentů a následné popravy 

devíti studentů. Následovalo uvěznění 1185 studentů z Prahy a Brna, kteří 

putovali do koncentračního tábora Sachsenhausen. V roce 1941 byl 17. 11. 

vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.36 

2.1.8 První roky po skončení 2. světové války 

První poválečná léta, byla léta obnovy válkou porušené výuky na všech 

stupních škol. Po Druhé světové válce se klasifikace vrátila opět na 5 stupňů. 

V totalitním období se diskutovalo o zrušení klasifikace některých předmětů. To 

nebylo realizováno, protože byly pochyby kvůli ztrátě vážnosti u žáků. Žákům a 

studentům bylo umožněno si rychle doplnit vzdělání, když jim bylo za války 

znemožněno dostudovat. Posluchárny vysokých škol zdaleka nedostačovaly, 

chyběly učební pomůcky a učebnice.37 

Velkou změnou bylo zavedení ruštiny jako nového povinného předmětu 

od 4. třídy obecné školy. „26. 10. byla dekretem prezidenta republiky zřízena 

Vysoká škola politická a sociální v Praze, v roce 1946 byla pod názvem 

Univerzita Palackého obnovena zrušená univerzita v Olomouci (zrušena byla r. 

1860) se čtyřmi fakultami, bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filosofickou. 

“ V tomto roce nově vznikly VŠ umělecké, VŠ uměleckoprůmyslová, 

Akademie muzických umění a o rok později Janáčkova akademie muzických 

umění v Brně. Dne 24. 6. 1947 byla zřízena Vysoká škola sociální v Brně. 

Zákonem č. 100 z 9. 4. 1946 byly zřízeny pedagogické fakulty a 

uzákoněno povinné vysokoškolské vzdělávání učitelů na všech stupních škol. 

Uzavřeny a zrušeny byly německé vysoké školy.38 

 

 

 

                                                 
36 Plánková, Markéta str. 48 
37 Morkes, František. 9krát o českém školství str. 15 
38 Plánková, Markéta str. 51 
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2.1.9 Co přineslo socialistické školství 

V únoru r. 1948 se situace dosti zásadně změnila. „Komunistická strana 

ovládla všechny rozhodující pozice ve státě a zavedla diktaturu proletariátu. 

Odstranila všechny samosprávní prvky ve školství, zlikvidovala demokratické 

instituce, které ovlivňovaly vzdělávání mládeže. Veškeré školy byly znárodněny, 

oficiálním cílem těchto změn se stala výchova mladých komunistů, strážců lidové 

demokracie a pokrokových ideálů.“ Do škol byla zavedena politická výchova, 

jediný přípustný výklad byl dialektický a historický materialismus. Zásadní 

změnou bylo vytvoření jednotné státní školské soustavy (zákon č. 95/1948 o 

základní úpravě jednotného školství).  

Byly tři stupně školství, školy národní 1-5. postupný ročník, školy střední 

6-9. ročník a navazující 4leté gymnázium nebo volitelná odborná škola. 

Zákon č. 31/1953 Sb. O školské soustavě a vzdělávání učitelů. Výsledkem 

bylo, že se zkrátila povinná docházka na osm let, žáci ji měli absolvovat na 8leté 

střední škole nebo v prvních 8 letech na jedenáctileté střední škole. 

Zákonem č. 186/1960 Sb. O soustavě výchovy a vzdělávání, byla opět 

zavedena 9letá povinná školní docházka, která byla zajišťovaná na Základní 

devítileté škole. Z posledních tří ročníků 11letých Středních škol vznikly Střední 

všeobecně vzdělávací školy. Ty byly zákonem č. 168/1968 Sb. O gymnáziích opět 

přejmenovány na gymnázia a změněny ze tříletých na čtyřleté.39 

Další změnu přinesl zákon č. 63/1978 Sb. O opatření v soustavě 

základních a středních škol a o zavádění středního vzdělávání veškeré mládeži. 

Došlo k zařazení nových druhů škol -  Základní škola měla 8. ročníků a střední 

odborné učiliště, které se stalo součástí Středních škol, kde byla školní docházka  

povinná na 9 let.40 Zákon č. 29/1984 Sb. O soustavě základních a středních škol 

zrušil 9leté ZŠ a ponechal pouze 8letou ZŠ. Školní docházka byla povinná 10 let. 

Změnami procházelo i vysoké školství, v roce 1950 vstoupil v platnost 

nový zákon o VŠ, který podřídil všechny vysoké školy státnímu zřízení a dohledu. 

Na konci roku 1949 byla zrušena VŠ politická a sociální, VŠ vědecko- 

hospodářská, a VŠ sociální v Brně. 

 

 

 

                                                 
39 Plánková, Markéta str. 53 
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Vysokoškolský zákon z roku 1966 obnovil částečně akademická práva 

tradice vysokých škol. Od poloviny 60 let se projevovaly snahy o uvolnění ze 

závislosti na oficiální politice (VŠ studentské hnutí). 

Jan Palach, student filozofické fakulty se upálil r. 1969, u kterého se 

projevil pocit beznaděje z okupace vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.41 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Plánková, Markéta str. 54 
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3 Praktická část 
Nyní jsme se dostali k praktické části, ve které vám představím tyto kladenské 

školy – Reálné gymnázium Kladno, Státní koedukační učitelský ústav, Státní 

odborná škola pro ženská povolání, vyšší průmyslovou škol v Kladně a jejich 

vývoj. 

 

3.1 Reálné gymnázium (Reálka) Kladno 

3.1.1 Vznik   

Druhá polovina 19. století znamenala pro Kladno období největšího 

rozkvětu. Město však nemělo potřebnou intelektuální základnu, a proto jeho 

představitelé několikrát zažádali o povolení zřídit střední školu.“Vedle dříve 

založené průmyslové školy vznikl požadavek na českou reálku42 již v druhé 

polovině 90. let, ale definitivně bylo o zřízení školy rozhodnuto 25. října 1899.“ 

Na jaře roku 1900 navrhla městská rada umístit reálku v budově s č. p. 1438, 

původně mateřské škole. Díky budově kladenské sokolovny byl i problém se 

zajištěním tělocvičny vyřešen. Zemská školní rada předpokládala, že bude 

otevřena pouze jedna třída, ale starosta MUDr. Jaroslav Hruška43 vznesl 

požadavek na otevření dvou tříd. A 8. srpna 1900 bylo tomuto požadavku 

zemskou školní radou vyhověno.44 Prvními pedagogy byli jmenováni ředitel 

František Bělohlávek45 a učitel Antonín Turek.46 Přijímací zkoušky, které byly 

vypsané na 15. - 17. září 1900 úspěšně vykonalo sedmdesát osm žáků, kteří byli 

rozděleni do oněch dvou paralelních tříd. Věk chlapců byl rozdílný, pohyboval se 

mezi jedenácti a patnácti lety. Školní rok byl zahájen bohoslužbou v děkanském 

chrámu.47 Přímo v Kladně mělo bydliště pouze čtyřicet tři žáků. „Mezi zapsanými 

studenty prvního ročníku byli žáci hlásící se k náboženství katolickému, 

                                                 
42 Typ všeobecné vzdělávací střední školy s praktickým zaměřením. U nás byly reálky 

sedmileté s maturitou, která umožňovala vstup na techniku a přírodovědné obory 
univerzitní. Tento typ škol definitivně zanikl v r. 1948. 

43 MUDr. Jaroslav Hruška (1848 – 1930) starosta města Kladna 
44 Zápis ze schůze obecního výboru ze dne 17. 9. 1900 
45 František Bělohlávek (1858 – 1903) , aprobace přírodopis, fyzika a matematika,působil 

v Praze a Pardubicích, v letech 1893-  98 školní inspektor v okrese Nový Bydžov,od 1. 
9. 1900 ředitel c.k. reálky v Kladně až do své smrti, v roce 1898 vyznamenán zlatým 
křížem s korunou. 

46 Aprobace čeština, němčina a zeměpis.  
47 Inventář str. 3  
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evangelickému i chlapci vyznání izraelského.“48  Je jasné, že pouze dva 

pedagogové nemohli výuku kvalitně zastávat, proto byli toho roku přijati další 

učitelé. Přestože ústav sídlil v počátcích své existence v provizorních prostorách, 

budovali učitelé za pomoci sponzorských darů a za finančního přispění města 

první školní sbírky.  

Postupně vznikaly první školní knihovny jako učitelská, žákovská, knihovna 

chudých a sbírka školních učebnic. Spolu se zajištěním základní studijní literatury 

se začaly koncipovat i první sbírky zeměpisné, dějepisné, přírodopisné, sbírky pro 

kreslení a měřičství.  

V okolí školy byla zřízena botanická zahrada a během prvního roku bylo 

do zahrady zasazeno více jak dvě stovky stromů a tři stovky rostlin.49 Již v první 

výroční zprávě se dočteme o nutnosti podporovat chudé žáky, a přestože ústav 

neměl ani nadaci ani podpůrný fond, získala škola několik finančních darů50, které 

posloužily ke koupi učebnic pro patnáct nejchudších žáků.51 Ředitel František 

Bělohlávek připravil stanovy pro potřebný podpůrný fond, ale pro nemoc nebyl 

schopen tento projekt dokončit, jeho kolegové však jeho myšlenku zrealizovali. 

„A od ledna 1903 začal oficiálně pracovat Spolek ku podporování chudých 

studujících c.k. státní reálky v Kladně.52 

Ve školním roce 1906 – 1907 postoupili žáci do maturitního ročníku, kde 

první maturanti skládali zkoušku z dospělosti již v nově dostavěné budově. 

Vzhledem k důlní činnosti probíhající na území města nebylo jednoduché vhodné 

místo na výstavbu nalézt. Stavba budovy měla být rozsáhlá, a proto si městská 

rada nechala vytvořit odborné posudky a podala nový návrh pro výstavbu. Na 

stavbu školní budovy byla vypsána veřejná soutěž, jejíž výsledky se hodnotily 

v květnu roku 1903. Do soutěže se přihlásilo třicet jedna plánů a jedna studie. 

„Komise rozhodla udělat první cenu pánům Amenovi a Dryákovi za návrh pod 

heslem Váňa a druhé místo získal projekt kladenské firmy E. a L. Hrabě, 

přihlášený pod heslem Cizinu chval, zůstávej doma. Stavba byla na základě 

rozhodnutí obecního zastupitelstva svěřena firmě E. a L. Hrabě.“ Definitivní plány 

na projekt budovy české c. k. reálky byly schváleny 18. března 1904.53 Práce na 

                                                 
48 72 katolíků, 1 evangelík a 5 izrael. náb. 
49 První výroční zpráva c.k. reálky v Kladně za rok 1900-1901 
50 Prvními dárci byli obchodníci Jan Beránek a Jan Hrudka, vrchní báňský inženýr 

František Hummel a řídící učitel z Velkého Přítočna Antonín Jakubše. 
51 Inventář reálky Kladno str. 4  
52 Třetí výroční zpráva c.k. státní reálky Kladno za rok 1902-1903 
53 Školní kronika díl 1, s 27, inv. č. 46 
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stavbě započaly okamžitě a kolaudace novostavby proběhla 12. září 1905. 

Vzhledem ke krátkosti termínu našla komise několik nedostatků, jako byla 

nedostavěná kaple či nedokončené osvětlení v celé budově.54  Reálka byla 

dokončena až na podzim roku 1906 a kaple byla 18. listopadu vysvěcena55.  

 

 

Kladenská reálka patřila do soustavy státních škol, které připravovaly 

budoucí posluchače pro vysoké školy technického zaměření. Pedagogové se 

nezabývali u svých žáků pouze snahou o dosažení vědění, ale také pečovali o 

jejich tělesnou kondici.  

Proto byly pořádány vedle hodin tělesné výchovy i hry, které probíhaly 

dvakrát týdně. „Výuka byla také doplňována vlastivědnými vycházkami do okolí 

např. na Kožovu horu, do lázní Šternberk, do Peruce, na Vinařickou horu, do 

Budče, na Říp a do Družce. Nechyběly ani výpravy za poznáním jako exkurse do 

pivovaru ve Stelčovsi56, návštěva Šnajdrovy tiskárny v Kladně, Muzea království 

českého a Národopisného muzea.  V přehledu školní činnosti nechybí ani 

pravidelné návštěvy divadel a vícedenní zájezdy po památkách na území Čech“57.  

Zajímavé je, že ještě před první světovou válkou bylo povoleno studovat 

na reálce i dívkám. První byla zapsána Marie Volfová z Kladna.   

Kolem roku 1911 se poprvé objevil požadavek přeměnit reálku na reálné 

gymnasium58. Tato žádost vzešla od rodičů žáků, kteří chtěli zvýšit úroveň 

vzdělání pro své syny. Přeměna nebyla schválena, ale žáci dostali možnost 

navštěvovat nepovinné hodiny latiny a řečtiny.59  

3.1.2 Období první světové války 

Sarajevský atentát 26. června 1914 a následné vyhlášení první světové 

války zasáhl do života každé rodiny. Škola se díky své poloze stala vhodnou 

budovou pro lazaret, a tak se žáci opět ocitli v provizoriu. V krátké době začali 

chybět pedagogové a s přibývajícími měsíci i starší žáci. Výroční zpráva za školní 

rok 1915-1916 začíná smutně, černě orámovaná stránka je věnovaná památce 

bývalých učitelů a žáků c. k. státní reálky v Kladně.  Ve školním roce 1915 – 1916 
                                                 
54 Školní kronika, díl 1 inv. č. 46 
55 Inventář reálky Kladno str. 6  
56 Dnešní Stehelčeves 
57 Inventář reálky Kladno str. 7  
58 Typ střední všeobecně vzdělávací školy připravující na vysokoškolské studium a na 

profese vyžadující vyšší stupeň všeobecné přípravy. U nás nejrozšířenější mezi válkami. 
59 Latinu vyučoval 3 hodiny týdně učitel Josef Fišer 
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bylo odvedeno třináct žáků.  Z pohledů válečných událostí se jeví předchozí 

ministerské výnosy poukazující na nebezpečí filmových představení pro mládež60 

a zhoubné působení detektivní četby více než úsměvné.61  

3.1.3 Období poválečné 

   První poválečný rok 1918 – 1919 byl plný nadějí ze vzniku 

samostatného Československa. V učitelském sboru nebyla všechna místa 

obsazena z důvodu, že dr. Alois Čermák spolu s Janem Křivkou odešli na 

Slovensko a Antonín Fleischmann se ještě nevrátil z Omsku. Reálka měla velké 

problémy s budovou, protože po zrušení lazaretu byla přenechána kladenskému 

pluku a od ledna 1919 pluku legionářů. Přesto zasadili zástupci školy v botanické 

zahradě ve výroční den 28. října 1919 Lípu svobody. 

V poválečném období došlo ke změně ve výuce dívek, kdy se poprvé 

v učitelském sboru objevila žena Karla Celerinová62, učitelka češtiny a němčiny. 

V roce 1920 se konečně mohla kladenská reálka vrátit do své budovy63. 

V témže roce došlo k opětovnému projednávání přeměně reálky na reálné 

gymnázium. Tento návrh byl zamítnut64. 

Ve třicátých letech se objevil ve školní činnosti nový prvek a tím bylo při 

kladenské reálce ustanovené Rodičovské sdružení.65 „Na ustavující schůzi byl 

zvolen patnáctičlenný výbor, ve kterém zasedalo deset rodičů, čtyři pedagogové a 

ředitel školy. Prvním předsedou se stal úředník Okresní nemocenské pojišťovny 

v Kladně Emanuel Sklenář. Rodičovské sdružení zprostředkovávalo informace o 

podmínkách přijímacího řízení, pomáhalo řediteli ústavu v jednáních s městskou 

radou v otázkách údržby a vnitřního vybavení, dále zaštiťovalo kurzy latinského 

jazyka a pomáhalo Spolku pro podporu chudých studentů“.66 Na jaře roku 1935 

podal výbor Rodičovského sdružení žádost na ministerstvo školství a národní 

osvěty o zřízení reálného gymnázia. Tato třetí žádost byla úspěšná a od školního 

roku 1935-1936 započala druhá forma studia. V meziválečném období byl také 

kladen velký důraz na tělesnou zdatnost a brannou přípravu žáků. „21. října roku 

                                                 
60 Výnos c.k. ministerstva kultu a vyučování ze dne 22.2. 1911 
61 Výnos c. k. zemské školní rady ze dne 5. 12. 1910 

62 Karla Celerinová působila na Kladenské reálce v letech 1919 – 1923 a poté 
odešla vyučovat na dívčí reformní gymnázium v Košicích. 

63 Inventář reálky Kladno str. 9 
64 Školní kronika kladenské reálky, díl 2, s. 45, inv. č. 47  
65 Výroční zpráva státní reálky na Kladně z roku 1930-1931,Kladno 1931, Knihovna, sig. 

IX/3b. 
66 Inventář reálky Kladno str. 10 
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1934 se konala v zahradě školy slavnost, při které byl odhalen pomník profesoru 

PhDr. Aloisi Čermákovi, který jako člen kladenské setniny na Slovensku zemřel 

v Mukačevě. O existenci pomníku dnes víme pouze z dobových článků a 

fotografií“.67  

3.1.4 Období Protektorátu Čechy a Morava 

Odtržení českého pohraničí v roce 1938 znamenalo stěhování českých 

obyvatel do vnitrozemí, řada rodin přišla právě do Kladna a jeho blízkého okolí. 

Výuka byla po 15. březnu 1939 narušena, protože budova byla opět vyhlédnuta 

pro potřeby vojska, naštěstí tento stav trval pouze měsíc. Bohužel stav klidu 

netrval dlouho a 8. června byla školní budova opět obsazena, tentokrát říšskou 

vojenskou policií v souvislosti se smrtí W. Kniesta68. Během války byla výuka 

neustále narušována řadou různých příkazů, např. nařízení zemské školní rady z 5. 

ledna 1940, podle kterého byly vyřazeny z knihovny tzv. závadné spisy a závadní 

autoři. V zimě 1940 byli profesoři nuceni přistoupit k domácímu samostudiu 

žáků. Zahradu čekalo také několik změn, 14. října 1940 byl odvezen kámen 

z pomníku dr. Čermáka a za kaplí bylo založeno „políčko Národní pomoci“, kde 

se pěstovali brambory, které se odváděly úřadům.  Protektorátní úřady začaly 

postupně zasahovat nejen do organizace školy, ale i do obsahu učiva.  Profesoři 

učící německý jazyk, dějepis a zeměpis se museli zúčastnit výstavy v Národním 

muzeu v Praze s názvem Deutche Grosse a učitelé dějepisu se museli podrobit 

přeškolovacímu kurzu pro učitele dějepisu českých středních škol. Situace 

v protektorátu se vyhrotila po 27. květnu 1942.69 „9.června přišlo nařízení o 

okamžitém vyklizení budovy.70 Lidické ženy byly deportovány do tělocvičny71. 

Mezi zastřelenými muži byl i sedmnáctiletý student gymnázia Karel Stříbrný“. 

Během válečných let byla výuka neustále narušována, učitelé byli nuceni krátit 

vyučování, protože byli sami přiděleni k přípravě výdejen potravinových lístků, 

žáci museli pomáhat v lesnictví a zemědělství, vrcholem bylo jejich nucené 

pracovní nasazení v říši. K úplnému zrušení výuky došlo 9. března 1945, kdy byla 

škola vyklizena, a úkoly vydávali učitelé v tehdejším kině Korso. V polovině 

dubna se samostudium žáků změnilo opět na výuku ve škole, ale učit se začaly 
                                                 
67 Nepodařilo se zjistit, kdy a kým byl tento pomník odstraněn. 
68 Inventář reálky Kladno str. 11 
69 V tento den byl spáchán atentát na R. Hendricha, který zemřel 4. 6. 1942. 
70 Inventář reálky Kladno str. 12 
71 10. 6. 1942 byla vypálena obec Lidice, všichni muži byli zastřeleni, ženy v krátké době 

odvezeny do koncentračního tábora a děti do centra převýchovy v Puszcikowu,kde byly 
podrobeny rasovému výběru. 
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pouze nižší ročníky a i tak byla výuka rušena leteckými poplachy. V revolučních 

časech posloužila budova gymnázia znovu vojsku a stala se sídlem velitelství 

praporu československého vojska.  

 

 

Rudá armáda přijela do Kladna 10. května. Pravidelné vyučování 

v nejvyšších ročnících začalo 29. května 1945 a o měsíc později ve všech 

ostatních třídách72. Provoz školy byl zajištěn v dvojsměnném vyučování a učitelé 

se velmi snažili dohnat ztracené měsíce. Nové přijímací zkoušky v mírové době 

proběhly ve dnech 10. - 11. září 1945. V předvečer prvního výročí osvobození 

byla připravena Studentská akademie, v aule školy předvedli studenti slavnostní 

program obsahující verše a hudbu českých autorů. 

3.1.5 Poválečné těžkosti 

Obnovené Československo muselo řešit řadu hospodářských problémů, 

které se negativně odrážely v organizaci výuky. Během školního roku byla škola 

nucena přistoupit ke střídavému vyučování a do učitelského sboru nastoupilo i 

několik penzionovaných profesorů73. Dalším problémem byl dlouhodobý 

nedostatek uhlí a i studenti museli pomáhat v podzimních měsících při sklizni 

cukrové řepy. „Zlom v poválečném školském systému znamenalo přijetí Zákona o 

jednotné škole (zákon č. 95/1948), kterým se zkrátila studia na pouhé čtyři roky 

po měšťanské škole. Definitivní změny přinesl rok 1953, kdy byl v květnu přijat 

zákon (zákon č. 31/1953 Sb.), kdy byly typy všeobecných škol přeměněny na 

jedenáctileté střední školy, čímž byly sloučeny zvláště ve velkých městech 

s bývalými měšťanskými školami“74. 

3.1.6 Shrnutí 

Jak z historie vyplývá, dnešní kladenské gymnázium si během doby prošlo 

různými těžkostmi, z nichž byly samozřejmě nejhorší válečná období. Snaha o 

udržení kvalitní výuky i v těchto těžkých časech je obdivuhodná. Tato škola vešla 

ve známost hlavně díky přechodnému pobytu lidických žen a dětí za druhé 

světové války. Jak víme z historie, jejich další osudy byly bohužel tragické.  

                                                 
72 Inventář reálky Kladno str. 13 
73 Do služby se přihlásil penzionovaný prof. Stanislav Kulhánek, prof. František Mašek, 

Josef Gabriel, Cyril Procházka, Bedřích Pižl a Marie Pižlová. 
74 Inventář reálky Kladno str. 14 
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Kladenské gymnázium na rozdíl jiných, zde uvedených škol, funguje 

dodnes. Těší se velké popularitě a vážnosti a absolventi z něho vycházející se 

výborně etablují na vysokých školách v celé České republice. 
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3.2 Státní koeduka ční učitelský ústav v Kladn ě 1904 - 1948 

3.2.1 Vznik 

„Historie školy sahá do počátku školního roku 1901/02, kdy Marie 

Egemová zřídila na krátkou dobu v domě čp. 297 pokračovací kurz s českým 

jazykem vyučovacím pro dívky školní povinnosti odrostlé“.75 Tento kurz slze 

pokládat za přímého předchůdce učitelského ústavu. A již v tomto kurzu jako 

později na učitelském ústavu, vyučovali převážně externisté z řad profesorů 

kladenské reálky. Na počátku roku 1904 zažádala Marie Egemová o zřízení 

dívčího školního ústavu v Kladně. Zřízení ústavu se vázalo na školský zákon 

z roku 186976, který přinesl sekularizaci školství a uzákonil sociální postavení 

učitelů ve společnosti. Potřebné povolení získala žadatelka ministerským 

výnosem ze dne 9. 9. 1904, č. 30.838, ovšem s podmínkou, že zajistí vhodnou 

budovu. Zmiňované povolení bylo ještě 30. listopadu téhož roku doplněno o 

povolení zřídit jednu přípravnou třídu.  

„Přijímací zkoušky na školní rok 1904/05 proběhly 20. a 21. září a do 

prvního ročníku vstoupilo 39 dívek a do druhého ročníku 28 posluchaček. Školní 

rok započal bezprostředně dne 22. září 1904“.  Nově vzniklý učitelský úřad byl 

spojen s penzionátem, který umožňoval získat vzdělání i dívkám ze vzdálenějších 

míst. Kromě učitelského ústavu v Plzni nebyla v západních Čechách jiná obdobná 

střední škola. Nově ustavený učitelský úřad řídil P. Adolf Fux. Všichni 

pedagogové i ředitel byli ve svých funkcích schváleni zemskou školní radou.  

V dubnu roku 1906 se škola přestěhovala do nové školní budovy 

postavené na náklady kladenského podnikatele Karla Neumanna po dohodě 

s Marií Egemovou. Autor architektonického návrhu, kladenský stavitel Stanislav 

Červený, pojal budovu školy moderně jako komplex čtyř objektů. Marie Egemová 

si tyto prostory pronajala, jak bylo před stavbou dohodnuto, a získala jak školu, 

tak penzionát. Hlavní školní budova dostala popisné číslo 1575.77  

Areál školy obklopovala rozlehlá zahrada, kterou měl ústav také 

v pronájmu a to od tehdejších majitelů mlýna Poppera a Klingera. Školní budovu 

na vlastní náklady zařídila Marie Egemová a do konce školního roku 1906/07 se jí 

                                                 
75 Povoleno výnosem ZŠR ze dne 12. 6. 1901, pod číslem 17.638 
76 Zákon 62/1869 tzv. Hasnerův zákon 
77 Inventář koeduk. ústavu Kladno str. 3 
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podařilo ústav definitivně vybavit nábytkem. V témže roce rozšířila učitelský 

ústav o IV. ročník.  

Se získáním vhodných prostor byla škola od školního roku 1905/06 

rozšířena o cvičnou školu. Cvičná škola sloužila pro frekventantky učitelského 

ústavu, kde si prakticky ověřovaly pedagogické znalosti. Žákyně cvičné školy 

byly přijímány postupně. Od školního roku 1908/09 byla již cvičná škola úplná o 

čtyřech postupných ročnících. Každá třída cvičné školy měla vlastního učitele, 

zkušeného pedagoga, který garantoval výuku malých žákyň a zároveň 

pedagogicky vedl mladé uchazečky. První maturitní zkoušky proběhly v roce 

1907/08. Školu pravidelně kontroloval zemský školní inspektor, který ji hodnotil 

jako dobrou a bezproblémovou. Výuka dívek se totiž neskládala pouze 

z teoretické výuky, ale jejich obzor byl rozšiřován pravidelnými exkurzemi 

zaměřenými na historii a geografii. V plánu exkurzí nechyběla ani návštěva 

pražských památek a divadel. „První ředitel školy P. Adolf Fux odešel z funkce 

v roce 1909. O několik týdnů později byl na post ředitele schválen Adolf Rohrig. 

V témže roce byla cvičná škola rozšířena ve 4. ročníku na dvě oddělení, které 

prakticky plnilo funkci 5. postupného ročníku, čímž žákyně získaly možnost bez 

problémů postoupit na měšťanskou školu“. Obraz školy se neměnil až do konce 1. 

Světové války. 

3.2.2 Poválečné období  

Zásadní zlom nastal v roce 1919, kdy se na jaře tohoto roku zvedl proti 

majitelce ústavu odpor v levicovém kladenském tisku, který poukazoval na její 

snahu na ústavu finančně profitovat. Stěžovatelé to dokládali na nekvalitním 

ubytování chovanek a špatném účtování poplatků za internát. Podle několika 

dochovaných článků a následné situace je zcela jasné, že v městě Kladně 

převážily snahy převzít ústav pod státní správu. Od 1. ledna 1919, kdy se ředitel 

Alois Novák vzdal funkce a ústav začal spravovat pověřený zástupce František 

Mlíčko. Město zároveň usilovalo o zřízení vlastního ústavu.78 „Dne 30. července 

1919 rada města Kladna poslala pod č. 7171 dopis na ministerstvo školství s tím, 

že město převezme ústav od Marie Egemové a odkoupí vnitřní zařízení, které bylo 

majetkem zřizovatelky“.  

 Ve stejné době, dne 31. 7. 1919 výnosem ministerstva školství č. 33292, 

bylo odňato všem středním školám a soukromým učitelským ústavům právo 

                                                 
78 Inventář koeduk. ústavu Kladno str. 4 
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veřejnosti79. Pro školní rok 1919/20 si o ně musela každá škola znovu zažádat. 

Většině dřívějších škol bylo právo obnoveno, protože se spíše jednalo o jakousi 

revizi existujících škol. Ve stejné době doporučilo ministerstvo školství městu 

Kladnu, aby převzalo ústav do vlastní správy. Dne 28.8. 1919 otevřelo město 

nový soukromý ústav na vlastní náklady. Ministerstvo školství vzniklý spor mezi 

oběma institucemi hodnotilo jako spor dvou soukromých ústavů. Zmiňovaný den 

převzala rada horního města Kladna úplný ústav se čtyř třídní cvičnou školou 

obecnou od dřívější zřizovatelky slečny Egemové. Dočasným správcem ústavu se 

stal tehdejší ředitel reálky PhDr. Jaroslav Šťastný. „Na počátku školního roku  

1919/20 byl otevřen Městský ženský učitelský ústav s cvičnou školou, který byl 

spádovým ústavem pro oblasti Rakovnicka, Lounska, Slánska a Litoměřicka. 

Nově vzniklý ústav i cvičná škola získaly 10. 3. 1920 právo veřejnosti, jakož i 

právo konati zkoušky dospělosti a vydávati o nich státně platné vysvědčení“. Tato 

situace byla pouhým provizoriem, protože se město od počátku snažilo ústav 

zestátnit. Důkazem je řada dochovaných protokolů z jednání, která jsou ve 

fondech Ministerstva školství a národní osvěty. Výnosem ZčR z 24. 9. 1921, č III 

A 1987/1 , 1921 č. 88. 205 vznikl od školního roku 1921/22 Státní ženský 

učitelský ústav, jehož ředitelem byl jmenován Ladislav Schuckbier. Od školního 

roku 1923/24 byl ústav přeměněn na Státní koedukační ústav učitelský, přestože 

kladenská obec tento ministerský názor nesdílela. Zároveň je od tohoto školního 

roku je i cvičná obecná škola otevřena chlapcům. Určitá nespokojenost se 

vznikem koedukačního ústavu trvala po celá 20. léta 20. století. Město se snažilo 

regulovat počat přijímaných chlapců a usilovalo o úpravu v poměru 3:2 ve 

prospěch dívek. „Na počátku 30. let 20. století se změnil název školy na Kladno, 

Státní československý učitelský ústav“.80  

3.2.3   Období Protektorátu Čechy a Morava 

Od školního roku 1939/40, tedy po vzniku protektorátu, je škola 

přejmenována na Kladno, Státní koedukační učitelský ústav. V těchto těžkých 

dobách řídil školu František Kleiner, který z rozhodnutí německé správy musel 

ústav vystěhovat z původních prostor do přízemí kladenské reálky. Výuka 

pokračovala obvyklým způsobem, tedy metodická výuka a náslechy studentů.  

Další zásah do života školy znamenalo nucené penzionování řady pedagogů, 

                                                 
79 Právo umožňující škole vydávat státem uznané dokumenty např. maturitní vysvědčení. 
80 Inventář koeduk. ústavu Kladno str. 5  
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především dosavadního ředitele Františka Klinera, který odešel do nuceného 

důchodu dne 14. 3. 1941.  Školní rok 1941/42 začal v září v improvizovaných 

podmínkách.  

Bývalý ředitel školy František Kleiner byl v krátké době dne 8. října 1941 

zatčen a o dva dny později byla škola uzavřena z rozkazu tajné policie. „O dalším 

osudu ústavu a spojené cvičné školy rozhodl 15. října viceprezident české zemské 

školní rady pro Čechy a z jeho rozhodnutí byla škola okamžitě uzavřena. Jako 

záminka posloužil dopis, který je dodnes opředen tajemstvím. V dopise mělo stát: 

To umíte vraždit dobré české lidi, viďte! Však my Vám to ještě ukážeme, zač je 

toho loket, my studenti a studentky! Gymnazista a kandidát učitelství. Citovaná 

část pochází z dopisu viceprezidenta, který ústav uzavřel. Roku 1942 došlo 

k úplnému zrušení školy, učitelský sbor byl rozptýlen a žáci byli bez výjimky 

vyloučeni“. 

3.2.4 Poválečné období  

1. srpna 1945 byl pověřen bývalý pedagog ústavu profesor Sýkora, aby 

zahájil přípravné práce pro znovuotevření ústavu. Výuka začala 1. září 1945, 

avšak v náhradních prostorách přízemí kladenského reálného gymnázia. 

Pedagogům se podařilo zčásti nalézt rozprášené sbírky školy a chybějící materiály 

postupně doplňovat. Řada učitelů byla povolána zpět, čímž byla okamžitě 

zajištěna kvalitní výuka. Škola tímto navázala na svoji dobrou předválečnou 

tradici. Následovalo krátké období, vyplněné problémy poválečného 

Československa. Žáci i pedagogové chodili na pracovní brigády a věnovali se 

sběru odpadových surovin. „Škola se již nevrátila do své původní budovy, ale 6. 

září 1947 se přestěhovala do školy Pod klášterem čp. 4111, kde výuka začala 

opožděně dne 8. září téhož roku“.  

V těchto prostorách byla umístěna i cvičná škola. Historie kladenského 

učitelského ústavu končí školním rokem 1947/48.81 Nový školský zákon 95/1948 

sb. přinesl do zavedeného systému československého školství změny, které zcela 

změnily tuto oblast. 

Byla zavedena jednotná výchova a vzdělání pro veškerou mládež. Na 

základě této reformy se změnilo vzdělání pedagogů a učitelské ústavy byly 

zrušeny. Po celé jaro roku 1948 se připravovalo zastavení činnosti ústavu a 

profesoři, kteří byly roku 1945 přijati byli definitivně posláni do starobního 

                                                 
81 Inventář koeduk. ústavu Kladno str. 6  
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důchodu, ostatní byli přeloženi na nová místa podle své specializace. Sbírky a 

mobiliář školy byly převedeny do majetku tehdy 11leté střední školy (bývalé 

reálné gymnázium).  

31. srpna 1948 se konala poslední porada pedagogů na rozloučenou. Takto 

skončila takřka padesátiletá historie učitelského ústavu.  „Během těchto let se na 

škole vystřídala řada osobností jako pan František Kleiner, Dr. Josef Kratochvíl a 

Ludvika Smrčková“.82 

3.2.5  Shrnutí 

     Škola se během let, stejně jako ostatní vzdělávací zařízení, potýkala s mnoha 

problémy. V období vzniku se hledaly vhodné prostory, kde by se mohla výuka 

realizovat. Také docházelo k opětovnému uzavírání a znovuotevření, škola se ke 

konci své existence přesunula do budovy školy Pod klášterem a roku 1948 byla 

definitivně ukončena její činnost. Je zajímavé, že tento druh „střední školy“, 

vznikl ve velmi raném období tj. již v roce 1901 a to na popud ženy – Marie 

Egemové. Velmi mne její role v historii školy zaujala, snažila jsem se o této osobě 

vypátrat nějaké další, bližší informace, ale bohužel jsem nic v archivních 

materiálech neobjevila.  

                                                 
82 Inventář koeduk. ústavu Kladno str. 7 
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3.3 Státní odborná škola pro ženská povolání Kladno  1923 
– 1949 

3.3.1 Vznik  

V Kladně působily po dlouhá léta na obecných a měšťanských školách 

členky řádu školských sester de Notre Dame.83 Po roce 1919, když byl tento řád 

zbaven dohledu nad obecným a měšťanským dívčím školstvím, provozovaly jeho 

členky šicí školu pro dívky. O této škole se dochovaly pouze zprostředkované 

informace, podle kterých lze s určitostí tvrdit, že se jednalo o ryze soukromou 

školu, kterou provozovaly řádové sestry ve svém klášteře.84  

3.3.2 Období 1. republiky 

„Změna nastala ve školním roce 1923/24, kdy byla ministerským 

přípisem85 ze dne 3. srpna 1923 tato škola reorganizována na Dívčí odbornou 

školu rodinnou a živnostenskou Školských sester de Notre Dame. Během krátké 

doby, již 2. října 1924, udělilo ministerstvo školství a národní osvěty škole právo 

veřejnosti“. 86 Udělení práva veřejnosti mělo pro školu velký význam. Přestože se 

jednalo o školu soukromou, absolventky získávaly vysvědčení, které mělo 

platnost pro celé území našeho státu.87 V Krátké době se škola koncipovala jako 

škola s několika obory. Jednalo se o dvouletou školu rodinnou, živnostenskou 

pracovnu šití šatů a pětiměsíční kurz šití prádla. Od školního roku 1925/26 byla 

škola zařazena do systému učilišť, jejichž vysvědčení na „odchodnou“ 

nahrazovaly průkaz dokončeného učebního poměru. Absolventky si tak mohly 

otevřít vlastní živnost v oděvnickém oboru, omezenou na šití ženských a dětských 

šatů. Absolvování školy nahrazovalo tovaryšskou zkoušku. „Tento stav potvrdila 

vyhláška ministerstva průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministerstvem 

školství a národní osvěty ze dne 29. července 1926“.88  

Škola nezískala právo veřejnosti najednou pro všechny obory, ale postupně 

během let. Lidový kurz pro šití prádla získal právo veřejnosti v roce 1925, 

                                                 
83 Během let působily ve funkci ředitelky: Cherubína Jandová, Štěpána Havlínová, Josefa 

Hartlová a Marta Kalousová 
84 Inventář stát. odb. školy pro žen. povolání str.1 
85 Čís. J. 47355/23-III 
86 Inventář stát. odb. školy pro žen. povolání str.1 
87 Soukromé školy bez tohoto práva udělovaly vysvědčení, jejichž platnost byla omezena 

pouze na příslušný region. 
88 Tato vyhláška platila od počátku školního roku 1925/26 
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živnostenská pracovna v roce 1926 a jednoroční vyšší ženská odborná škola až 

v roce 1938. Obsah výuky se měnil podle potřeb a požadavků společnosti.  

Řádové sestry se snažily rozvíjet výuku a rozšiřovat možnosti dívek pro 

uplatnění. „V prosinci roku 1937 si kongregace Školských sester de Notre Dame 

v Horažďovicích zažádala u ministerstva školství a národní osvěty v Praze o 

povolení zřídit v Kladně jednoroční vyšší ženskou odbornou školu při škole 

stávající“.  

Přípisem ze dne 28. ledna 1938 byla tato vyšší ženská odborná škola 

povolena, ovšem za podmínek, že veškeré náklady uhradí zřizovatel. Na počátku 

školního roku 1939/40 nabízela škola uchazečkám tyto obory : Dvouletá ženská 

odborná škola, Živnostenská pracovna pro šití šatů, Jednoroční vyšší ženská 

odborná škola a Lidový kurz šití prádla a kreslení střihů. 

3.3.3 Období protektorátu Čechy a Morava 

V době II. světové války byly vyučovací ústavy i kláštery řádu zabrány a 

uzavřeny.  

3.3.4 Poválečné období 

Obnova výuky a výchovy dívek89 proběhla již v prvních mírových dnech 

roku 1945. Školní život navázal na předválečnou praxi. Zájem byl soustředěn na 

výchovu dětí a zdravotní výchovu, což se projevovalo i zavedením praxe 

v dětských jeslích. „V poválečném období existovala škola v nezměněné podobě 

až do 10. května 1949, kdy byla zestátněna a její název se změnil na II. státní 

odbornou školu pro ženská povolání v Kladně. Zprávy o posledních měsících 

fungování školy zcela chybějí. Školní výuka byla ukončena v červnu 1949“. 

Z útržkovitých informací vyplynulo, že v roce 1949 byl klášter zabrán pro potřeby 

domova důchodců. Řeholní sestry Kladno definitivně opustily na počátku roku 

1951. Po celé období své existence měla škola třídy i internát v prostorách svého 

vlastního kláštera.90 

3.3.5 Shrnutí 

Do této školy chodily spíše dívky z tzv. lepších rodin, které se výukou 

připravovaly na budoucí rodinný život. Škola byla soukromá a každý si docházku 

                                                 
89 posluchačky pravidelně platily škole školní poplatky 
90 Inventář stát. odb. školy pro ženská povolání str. 2  
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své dcery do tohoto ústavu dovolit nemohl. Hlavními tématickými okruhy byly 

domácí práce, péče o děti, vaření apod.  

 

Živnostenská pracovna pro šití šatů a Lidový kurz šití prádla a kreslení 

střihů byly obory, kde se mladé ženy učily hlavně ručním pracím a pracím 

s látkami, což mohly využít jak v domácnosti, tak třeba v podnikání. Dříve totiž 

nebyla tak rozšířená konfekce jako dnes, ale populárnější, ale také dražší bylo šití 

oblečení na míru. Dodnes je nám znám vyhlášený luxusní pražský salon Podolská, 

u níž šily mnohé prvorepublikové hvězdy. 
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3.4 Vyšší pr ůmyslová škola v Kladn ě 1882 – 1954 

3.4.1 Vznik 

Historie školy sahá až k počátkům vzniku odborného školství v Rakousku 

– Uhersku. Školy tohoto typu vznikaly z důvodu požadavků na řemeslnou výrobu. 

V 2. polovině 19. století se projevila potřeba odborného vzdělání řemeslníků i 

obchodníků. Z toho důvodu předcházely vzniku specializovaných škol různé 

nedělní školy a kurzy. „Prvním krátkodobým pokusem v Kladně bylo zřízení 

Průmyslové školy pokračovací. Poprvé se tento návrh projednával na zasedání 

Místní školní rady v Kladně dne 24. května 1880. Tato první odborná škola byla 

otevřena 1. února 1881 jako součást kladenské měšťanské školy. Řízením školy 

byl pověřen Antonín Sohnler“. Po úspěšném půlročním pokusu byl otevřen první 

řádný ročník pro školní rok 1881/82. Obsah učiva byl koncipován volně, žáci si 

sami mohli vybírat z nabízených předmětů podle vlastního uvážení. Do prvního 

uceleného běhu se zapsalo celkem 208 žáků z řad vyučených i pomocných 

řemeslníků.91 Nečekaný zájem o nově založenou školu vedl ke změně osnov i 

organizace školy. Od školního roku 1884/85 byli žáci rozděleni do tzv. přípravky 

a dvou postupných ročníků. Ani toto opatření nezabránilo přeplnění jednotlivých 

tříd, které měly kolem 80 žáků. Škola se postupně zabydlovala nejen ve městě, ale 

také v systému rakouského školství. Důkazem je státní subvence92 600 zlatých 

přiznaná v roce 1883. Povolením a vznikem průmyslové školy se Kladno dostalo 

do zájmu centrální komise průmyslového školství v zemích habsburské 

monarchie.93 V krátké době následovalo císařské povolení a finanční podpora na 

zřízení řemeslnické školy.94 Vedení města poskytlo prostory pro novou školu a 

každoroční příspěvek na otop a osvětlení do výše 650 zlatých. Další finanční 

podporu od města představoval jednorázový příspěvek ve třech splátkách ve výši 

3500 zlatých na zařízení a zakoupení základních pomůcek. Řemeslnická škola 

byla zřízena v prostorách měšťanské školy a správcem byl jmenován Vilém 

Čapek. První ročník s třiceti třemi žáky byl slavnostně otevřen 8. listopadu 1886. 

 

 

                                                 
91 Mezi žáky byla zastoupena řemesla jako zámečníci, truhláři, slévači, horníci, obuvníci, 

sedláři a natěrači. 
92 subvence - dotace 
93 Inventář Vyšší prům. školy kladno str. 3 
94 16. 7. 1885 – rozhodnutí císaře o vzniku školy, 15. 1. 1886 škole byla přiznána podpora 

4000 zlatých ročně 
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 Dřívější Průmyslová pokračovací škola byla včleněna do nově vzniklé 

školy řemeslnické a ve dvou třídách a v přípravném ročníku bylo zapsáno 222 

žáků. Na počátku druhého roku fungování školy byl definitivně jmenován 

ředitelem ústavu František Rossler. 95 Škola od počátku reagovala na specifika 

spočívající v rozsahu učiva pro tento typ škol, bohužel doporučené ministerské 

osnovy nebraly na zřetel nízký věk žáků řemeslnické školy. „Žáci byli přijímáni 

ve věku dvanácti let, a proto výuka v dílnách a na kreslírně musela být 

přizpůsobena tomuto věku. Mechanické obory měly od počátku takovou převahu, 

že škola nemohla udržet charakter všeobecné výuky a stala se úzce odbornou“. 

Škola velmi brzy získala uznání jak mezi drobnými podnikateli, tak u vedení 

tehdejších hutí. Nová budova byla v krátké době postavena a již 14. října 1888 

slavnostně odevzdána žákům. V nové školní budově se začalo vyučovat 25. 

listopadu 1888, nové školní prostory umožňovaly další propracování výuky podle 

zásady jednoty teorie a praxe. Byly zde dvě odborné dílny, truhlářská a 

zámečnická, které poskytly prostory pro práci osmnácti žákům najednou.96 Škola 

získala pevné postavení v systému odborného školství a byla otevřena i pro 

cizince. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se ustálil systém výuky 

v podobě tří typů studia. Základ tvořili žáci řemeslné školy, kteří přicházeli 

studovat ve dvanácti letech a jejich tříleté studium bylo koncipováno jako 

teoretická příprava na budoucí řemeslo. Vyučování probíhalo denně. Většina žáků 

se učila technickým a strojním oborům. Další forma byla pokračovací škola 

určená jako doplňkové studium pro učně. Studenti docházeli večer a v neděli. 

„Výuka byla rozdělena podle oborů učňů na zámečnictví a strojírenství, druhou 

část tvořila řemesla stavební, umělá97 a oděvní. Odborné vzdělání doplňovala 

veřejná kreslírna, zamýšlená jako konzultační centrum pro absolventy, ale i pro 

další zájemce o vzdělání. Krátkou dobu navštěvovaly kreslírnu i dívky98, 

pedagogové je vyučovali čtyřikrát týdně v odpoledních hodinách a obsah výuky 

byl zaměřen na zdokonalení ručních prací. Řemeslnická škola měla vlastní 

pavilon, kde vystavovala řadu výrobků“.99  

                                                 
95 František Rossler (1857 – 1929), syn obchodníka z Čáslavi, absolvent pražské techniky. 
96 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 4  
97 Pod pojmem umělá řemesla byly zahrnuty učební obory jako malíři, lakýrníci, sochaři, 
kamnáři a košíkáři. 
98 Samostatné oddělení pro dívky existovalo v letech 1890 - 1893 
99 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 5 
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3.4.2 Období první světové války 

V roce 1914 nastala změna v organizaci školy. „C. k. státní řemeslnická 

škola v Kladně se změnila na C. k. průmyslovou školu státní s následující vnitřní 

organizací: Mistrovská škola strojnická, Mistrovská škola elektrotechnická, 

Oddělení pro chlapce školou povinné, Pokračovací škola pro řemesla strojnická 

z kovu pracující a Speciální kurzy z oboru strojírenství, elektrotechniky, hutnictví 

a hornictví“. Nově koncipovaná škola navázala na dosavadní zkušenosti 

v odborném školství a přizpůsobila výuku pro potřeby praxe. Mistrovské kurzy 

měly zdokonalit odbornost vyučených mistrů, dílovedoucích či montérů. Oddělení 

pro chlapce školu povinné odpovídalo dřívější řemeslnické škole, která 

připravovala chlapce od 12 let pro řemesla. Speciální kurzy přetrvávaly nadále, 

posluchači je navštěvovaly v odpoledních hodinách a v neděli. Největší zájem byl 

o kurz pro obsluhu parních kotlů a strojů a kurz pro elektromechaniky. Veřejná 

kreslírna byla při reorganizaci v roce 1914 zrušena. Pokračovací škola 

živnostenská poskytovala vzdělání pro živnostensko – obchodní obory. Toto 

oddělení bylo v roce 1915 vyjmuto z řemeslnické školy a přiřazeno k nové 

Všeobecné pokračovací škole, která vznikla při II. měšťanské škole v Kladně. 

Správcem ústavu se stal ředitel měšťanské školy Antonín Sládeček.100 

„V souvislosti s přeměnou řemeslnické školy na školu průmyslovou byl schválen 

návrh na stavbu nové školní budovy, předchozí budova byla staticky poškozena a 

nehodila se pro výuku“.101 Nová budova průmyslové školy byla navržena 

jako dominanta Nového náměstí.102 Stavbu projektoval architekt Jaroslav 

Rossler.103 Novostavbu tvořil komplex budov skládající se z hlavní dvoupatrové 

budovy, přízemních dílen a propojeného jednopatrového domku, kde byl byt 

ředitele školy. Vedle nezbytně nutného technického zázemí našel architekt 

dostatek místa pro laboratoře, kreslírny, písárnu i kabinety. „V přízemí byla 

dílenská budova propojená s hlavní budovou krytým schodištěm, kam byl umístěn 

vstup do modelárny, slévárny, kovárny a nástrojovny“. Veškeré stavební práce 

byly dokončeny až na počátku roku 1922.104  

                                                 
100 Antonín Sládeček (1859 – 1934) učitel, odborný publicista, vlastivědný pracovník 
101 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 6 
102 Dnes Náměstí Svobody 
103 Jaroslav Rossler (1886 – 1964), syn Fr. Rosslera, architekt a stavitel, projektoval např. 

Okresní nemocnici v Lounech, Městskou spořitelnu v Jaroměři, úrazovou pojišťovnu 
v Praze, vily na Ořechovce. 

104 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 7 
 



39 
 

Oproti předchozím letům klesal zájem o stavební obory, což mělo za 

následek, že od školního roku 1918/19 bylo stavební oddělení přičleněno 

k Všeobecné škole pokračovací při II. měšťanské škole. Současně byla 

řemeslnická škola přeměněna na odbornou kovodělnou školu a byl zrušen její třetí 

ročník. Po ukončení této dvouleté školy a následném absolvování učebního oboru 

a tříleté praxe mohli zájemci pokračovat ve studiu na mistrovské škole. „Od 

školního roku 1919/20 byla po dlouholetých přípravách otevřena pokračovací 

škola pro horníky. Posluchači prošli dvouletým doplňkovým studiem, které čítalo 

9 hodin týdně a výuka jim byla tedy naplánována tak, aby pracujícím horníkům 

nekolidovalo vyučování s prací“.  

3.4.3 Období první republiky 

Další změny nastaly v prvních mírových letech. „V roce 1920 byla zrušena 

dvouletá odborná škola řemeslnická pro zpracování kovů, následně v roce 1923 

byl ústav rozšířen o mistrovskou školu hutnickou a v roce 1932 o mistrovskou 

školu slévárenskou. Obě mistrovské školy byly jediné svého druhu na území 

Československa“.105 Rok 1937 přinesl další prohloubení odborného studia. Od 

školního roku 1937/38 byla zřízena vyšší škola strojnická pro absolventy 

mistrovských škol. Nástavbové dvouleté studium bylo ukončeno maturitní 

zkouškou. Od září školního roku 1939/40 byl otevřen první ročník denního 

čtyřletého studia vyšší průmyslové školy strojnické, ukončené maturitou. 

3.4.4 Období protektorátu Čechy a Morava 

Všechny změny se udály v době pro školu nejsložitějších. II. světová válka 

nesmazatelně zasáhla nejen do života mnoha studentů, ale i celé školy. „Na ústav 

poprvé dopadla perzekuce okupantů záhy po zastřelení vrchního strážmistra 

německé policie Wilhelma Kniesta“. V rámci stanného práva byl učitel František 

Vávra, spolu s ostatními členy městského zastupitelstva v Kladně, zatčen a 

postupně prošel vězněním na Špilberku, v koncentračních táborech Mauthausen a 

Dachau. Na jaře 1940 gestapo vyšetřilo vraždu Wilhelma Kniesta a obvinilo dva 

žáky průmyslové školy Jana Smudka a Františka Petra.  

                                                 
105 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 7 
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Oba žáci tehdejší třídy m4 byli zatčeni. František Petr byl 14. září 1940 

popraven v Drážďanech, Janu Smudkovi se podařilo uprchnout.106 Další problémy 

nastaly na počátku školního roku 1941/42. 

Školní rok byl zahájen 2. října, ale výuka průmyslové školy byla přesunuta 

do dvou učeben kladenského reálného gymnázia. O den později byl ředitel školy 

Ing. Otakar Novák předvolán na gestapo a škola byla uzavřena. „Vyučovalo se 

pouze na učňovské škole, tedy v nematuritních formách studia. Právě tehdy byla 

škola rozdělena na Střední průmyslovou školu a Učňovskou školu“. Škola byla 

opět otevřena v plném rozsahu až ve školním roce 1942/43. I znovuotevření 

provázela spousta problémů. Učitelský sbor musel být doplněn. Němčina začala, 

stejně jako na ostatních školách, kralovat i v odborných předmětech. Studenti byli 

místo výuky posíláni jako levná pracovní síla na nucenou výpomoc válečnému 

hospodářství. Dodnes se v třídních výkazech uchovaly zápisy o totálním nasazení 

studentů na nucených pracích v Německu.107 

3.4.5 Poválečné období 

V krátké době po osvobození byla výuka opět obnovena. Vrátili se 

pedagogové i ředitel Ing. Otakar Novák, který přežil válečné útrapy. 

V poválečném období se začala škola vyvíjet v nových podmínkách. „Od 1. 

června 1945 byla vyčleněna učňovská škola kovodělná a k ní příslušející oddělení. 

Vlastní průmyslová škola získala v poválečném období novou strukturu jako 

Vyšší škola strojnická, Mistrovská škola strojnická, Mistrovská škola hutnická, 

Mistrovská škola slévárenská a Vyšší škola strojnická pro absolventy 

mistrovských škol“. Touto novou strukturou navázala škola na předválečné 

tradice. Posluchači mohli získat maturitu ve čtyřleté vyšší strojnické škole či 

v nástavbovém studiu pro absolventy mistrovských škol. Všechny obory si kladly 

za cíl vychovat kvalifikované odborníky pro praxi. Pedagogové využili při 

odborné přípravě posluchačů školní dílny, kde opravovali nejen zařízení školy, ale 

i přestavovali pod odborným dohledem vraky automobilů, které sloužily jako 

cvičná vozidla pro výuku řidičů. Tyto specializované kurzy, jako důsledek rychle 

se rozvíjejícího automobilismu, byly v poválečném období žádány. Změna 

v období průmyslového školství nastala v roce 1948. 

                                                 
106 Koura, Petr, Pozapomenutelná legenda českého odboje: případ Jana Smudka a 

nacistická okupační politika. Soudobé dějiny. 2004. č. 1-2 s. 110 - 127 
107 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 8 
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 „Dubnový zákon108 zcela přebudoval dosavadní systém školního 

vzdělání“. Podle tohoto zákona byly vyšší odborné školy zařazeny spolu 

s gymnázii do kategorie vyšších středních škol, ve kterých je studium ukončeno 

závěrečnou maturitní zkouškou. Reforma na tomto typu školy přišla v platnost od 

školního roku 1950/51. 109 Od 50. let 20. století se kladenská průmyslová škola 

vyvíjela v rámci jednotného školského systému Československé republiky, 

respektive Československé socialistické republiky, v níž byl uplatněn zákon 

z roku 1953.110 „Průmyslové školy pružněji reagovaly na požadavky doby a 

navazovaly na své tradice z minulosti. Nové formy odborného studia vznikaly 

souběžně s požadavky průmyslové výroby“.111 

 

3.4.6 Shrnutí 

Tato škola vznikla na konci 19. století právě z důvodu nutnosti vzdělávání 

budoucích pracovníků ve strojírenství a hutnictví. Předcházely tomu již zmíněné 

objevy ložisek kvalitního uhlí na území Kladna. Škola, také jako jediná, dostávala 

objemné finanční částky na svůj chod od státního zřízení v podobě různých dotací. 

Což není nic zvláštního, když si uvědomíme, jak výhodná pro stát byla podpora 

odborných pracovníků v průmyslu a jakým způsobem se tato investice do státní 

kasy vracela. 

Dnes již většina oborů na kladenské průmyslové škole zanikla, ruku v ruce 

se zánikem hutí. Přibyl pouze jeden a to obor se zaměřením na informatiku tj. 

počítače. 

 

                                                 
108 Zákon č. 95/ 1948 Sb. 
109 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 9 
110 Zákon č. 31 / 1953 Sb. 
111 Inventář Vyšší prům. školy Kladno str. 10 
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4 Závěr 
 

Úkolem této práce bylo popsat vznik a rozvoj středního vzdělávání ve městě 

Kladně. Důvodem pro vznik většího množství škol a to i těch „ středních „ byl 

objev velkého množství ložisek uhlí na území Kladna a v jeho okolí. Následně 

započalo rozšiřování města, bourání již nevyhovujících domů často v dezolátním 

stavu a výstavba nových. Což byla také reakce na neustále se zvyšující počet lidí 

stěhujících se do městečka za prací. Z tohoto důvodu počet obyvatel strmě 

stoupal, bylo tedy potřeba je nejen řádně ubytovat, ale dát jim a jejich dětem co 

nejlepší vzdělání. Malé Kladno, které bylo dříve pouze na místě dnešního centra, 

se tedy rozrostlo o Kročehlavy, Výhybku, Rozdělov, Bresson a postupem času i o 

další okolní vesničky. Během doby spoustu škol vznikalo, docházelo k různým 

změnám, reorganizacím, omezování pravomocí škol i jejich rušení a zavírání. Ve 

školách se také vystřídalo mnoho žactva z různých sociálních vrstev. Předměty 

vyučovalo spoustu zajímavých osobností, jak mužů i žen.  Metody mé práce, se 

kterými pracuji v praktické části práce, byly zcela jednoduché. Pravidelné 

návštěvy archivu, čerpání informací ze starých školních kronik, kam se ještě psalo 

inkoustovým perem a krásným psacím písmem. Velmi často mi poutavý výklad 

poskytla i PaeDr. Irena Veverková pracující právě v kladenském archivu. Velmi 

ráda jsem se nořila do historických pramenů, představovala jsem si pisatele oněch 

kronik a náladu té doby. Však ony roky minulé, nebyly nikterak romantické a 

jednoduché, jak se to z mého textu může zdát. Vzdělávání se potýkalo s mnoha 

praktickými problémy, nedostatek vhodných budov, minimum knih a školních 

pomůcek, nedostatek dřeva na otop, velká vzdálenost školy pro přespolní děti, 

nedostatek erudovaných kantorů, časté změny některých školských zákonů aj.  V 

praktické části jsem došla k závěru, že počet a kvalita škol středního vzdělávání 

na Kladně jako bylo Reálné gymnázium Kladno, Státní koedukační učitelský 

ústav, Státní odborná škola pro ženská povolání, Vyšší průmyslovou škola 

v Kladně, byly na opravdu velmi dobré úrovni a nabízely studentům různého 

zaměření dostatečnou možnost výběru vyhovujícího oboru, a to jak pro chlapce, 

tak i pro dívky. 
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