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Abstrakt
Diplomová  práce  má  povahu historické  studie  a  je  rozdělena  do  tří  kapitol.  První 

kapitola  se  zaměřuje  na  vývoj  elementárního  školství  v českých  zemích.  Kromě  popisu 

počátků vzdělávání a reformy v 19. století jsou zde pojednání o vzdělávání učitelů, školním 

řádu i školní správě. V závěru je podrobněji popsána úloha obecných a měšťanských škol.

Hlavní  kapitola  se  věnuje  dějinám  školství  kladenského  okresu  od  vyhlášení 

Hasnerova  zákona  do  roku  1918.  Nastiňuje  počátky  vzdělávání  ve  zdejším  kraji,  vznik 

Okresní školní rady v Kladně, zmiňuje se o její činnosti a především charakterizuje jednotlivé 

školy.

Třetí kapitola představuje významné pedagogické osobnosti regionu, jejichž učitelské 

začátky jsou spojeny s některou z uvedených škol.

Klíčová slova
Dějiny školství, Hasnerův zákon, obecná a měšťanská škola, školní regionální dějiny a 

osobnosti



Abstrakt
This diploma work is meant as a historical study and is divided into three chapters. 

The first  one is  focused on the elementary development  of the educational  system in the 

Czech countries. Except of the description of the beginning of the education and the reform in 

the 19th century there are also essays about teachers education, school rules and school board. 

In the enclosure there is decribed in details the goal of the locals and towns schools.

The main chapter is devoted to the history of the educational system in Kladno district 

since the proclamation of the Hasner’s law to 1918. The chapter outlines the beginning of the 

education in our region, the rise of the District School Board in Kladno and it mentions about 

the activity of the school board and primary describes the particular schools.

The  third  chapter  presents  the  significant  pedagogical  personalities  of  the  region 

whose teacher’s beginnings are connected with some of the mentioned schools.

Keywords
The history of the educational system, the Hasner’s law, local and town school, the 

school regional history and personalities.
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Úvod

Kladensko nepatří mezi turisticky nejpřitažlivější kraj a v představách mnoha lidí je 

jen průmyslovou oblastí. Opak je však pravdou, region má řadu jedinečných památek a míst,  

která stojí za poznání. Osobně jsem se dříve o dějiny ani památky příliš nezajímala, když jsem 

se však před dvaceti  lety přistěhovala  na Kladensko,  poznala jsem nové přátele,  kteří  mi 

pomohli  si  zvyknout  na  nové  prostředí  právě  prostřednictvím  poznávání  zdejšího  okolí. 

Navštěvuji lánský zámek, hrady Okoř nebo Křivoklát, kladenskou kapli sv. Floriána a řadu 

dalších. Historie zdejšího kraje je skutečně velmi bohatá a sahá do daleké minulosti, stejně tak 

i zdejší školství. Později jsem začala vyučovat dějepis na základní škole a mohla tak využít  

svých poznatků při výuce. Při volbě tématu své diplomové práce jsem se rozhodla spojit tzv. 

příjemné s užitečným - obohatit svůj rozhled o něco, co je mi blízké, a propojit to s něčím, co 

mohu i prakticky využít.

Cílem mé práce je zmapovat padesát let  ve vývoji zdejšího elementárního školství. 

Pojmem elementární školství jsou myšleny školy, které tehdy poskytovaly základní vzdělání, 

tedy školy obecné a měšťanské.  Práce  se zaměřuje na období  od roku 1869 do konce 1. 

světové války. Za tu dobu prošly školy řadou změn, do jejich vývoje i osudů učitelů a žáků 

vstupovaly hospodářské i politické události. Chtěla bych poukázat na skutečnost, že školství 

zde  má  dlouholetou  tradici  a  připomenout  změny,  které  nastaly  po  vyhlášení  Hasnerova 

zákona. Pokusím se přiblížit vývoj několika desítek škol a ukázat, za jakých podmínek se žáci 

vzdělávali a pedagogové vyučovali.

Při  heuristice  pramenů  a  literatury  jsem  zjistila,  že  dějinami  zdejšího  školství  se 

v minulosti  zabývalo několik soudobých významnějších  představitelů  učitelského povolání 

v tomto kraji – Jan L. Černý, Bedřich Javůrek, František Melichar a František Škorpil (dále 

bude uváděno jen jméno prvního autora, J. L. Černého). Koncem 19. století společně vydali 

Dějiny školství okresu kladenského, které končí rokem 1898 a autoři  se v nich soustředili 

na počátky jednotlivých škol, popis jejich hmotného zázemí a seznamy učitelů. Záměrem mé 

práce je obohatit tyto záznamy o nové poznatky, které jsem měla k dispozici, a především je 

rozšířit o léta 1898 až 1918, neboť o tomto období zdejšího školství neexistuje žádný ucelený 

materiál. Samozřejmě  byly  vydány  almanachy  některých  škol,  které  si  je  zpracovávají 

k významným  výročím  svého  založení,  nicméně  se  nejedná  o  takto  kompaktní  pohled 

na kladenské školství. Při pátrání v Okresním kladenském archivu jsem se setkala se zájmem 

o mou práci; mohla by rozšířit zdejší soubor dokumentů o školství.
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Práce je členěna do tří  základních  kapitol.  První kapitola  pojednává o počátcích  a 

vývoji elementárního vzdělávání v českých zemích, především o reformě školství v 70. letech 

19.  století,  sleduje  změny  v osnovách,  v  postavení  učitele  i  žáka,  ve  správě  škol.  Při 

zpracování této kapitoly byla použita kompilační metoda s využitím dostupné literatury.  Je 

čerpáno zejména z publikací Růženy Váňové, Jaroslava Kopáče, dále Michaila Nikolajeviče 

Kuzmina a Zdenky Veselé.

Hlavní  téma  práce  je  rozpracováno  ve  druhé  kapitole,  která  se  zabývá  dějinami 

školství  kladenského  okresu  od  vyhlášení  Hasnerova  zákona  do  konce  1.  světové  války. 

Nejpodstatnějším zdrojem poznatků pro první polovinu sledovaného období pro mne byly již 

zmiňované Černého Dějiny školství okresu kladenského, zasahující až do éry před třicetiletou 

válkou. Pro další období jsem se opírala především o studium cenných archivních materiálů. 

K dispozici  jsem měla několik dochovaných kronik jednotlivých škol,  které nám umožňují 

nahlédnout nejen do života žáků a jejich učitelů, ale i okrajově posoudit život obyvatel obcí. 

Obsahové  uspořádání  kapitol  o  jednotlivých  školách  není  rovnoměrné.  Liší  se jednak 

v rozsahu,  neboť  množství  dochovaných  pramenů  není  ke  každé  škole  stejné,  jednak 

v obšírnosti  popisu  událostí  nebo  materiálního  zázemí  škol.  Školní  kroniky  byly  psány 

z nařízení úřadů a každý z kronikářů k tomu přistupoval po svém, jejich vedení bylo závislé 

na osobnosti učitele,  který ji psal. Někteří z nich se omezili  na strohé záznamy,  jiní psaní 

kroniky pojali jako vyprávění, tyto pamětní knihy mají určitého ducha. K takovým patří např. 

kronika hostouňská nebo svárovská. Nejstarším pramenem je kronika buštěhradské školy z let 

1834-1918, neboli „Památní kniha školy Buckovské“.

Další  cenné informace  jsem získala  z inspekčních  zpráv  z let  1892-1921,  které  mi 

poskytly základní údaje o fyzickém stavu škol, učebních pomůckách i knihovních sbírkách, 

práci učitelů i plnění školní docházky. Obsahují i záznamy o tom, jakým způsobem se řídící 

učitelé starali o úřední knihy a spisy, zda se pravidelně konaly domácí učitelské porady nebo 

jaká byla činnost místní školní rady. Zápisy inspektorů o působení jednotlivých učitelů mi 

umožnily  přiblížit  na  konkrétních  příkladech  rozdílné  zástupce  učitelského  povolání. 

Z vybraných archivních materiálů jsem pak autenticky zaznamenávala zajímavé pasáže, které 

lépe dokreslují atmosféru tehdejší doby.

Pro doplnění údajů v oblasti historie některých škol, jejichž kroniky nejsou dostupné, 

jsem využila jako vedlejší pramen internetové stránky škol či obcí.

Tato část práce se zabývá aktivitou obcí při budování nových škol, všímá si zakládání 

škol  měšťanských.  Pozornost  je  věnována  faktorům,  které  měly  vliv  na  průběh  i  kvalitu 

vyučování,  zejména  materiálně  technické  vybavení  tehdejších  škol,  zdravotní  stav  žactva, 
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docházka do školy, mimoškolní činnosti. Je zde zachyceno i těžké postavení škol v době 1. 

světové války.

V poslední  kapitole  jsem  věnovala  zvláštní  pozornost  několika  pedagogickým 

osobnostem,  které  během  sledovaných  let  působily  na  některé  z uvedených  škol  či  se 

významněji  podílely na jejich rozvoji.  Některé z těchto osobností  jsou pouze regionálního 

významu, jiné se staly známé po celé naší vlasti. Jedním z těch, kteří prosluli až za hranicemi 

našeho státu,  byl  František Bakule a  také o něm existuje nejvíce dostupné literatury.  Své 

pedagogické  začátky si  na zdejších školách odbýval i  Bohuslav Kádner,  bratr  známějšího 

Otakara.  Vodítkem při  pátrání  po  význačných  pedagogických  osobnostech  zdejšího  kraje 

pro mě byla publikace „Kladno v osobnostech“ a „Databáze autorit, regionálních osobností, 

památek  a  místopisu“  Státní  vědecké  knihovny  v Kladně.  V   inspekčních  zprávách  bylo 

možné dohledat alespoň stručné údaje o jejich práci, pro doplnění medailónků jsem využila 

článků v regionálním tisku.

Pramennou  dokumentaci  mi  umožnili  prostudovat ve  Státním  okresním 

archivu Kladno a jen díky ochotě zdejších archivářek PhDr. Ireny Veverkové a Mgr. Květy 

Hrnčířové  jsem se v ní  dokázala  zorientovat.  Fondy řady škol,  které  byly  předmětem mé 

práce, jsou zatím neuspořádané, proto jsem se při zaznamenávání autentických pasáží řídila 

interním systémem zdejšího archivu. Jedná se o sbírku školních kronik, kde každá škola má 

své kartotéční číslo, podle kterého lze snadno příslušnou kroniku dohledat. V textu vypadá 

odkaz na pramen následovně:  ŠK, č.  51,  1886 -  1912, s.  66 – 67.  Pokud nebyla  kronika 

paginována, uváděla jsem v případě přímé citace či parafrázování školní rok, ke kterému se 

daná  informace  vztahovala:  ŠK,  č.  47,  1890/1891,  nepaginováno.  U  škol,  jejichž  fondy 

existují,  je  uvedeno  číslo  NAD,  pramen  –  v tomto  případě  kronika  školy,  školní  rok  a 

eventuálně paginace:  NAD č. 1295, KŠ, 1873-1915, s. 18 - 19. V případě absence paginace 

jsem opět uvedla školní rok. Všechny inspekční zprávy patří do Fondu Okresního školního 

výboru v Kladně s inventárním číslem 78, uváděla jsem tedy pouze pramen a školní rok: IZ, 

1896/1897. Tyto odkazy pak blíže specifikuji v seznamu použitých pramenů. 

Na závěr zmiňme ještě názvy obcí, u nichž se můžeme setkat s menšími nepřesnostmi. 

Při  psaní  jsem  vycházela  z  jejich  současného  pojmenování,  v autentických  pasážích  se 

nacházejí názvy původní, proto jsem v podkapitolách vedle současného názvu obce uvedla i 

ten původní. Přesněji pak tyto obce vymezuji v kapitole o Vývoji vzdělanosti v kraji do roku 

1869, pro bližší orientaci jsou přiloženy mapky z let 1848 a 1898. V konečném výsledku jsem 

se rozhodla pro jejich abecední řazení.
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Ve své práci jsem se pokusila o zachycení osudů jednotlivých škol během sledovaného 

období,  na  kterých  jsem se  snažila  připomenout,  s jakými  problémy se  potýkalo  školství 

převážně na venkově. Vidím v tom určitou paralelu s dnešní perspektivou malých vesnických 

škol, které bojují o svou existenci.  Jistým způsobem bych jim touto cestou chtěla vyjádřit  

podporu, aby o své místo na slunci nepřestávaly bojovat, neboť škola je a bude nositelkou 

pokroku.  Doufám  také,  že  má  práce  přispěje  k lepšímu  poznání  regionálních  dějin. 

V neposlední řadě mohu získanými informacemi obohatit výuku dějepisu na základní škole, 

kam se po několika letech budu znovu vracet.
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1. Vývoj elementárního školství v českých zemích

1.1 Počátky školství a jeho vývoj do druhé poloviny 19. století

Počátky českého školství můžeme hledat již v období vzniku našeho státu. Jednalo se 

o školy církevní, zakládané při klášterech či biskupstvích, jejichž cílem bylo postarat se         o 

výchovu a vzdělání řádových mnichů.  Tyto vzdělávací ústavy však byly určeny pouze pro 

klérus  a  poskytovaná  vzdělanostní  průprava  ostatním  nevyhovovala,  proto  k nim  zhruba 

ve  13.  století  začaly  přibývat  školy  městské,  neboli  partikulární,  jejichž  úlohou  bylo 

připravovat úředníky městské správy. Postupně získávaly charakter přípravek pro univerzitní 

studium. V 16. století začaly vznikat školy dalších církevních řádů, především bratrského a 

jezuitského, společně se všechny jmenované udržely až do 17. století.

Vývoj  školství  byl  přerušen  třicetiletou  válkou.  Dlouholeté  boje  přinesly  obecný 

úpadek veškerého českého života, a tedy i českého školství. To se ve  druhé polovině 18. 

století  ocitlo  pod  vlivem nových  myšlenek.  České  země  se  v tomto  období  vyznačovaly 

průmyslovým  podnikáním,  které  se  začalo  rozvíjet  na  kapitalistických  principech.  Tento 

kapitalistický  rozvoj  nalezl  ideologickou  oporu  v osvícenském  myšlení,  které  se  zrodilo 

v ekonomicky nejvyspělejších zemích západní Evropy. Pro osvícenství byla typická – mimo 

jiné – víra v magickou sílu vzdělání, která vymaní lid z nevědomosti, jež byla podle názoru 

osvícenců hlavní příčinou lidské bídy. Za nepřítele myšlenkového pokroku byla považována 

církev, a proto proti ní vedli osvícenci hlavní nápor. A tak se v době panování Marie Terezie 

ujímá školských otázek stát, který do té doby prakticky svůj vliv na školství neuplatňoval. 

Reformy vyplývaly z vědomí,  že  bez  vzdělaných  úředníků a  vedoucích  pracovníků a  bez 

základního  vzdělání  rolníků  a  řemeslníků  není  možno  uskutečnit  pokrok  ve  výrobě  a 

ve společnosti.  (Veselá,  1992, s.  7)  Je  zavedena všeobecná vzdělávací  povinnost  pro děti 

poddaných, pro něž jsou zřizovány zvláštní školy (triviální,  hlavní a normální)  a školy již 

existující  jsou  reformovány.  Roku  1774  byl  vydán  Všeobecný  školní  řád,  který  byl 

vypracován podle známého pedagoga té doby, Jana Ignáce Felbigera, jenž byl s některými 

změnami  platný  téměř  sto  let.  Cílem  bylo  poskytnout  každému  takové  vzdělání,  které 

odpovídá  jeho  společenskému  postavení.  „Všechny  děti,  jejichž  rodiče  nebo  opatrovníci  

nemohli nebo nechtěli najmout domácího učitele, musely povinně chodit do školy tak dlouho,  

dokud se nenaučily předmětům, nezbytným pro jejich další vzdělávání (předpokládalo se 6-7  

let). O něco později, v roce 1781, byla doba povinné školní docházky stanovena pevně na 6  

let. Školní povinnost se týkala všech dětí od 6 do 12 let. Děti od 9 do 12 let dostávaly „lhůtu“,  
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aby nemusely chodit do školy v období letních polních prací.“ (Kuzmin, 1981, s. 55) Nešlo 

tedy o povinnou školní docházku, ale o již zmiňovanou závaznou vzdělávací povinnost, neboť 

se povolovalo i domácí učení.

Reforma se dotkla  i  vzdělávání  učitelů.  V době pobělohorské,  kdy došlo k úpadku 

ve  vzdělávání,  se  kantory  často  stávali  vysloužilí  vojáci,  kteří  uměli  číst,  psát  a  počítat. 

Ve snaze  pozvednout  úroveň světských učitelů  byly  při  normálních  a  některých hlavních 

školách zřizovány tzv. preparandy, první byla zřízena v Praze roku 1775.  Přestože úroveň 

těchto  přípravek  pro  budoucí  učitele  triviálních  a  hlavních  škol  nebyla  vysoká,  staly  se 

institucionální  základnou  vzdělávání  učitelů  a  vytvořily  podmínky  pro  vznik  a  rozvoj 

učitelstva jako společenského stavu. (Váňová, 2008, s. 71)

Přes veškerý pokrok, který změny znamenaly, měly tyto reformy i vážné nedostatky. 

Ať už se to týkalo nedostatečného hmotného zabezpečení učitelů, kteří byli nuceni vyhledávat 

i  jiný  zdroj  obživy,  nebo  nedostatečného  zajištění  materiálního  vybavení  škol.  „Další  

nedostatek byl v tom, že trvala nadále značná závislost  školy na církvi.  Projevovalo se to  

jednak  zaměřením  výuky,  jednak  v celkovém  vlivu  na  školství,  včetně  postavení  učitelů.“  

(Veselá, 1992, s. 11) Učitel byl více farářovým služebníkem než pedagogem, byl povinen mu 

prokazovat čest a vážnost, projevovat poslušnost v plnění rozkazů a nařízení, ve škole nesměl 

bez vědomí faráře nic změnit. Především pak byly tyto reformy spjaty s germanizací. Byly 

položeny základy všeobecného lidového školství a významně zkvalitněno to dosud existující. 

Z hlediska historického vývoje znamenaly tyto změny nesporně přínos. Nicméně ne všemi 

národnostmi patřícími  do rakouského celku byly přijímány s pochopením. (Váňová, 2008, 

s. 72): „Snaha organizovat školství jednotně pro celou říši bez ohledu na národní specifika a  

navíc  ještě  německy  musela  nutně  narážet  v některých  oblastech  na  odpor  národnostně  

uvědomělých  vrstev  obyvatelstva  a  vyvolávala  v řadě  zemí  národnostní  hnutí.“ (tamtéž). 

Podobně jako v dalších zemích vyvrcholila u nás tato nespokojenost v roce 1848.

Požadavkem revoluce samozřejmě nebyly jen změny ve školství, týkaly se především 

nespokojenosti  s feudalismem,  odporu  k vládnoucím  dynastiím,  snahy  o  zrovnoprávnění 

zemských jazyků a získání práv na svobodu a samostatnost. Nicméně po porážce revoluce se 

monarchie udržela i  nadále,  šlechta si  uchovala své postavení,  a přestože feudalismus byl 

poražen,  rozhodující  hospodářské  i  politické  pozice  postupně  zaujímala  buržoazie.  Byla 

zrušena  ústava,  obnovena  cenzura  a  nastolen  nový  absolutismus.  Tato  politická  situace 

rozhodně nevytvářela  podmínky pro realizaci  pokrokových školských návrhů,  elementární 

školství tak odpovídalo struktuře z roku 1774.  Navíc konkordátem z roku 1855 se školství 

dostalo  zpět  do  rukou církve  –  schvalovala  učebnice,  rozhodovala  o  obsazování  volných 
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učitelských míst, náboženskými obřady svazovala duch školy. Ministerský výnos ze stejného 

roku výrazně redukoval  vzdělávací  obsah elementárních škol,  nadále mělo být  vyučováno 

pouze triviu. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 6)

1.2 Reforma lidového školství v 70. letech 19. století

Nové podmínky pro rozvoj školství v Rakousku nastaly až po zrušení  absolutismu 

v roce  1860  a  zejména  pak  vydáním  tzv.  prosincové  ústavy  (1867),  která  po  rozdělení 

Rakouska  zaváděla  v zemích  Předlitavska  řadu  hospodářských,  kulturních  a  občanských 

svobod. Školství získalo vlastní ministerstvo (ministerstvo kultu a vyučování), jehož správu 

převzal  pražský  rodák  Leopold  Hasner,  rytíř  z Arthy,  člen  panské  sněmovny.  Ústava 

zaručovala mj. svobodu bádání a umožňovala zřizování škol podle potřeb jednotlivých zemí. 

Kuzmin (1981, s. 102) uvádí, že veřejné vzdělání  mělo být organizováno tak,  aby nebylo 

v rozporu s výsledky vědeckých zkoumání. V této souvislosti byl odstraněn vliv náboženství 

na obsah vyučovacích předmětů. Vyučování a řízení škol spadalo do kompetencí státu, církev 

byla omezena jen na vyučování náboženství. „Veřejné školy byly zpřístupněny všem dětem  

bez rozdílu náboženského vyznání, církevní školy získávaly právo veřejnosti  až po splnění  

určitých  podmínek.  Schvalování  učebnic  příslušelo  školské  správě  (s  výjimkou  učebnic  

náboženství,  které  zůstávaly  v kompetenci  církví).“  (Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992,  s.  8) 

„Souběžně se změnou povahy a obsahu všeobecného vzdělání probíhá přestavba vlastního  

školského systému, počínaje obecnými organizačními zásadami a konče vnitřní strukturou.“ 

(Kuzmin, 1981, s. 102) Jako orgány školské správy byly zavedeny zemské, okresní a místní 

školní rady. To vše bylo zákonně potvrzeno roku 1868. Zemským zákonem z roku 1866 byly 

také uznané oba zemské jazyky (český a německý) jako vyučovací, přičemž druhý jazyk byl 

nepovinným vyučovacím předmětem.

1.2.1 Vznik nových škol

Základní principy školské politiky byly formulovány již v prosincové ústavě, nicméně 

nejdůležitějším ustanovením byl  zákon číslo 62 ze 14.  5.  1869, nazvaný podle tehdejšího 

ministra vyučování Leopolda von Hasnera. Bývá také nazýván jako „květnový zákon“ nebo 

„velký říšský zákon“.  Stanovoval osmiletou školní docházku, zavedl školu obecnou a školu 

měšťanskou  (původně  jen  jako  variantu  školy  obecné)  i  učitelské  ústavy  pro  vzdělávání 

učitelů těchto škol. Zmiňoval se o možnosti vysokoškolského vzdělání učitelů a o formách 
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jejich dalšího vzdělávání, stanovil pravidla ekonomického a sociálního zabezpečení učitelů. 

Významně  rozšířil  obsah  vzdělání.  Za  zásadní  pozitiva  byla  považována  již  zmiňovaná 

sekularizace (zesvětštění) a etatizace (zestátnění).

Úkolem nově zřizovaných škol bylo vychovávat k mravnosti a zbožnosti. Toto pořadí 

nebylo nahodilé;  o poměr těchto dvou cílových kategorií  byl  veden s církví spor – církev 

prosazovala  opačné  pořadí,  neboť  mravnost  vyvozovala  z náboženství.  Dále  měly  u  dětí 

vyvíjet jejich ducha, poskytovat vědomosti a dovednosti (známostí a zběhlostí) jako základ 

dalšího vzdělávání, aby se z nich stali hodní lidé a občané. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, 

s. 10)

V první  části  zmiňovaného  zákona (§ 1-19)  jsou rozlišeny školy veřejné  (tj.  školy 

vydržované zcela nebo z části nákladem státu, země nebo některé obce) a školy soukromé. 

Do veřejné školy mohla chodit  mládež jakéhokoliv náboženského vyznání.  Rozlišovaly se 

školy obecné a měšťanské, oběma je věnována větší pozornost v další části práce. Zákon dále 

obsahoval  ustanovení  o  vyučování  náboženství,  o  vyučovacím jazyku,  o  stanovení  počtu 

učitelů  na  škole,  zmiňoval  se  o  dívčích  školách.  Zemským  zákonodárstvím  mělo  být 

stanoveno,  může-li  se  v nižších  třídách  obecných  škol  vyučování  chlapců  svěřit  také 

učitelkám. O postavení a vzdělávání učitelů se ještě zmíníme. Další část zákona (§ 20-25) se 

zabývala  navštěvováním  školy.  Rodiče  nebo  jejich  zástupci  nesměli  nechat  děti  bez 

vyučování,  povinnost  chodit  do  školy  počínala  dokončeným  šestým  rokem  a  trvala 

do dokončeného čtrnáctého roku. Ze školy mohli žáci vystoupit teprve tehdy, když uměli vše, 

co bylo na obecných školách předepsané - číst, psát a počítat. Byly též stanoveny výjimky 

týkající se např. dětí s duševními či tělesnými vadami. Za docházku dětí odpovídali rodiče 

nebo  jejich  zástupci,  kteří  k plnění  této  povinnosti  mohli  být  vedeni  i  donucovacími 

prostředky.  (Soubor  nových  zákonů  školských,  1873,  s.  17-23) Mohli  být  pokutováni, 

uvězněni nebo dokonce zbaveni rodičovských práv. V Čechách byla stanovena pokuta ve výši 

od 1 do 20 florinů, vězení od jednoho do čtyř dnů. Pro zajímavost uveďme, že např. v roce 

1907 bylo v českých zemích uvaleno za absenci dětí ve škole celkem 39 368 trestů, z toho 

8 724 pokut ve výši 38 550 korun a ve 21 221 případě vězení. Rodičovských práv byli rodiče 

zbaveni ve 52 případech, na dobu vyučování byly děti předány do dětských útulků. (Kuzmin, 

1981, s. 104)

Zákon pamatoval i na tovární školy.  „Dětem, které byly zaměstnány v továrnách a  

nemohly za tou příčinou chodit do školy obecné, povinni byli majetníci továren zříditi školy o  

sobě dle zákonů vydaných o zřizování škol veřejných, a to buď sami nebo společně s jinými  

továrníky (§ 60); v těchto školách se mělo vyučovat nejméně dvanáct hodin v témdni, kteréž  
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na každý den co možná rovnou měrou se rozdělí, aby se učilo toliko mezi sedmou hodinou  

ranní a šestou večerní, vyjmouc hodinu polední. (§ 9)“ (Kopáč, 1968, s. 19) Majitelé továren 

odpovídali za to, aby u nich zaměstnané děti školu navštěvovaly, podobně jako rodiče mohli 

být k tomu vedeni donucovacími prostředky. Tak bylo sankcionováno vykořisťování dětské 

práce a podstatné omezení  vzdělání  chudých dětí.  Kromě továrních škol dovoloval  zákon 

zřizovat při obecných školách podle potřeby školky pro opatrování, vychovávání a vyučování 

dětí, které ještě nebyly povinny chodit do školy. Povoleny byly i odborné kurzy, které byly 

zaměřeny na výuku polního hospodářství a řemesel. (Soubor nových zákonů školských, 1873, 

s. 19)

Dále se zákon zmiňoval o zřizování a financování škol, této problematice bude ještě 

věnován prostor v kapitole o obecných školách.

Učební  plány  a  osnovy  škol  byly  vydávány  ministerstvem  na  základě  návrhů 

zemských úřadů, ministerstvo mělo rovněž schvalovat učebnice. O tom, které učebnice budou 

používány v případě obecné školy,  rozhodovalo okresní školní dozorstvo na návrh okresní 

konference,  v případě  měšťanských  škol  přímo  učitelská  konference.  Ta  měla  i  možnost 

podávat návrhy na zavedení nových učebnic.

K  provádění  říšského  školského  zákona  vydal  ministr  kultu  a  vyučování  Karel 

Stremayr 20. srpna 1870 Školní a vyučovací řád, který pak platil po celá desetiletí. Školní řád 

podrobně upravoval poměry na národních školách a obsahoval předpisy,  týkající  se školní 

docházky, doby vyučování, propouštění ze školy, školní kázně (tělesné tresty byly prohlášeny 

za  nepřípustné),  povinnosti  učitelů,  učitelských  konferencí,  rozdělování  žactva  na  třídy  a 

oddělení,  zkoušek a vysvědčení,  pomůcek a vyučování  ženským ručním pracím.“ (Kopáč, 

1968, s. 22) Stanovoval také cíle a úkoly ve výuce, naznačoval postup při vyučování ve všech 

předmětech, včetně zpěvu, kreslení a tělocviku.

Instrukce  ohledně  vybavení  škol  povinnými  pomůckami  byly  všeobecné,  v  praxi 

záleželo na jednotlivých školách, jak se k tomu postaví. Podle § 71 (Soubor nových zákonů 

školských, 1873, s. 222) měla mít každá obecná škola alespoň tyto pomůcky:

a) pomůcky k prvnímu vyučování ve čtení;

b) zobrazovadla k prvnímu vyučování v počtech;

c) obrazy k vyučování názornému;

d) zeměkoule;

e) mapa na stěnu polokoulí, vlasti, mocnářství rakouského, Evropy a Palestiny;

f) předlohy k vyučování kreslení;

g) malá sbírka domácích věcí přírodních a jednoduchých aparátů fyzikálních;
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h) knihovna.

1.2.1 Vzdělávání a postavení učitelů

Předpokladem  zvýšení  úrovně  přípravy  žáků  nebylo  jen  zavedení  povinné  školní 

docházky či rozšíření obsahu vzdělávání, ale také zlepšení přípravy učitelů. „V prvních letech  

po vyhlášení nového školského zákona byl všude nedostatek učitelů,  mimo jiné i proto, že  

docházelo k hromadnému propouštění učitelů přestárlých. Učitelské ústavy, které měly mít  

podle zákona čtyři ročníky, byly proto na přechodnou dobu zkráceny na tři ročníky.“ (Kopáč, 

1968, s. 25)

O vzdělávání  učitelů  a  uzpůsobení  k učitelství  podrobněji  pojednávaly  §  26  –  42 

zmiňovaného zákona. Při každém učitelském ústavu měla být zřízena vzorná cvičná škola, 

při ženských učitelských ústavech také škola mateřská. Mělo se zde vyučovat náboženství, 

vychovatelství a nauka vyučovací, historie a pomocné vědy těchto nauk, mluvnice, písemnosti 

a  znalosti  literatury,  matematika  (počítání,  algebra  a  geometrie),  přírodověda  (zoologie, 

botanika a mineralogie,  přírodozpyt  (fyzika a počátky chemie),  geografie a historie, nauka 

o  vlastenecké  ústavě,  polní  hospodářství,  psaní,  kreslení  (geometrické  i  od  ruky),  hudba 

i tělocvik. Bylo-li potřeba, studenti měli také příležitost naučit se jinému zemskému jazyku. 

Ženské ústavy poskytovaly s jistými odchylkami obdobnou náplň vzdělávání, místo podrobně 

vymezeného obsahu matematiky byla uváděna jen aritmetika, vynechána byla nauka o ústavě 

vlastenecké, polní hospodářství a hudba, místo níž byl uveden zpěv. Navíc se přidaly ženské 

ruční práce, nauka o domácím hospodářství a vyučování cizím jazykům. Podmínkou přijetí 

do  učitelského  ústavu  byl  dokončený  patnáctý  rok,  úspěšné  vykonání  přísné  přijímací 

zkoušky,  zdravotní  stav,  bezúhonnost  a  náležité  předchozí  vzdělávání  -  jednalo  se  buď 

o znalosti z nižší reálné školy, nebo z nižšího gymnázia (bez cizích jazyků). Studium bylo 

zakončeno  zkouškou dospělosti,  vysvědčení  o  této  zkoušce  však  opravňovalo  pouze 

k jmenování mladším učitelem (podučitelem) nebo učitelem zatímním. Aby mohl být učitel 

ustanoven  definitivně,  musel  další  dva  roky  prakticky  vyučovat  a  poté  vykonat  zkoušku 

učitelské  způsobilosti.  Zákon  povoloval  i  zřízení  zvláštních  kurzů,  tzv.  pedagogických 

seminářů, na univerzitách nebo na vysokém učení technickém, aby se kandidátům učitelství 

dostalo důkladnějšího vzdělání  k učitelskému povolání.  (Soubor nových zákonů školských,  

1873, s. 24-28)

O  dalším  vzdělávání  učitelů  pojednávaly  §  43-47.  Nové  poznatky  mohli  učitelé 

získávat  prostřednictvím odborných časopisů,  v každém okrese  měla  být  zřízena  učitelská 
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knihovna. Jednou do roka se konaly okresní učitelské konference,  kde si učitelé předávali 

zkušenosti  z vyučování  jednotlivých  předmětů  vyučovaných  na  obecné  škole,  radili  se 

o  vyučovacích  metodách a pomůckách,  o zavádění  nových učebnic  a čítanek,  diskutovali 

o kázni žáků. Účast na takové konferenci byla pro učitele veřejné školy povinná, rovněž tak 

pro učitele učitelských ústavů. Pokud se jednalo o pedagogy soukromých škol, bylo na jejich 

svobodné  vůli,  zda  této  možnosti  využijí.  Každé  tři  roky  se  učitelé,  vybraní  z okresních 

konferencí,  účastnili  konference  zemské,  které  předsedal  zemský  školní  dozorce.  Další 

možností rozšiřování pedagogického vzdělávání byly různé kurzy. Učitelé mohli být k účasti 

na takovém kurzu vyzváni zemským školním úřadem a v tom případě byla tato účast povinná. 

(Soubor nových zákonů školských, 1873, s. 28-29)

„Pracovní úvazek učitele měšťanské a obecné školy činil 30 hodin. Počet učitelů ve  

škole se řídil počtem žáků. Na jednoho učitele připadalo 80 žáků, při polodenním vyučování  

100 žáků (paragraf 11). Plat učitele měl dosahovat takové výše, aby stačil na obživu učitele a  

jeho rodiny a nenutil učitele přivydělávat si jiným zaměstnáním. Zároveň bylo stanoveno, že  

učitel  bude vyplácen školním úřadem a nepřipouštělo se, aby si školní plat vybíral sám.“  

(Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 12) V § 56 bylo pamatováno i na právo učitelů na pensi.  

Podrobnější úprava byla ponechána na zemském zákonodárství.

Zmiňme se ještě o úrovni učitelů měšťanských škol. Na počátku pojednávané doby 

měli tito učitelé díky přísné zkoušce učitelské způsobilosti velmi slušné znalosti odborné i 

pedagogické.  Jejich úroveň byla velice dobrá i díky tomu, že na těchto školách v prvních 

letech existence působili středoškolští profesoři, kteří sem přišli z bývalých podreálných škol.

„S rozvojem počtu škol měšťanských a se zvyšující  se potřebou učitelů  klesaly  nároky na  

zkoušku učitelské způsobilosti, což se odráželo v úrovni učitelů i ve výsledcích jejich práce.  

Na jedné straně lze zaznamenat poplatnost metodě a učebnici, na druhé straně vyčerpanost,  

přepracování a únavu z neúměrných nároků. O to obdivuhodnější je jejich spolková aktivita,  

publikační  činnost,  překladatelství,  autorství  učebnic  aj.“ (Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992, 

s.  71)  Při  léta  trvajícím  zápase  o  zlepšení  hmotného  postavení  našli  tito  učitelé  sílu 

k sebevzdělávání i k prosazování vysokoškolského vzdělávání.

1.2.3 Správa škol

Od vyhlášení konkordátu roku 1855 bylo elementární školství podřízeno církevnímu 

dozoru. Květnovými zákony z roku 1868 se veškeré vyučování i výchova dostává do rukou 
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státu  a  byly  k tomu  vytvořeny  speciální  školské  úřady.  Církvi  byl  dohled  nad  školami 

odebrán, zůstalo jí pouze řízení a výuka náboženství.

Nejvyšší  instancí  školské správy bylo  ministerstvo  kultu a  vyučování  a následoval 

trojstupňový systém školních rad (zemské, okresní, místní). Nejvýše postaveny byly zemské 

školní  rady (dále  jen ZŠR),  zřizované vždy s působností  pro příslušnou zemi.  V čele  stál 

místodržitel  nebo  jeho  náměstek  jako  předseda  a  dalšími  členy  byly  císařem  jmenovaní 

referenti  pro  správní  a  hospodářské  záležitosti  škol  a  zemští  školní  dozorci  (inspektoři). 

V radě měli své zastoupení i členové vysílaní zemským výborem, zemským hlavním městem, 

náboženskými  společnostmi,  několika  členy  byly  zastoupeni  i  učitelé.  (Hledíková,  2007, 

s. 284)

V devadesátých letech došlo k rozdělení  ZŠR na dva odbory,  na český a německý. 

Záležitosti  škol se pak vyřizovaly vždy v tom odboru, jehož jednací jazyk byl  jazykem té 

které  školy.  ZŠR  měly  velmi  rozsáhlou  působnost,  dohlížely  na  nižší  školské  úřady, 

rozhodovaly o zásadních otázkách národních škol. Působily i v záležitostech středních škol 

a  učitelských  ústavů,  vypisovaly  konkursy  na  místa,  potvrzovaly  ředitele  i  učitele, 

schvalovaly  učební  rozvrhy,  pomůcky a  knihy pro střední  a  odborné  školy a  vykonávaly 

dohled  nad  soukromými  vyučovacími  ústavy.  Do  jejich  kompetencí  bylo  zahrnuto 

rozhodování o odvolání a stížnostech proti nařízením okresních školních rad a pro rodiče žáků 

byly nejbližší odvolávací instancí proti rozhodnutí ředitelství gymnázií a učitelských ústavů. 

Při  ZŠR  byly  jako  zvláštní  státní  odborné  orgány  v každé  zemi  zřízeni  zemští  školní 

inspektoři, o jejich úloze bude ještě zmínka. (Hledíková, 2007, s. 284)

Jako nižší  orgán  vykonávající  správu  tehdejšího  školství  byla  pro  každý  politický 

okres jmenována okresní školní rada (dále jen OŠR). Podobně jako ZŠR měla dva odbory, 

rovněž podle vyučovacího jazyka té které školy.  OŠR tvořil  předseda,  kterým byl  okresní 

hejtman  nebo  starosta  statutárního  města,  dva  znalci  školství,  zástupci  obcí  náležejících 

k okresu a náboženských společností. Jejím členem byl i okresní školní inspektor (dále jen 

OŠI), o kterém se za chvíli ještě zmíníme. Rada ve své působnosti řešila záležitosti národního 

školství,  soukromých  vyučovacích  ústavů  a  odborných  škol.  (Hledíková,  2007,  s.  285) 

Působnost  OŠR  zahrnovala  jednání  o  zřizování  nových  škol,  o  úpravě  nebo  rozšíření 

existujících  škol,  dohlížela  na  vyhlašování  a  provádění  školských  zákonů  a  nařízení, 

obsazovala volná místa učitelů, podávala návrhy na přídavky, odměny a výpomoci učitelů, 

vyšetřovala disciplinární poklesky, pečovala o vzdělávání učitelů a vydávala jim kvalifikační 

vysvědčení,  udělovala  dovolené,  stanovovala  prázdniny,  oznamovala  opatření  církevních 

úřadů, týkající se vyučování náboženství. OŠR se měla scházet alespoň jednou měsíčně.
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Školní inspektor byl jmenován na základě dobrozdání OŠR k návrhu zemské školní 

rady ministrem školství. Každý inspektor měl přidělen jeden dohlížecí okres, zahrnující jeden 

nebo více okresů školních. V případě potřeby mohlo být inspektorů ustanoveno více. S tímto 

úřadem byla spojena povinnost konat inspekce na školách a odstraňovat závady a nedostatky, 

řídit  okresní učitelské konference,  schvalovat  učební osnovy a rozvrhy hodin jednotlivých 

škol. 

Nejnižším školským úřadem byly místní  školní rady (dále  jen MŠR). Zřizovaly se 

v obcích, kde měly školy své sídlo, a pokud byla v obci škola česká i německá, byly MŠR 

vytvořeny dvě. MŠR se skládala z předsedy, několika zástupců obce, duchovních správců a ze 

zástupců školy. Dohlížela na dodržování školských zákonů a nařízení vyšších školních úřadů. 

(Hledíková, 2007, s. 285) Mezi povinnosti rady patřila řádná správa majetku školy, oprava 

školních  budov,  sestavování  rozpočtu  školy  i  vedení  seznamu  školou  povinných  dětí. 

Posuzovala způsobilost dětí ke školní docházce, sledovala i jejich docházku a chování, rovněž 

rozhodovala o přijetí přespolních žáků. Její členové se mohli zúčastnit školní výuky, nemohli 

však do ní žádným způsobem zasáhnout. Rada byla tedy orgánem usnášejícím se a dozorčím.

1.3 Vývoj elementárního školství v letech 1869 – 1918

Náročnější  učební  plán  vyžadoval  změny  staré  soustavy  škol,  základním  typem 

elementární  školy se stala  obecná škola.  Školami  jiného typu  byly  tzv.  měšťanské  školy. 

Přechod k nové školské soustavě probíhal  velmi zvolna.  „Zavedením tzv.  obyčejných škol  

obecných a škol měšťanských svědčí o neujasněnosti koncepce obecného vzdělávání. Je nutno  

si uvědomit, že měšťanská škola nevznikla jako škola zcela jiného typu než škola obecná, ale  

jen jako varianta obecné školy (i ona byla školou obecnou). Obsah vzdělávání ji však postavil  

na  podstatně  vyšší  úroveň  (reálie  jako  samostatné  předměty,  aritmetika,  vedení  

hospodářských knih, technické kreslení, nepovinný cizí jazyk, aj.). Přitom poslání této školy  

bylo v roce 1869 ještě neujasněné, neujasněná byla i její organizace.“ (Veselá, Rýdl, Valenta, 

1992, s. 14) Postavení měšťanské školy později upřesnila novelizace zákona z roku 1883.

Po vydání školského zákona roku 1869 bylo tedy možné realizovat povinnou školní 

docházku  několika  způsoby:  v osmileté  obecné  škole,  v osmileté  měšťanské  škole  nebo 

navštěvovat pětiletou obecnou školu a poté na ni navazující tříletou měšťanskou. (tamtéž)
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1.3.1 Obecné školy 

Úkolem obyčejné  obecné  školy bylo  kromě rozvíjení  ducha poskytovat  i  poznání, 

které mělo být základem dalšího životního vzdělávání. Z formulace zákona je při stanovování 

cílů  školy  patrná  orientace  na  obecně  lidské  kvality  a  na  výchovu  občana  –  příslušníka 

rakouského  státu,  aniž  by  však  bylo  respektováno  hledisko  příslušnosti  k národu,  tedy 

výchova  národní.  Obzvláště  vyjádření  o  vlasti  a  ústavě  vlastenecké,  čímž  se  rozumělo 

Rakousko-Uhersko  a  ústava  zemí  Předlitavska,  bylo  u  neněmeckých  národů  negativně 

pociťováno,  což  se  projevovalo  snahou  o  umocňování  národnostního  aspektu  ve  školní 

výchově. U nás bylo toto úsilí zvlášť silné, neboť realita na jedné straně příliš kontrastovala 

s řadou úspěchů na poli  národním v oblasti  školy již dosažených, na druhé straně zřetelně 

připomínala  potlačení  českého  národního  hnutí  na  konci  60.  let.  Proto  také  bylo  úsilí 

o  národní  charakter  české  obecné  školy  jednou  z nejrozšířenějších  reformních  tendencí 

následujících let. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 22)

Bylo  zřejmé,  že  obecná  škola  bude  pro  většinu  populace  jedinou  školou,  kterou 

absolvuje, čemuž bylo přizpůsobeno i uspořádání učiva. Zpočátku byl brán zřetel na fakt, že 

z ní bude jistá část populace přecházet na školu střední, nicméně v následujících letech byla 

úroveň všeobecného vzdělávání snižována, což mohlo být provedeno jen z pozice pohledu 

na obecnou školu jako na školu lidovou, nikoliv jako na školu připravující na další studium. 

Obtížnost plnění této dvojí úlohy obecné školy se brzy stala předmětem kritiky.  (Váňová, 

Rýdl, Valenta, 1992, s. 23) „V zásadě tedy byly obecné školy zamýšleny jako školy uzavřené,  

tedy  svým způsobem odpovědné za  výchovu  a  vzdělávání  dětí  tzv.  lidových  vrstev.  Tento  

společenský  přístup ke  školám pro nejpočetnější  skupiny  populace  se projevil  mj.  tím,  že  

aspekt  výchovný  převažoval  nad  aspektem  vzdělávacím  (promítal  se  do  všech  učebních  

předmětů).“ (tamtéž)

Obsah  vzdělávání  tvořilo  náboženství,  jazyk,  počty,  psaní,  nauka  o  formách 

geometrických, zpěv a tělocvik, zařazeny byly reálie – učivo přírodopisu, dějepisu, zeměpisu. 

Děvčata byla  navíc vyučována ženským ručním pracím a nauce o domácím hospodářství. 

Ve srovnání s předchozí zákonnou úpravou byl obsah vzdělávání rozšířen zejména o reálie, 

ale i některé další předměty. Hlavním důvodem zařazení reálií byla patrně snaha o pochopení 

moderní techniky pojímané jako činitel organizování a ovládnutí přírodních jevů. „Měla – li  

technika plnit tuto svou společenskou funkci, musel ji pochopitelně ovládnout široký okruh  

lidí.“  (Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992,  s.  24)  Je  jen  logické,  že  k tomu  došlo  v období 

průmyslové revoluce.
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Pojetí učebních předmětů bylo vymezeno školním a vyučovacím řádem z roku 1870. 

Mimo již zmiňované také ukládal zemským úřadům rozhodování o výuce druhého zemského 

jazyka jako nepovinnému předmětu. Výuka náboženství zůstala v kompetencích církve, zcela 

výjimečně ji vedli světští učitelé. Správa školy mohla v těchto hodinách hospitovat, nicméně 

zasahovat  do výuky nesměla.  Předměty byly  pojaty především prakticky,  což byl  zásadní 

rozdíl  mezi  obecnými  (i  měšťanskými)  školami  a  školami  středními,  pro něž  byl  typický 

teoretický a  systematický  přístup.  Zemské  školní  úřady vypracovaly  tzv.  normální  učební 

osnovy, podle nichž měly okresní školní úřady na základě návrhu okresních školních porad 

vypracovat osnovy definitivní, pro každý školní okres mohly být jiné. Ne všechny země tak 

učinily a ministerstvo se nakonec rozhodlo učební osnovy vydat samo. Stalo se tak v roce 

1874. Počet  vyučovacích hodin v určitých předmětech se lišil  ve prospěch chlapců,  dívky 

měly totiž navíc ženské ruční práce. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 24 - 25)

Osnovy vymezovaly učivo obecně i pro jednotlivé ročníky a stanovovaly všeobecný 

postup  vyučování,  připouštěla  se  redukce  učiva  (zejména  v ménětřídních  školách)  nebo 

změny ve způsobu výuky.  Ve výběru učiva i  v používaných metodách měl  učitel  relativní 

volnost. Při výuce reálií byl kladen důraz na názornost a demonstrace. Cyklické uspořádání 

učiva  muselo  být  dodrženo,  aby  ti,  kteří  v rámci  povinné  školní  docházky  nedojdou 

do  posledního  ročníku,  měli  relativně  ukončené  vzdělání.  (Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992, 

s.  25 - 26)

Revizí učebních plánů roku 1885 došlo ke třem zásadním změnám: „1) byl vypuštěn 

předmět měřičství a rýsování (učivo tohoto předmětu bylo z části zařazeno do kreslení, z části  

do počtů), 2) tělocvik pro dívky se stal nepovinným, a 3) ve vyučovacím jazyce byl zrušen  

rozdíl  mezi  počtem hodin  u  dívek  a  u chlapců.  Z obecné charakteristiky  osnov je  patrné  

celkové snížení požadavků na žáky, jak už na ně bylo jednou upozorněno.“ (Váňová, Rýdl, 

Valenta,  1992,  s.  26)  Dozvídáme  se  také,  že  jisté  formulace  byly  nepřímým  pokynem 

k redukci učiva i mírné klasifikaci, aby tak mohlo do dalších ročníků postoupit co nejvíce 

žáků, z čehož vyplývá orientace na neprospívajícího žáka. Znovu tedy narážíme na postupné 

snižování úrovně vzdělání žáků na těchto typech škol. „V podmínkách obecné školy byl tento 

požadavek  formulován  nepochybně  i  s ohledem  na  ménětřídní  školy,  které  byly  nuceny  

zároveň vyučovat v odděleních, jež sdružovala do jedné skupiny děti i tří ročníků.“ (Váňová, 

Rýdl, Valenta, 1992, s. 29)

K poslední úpravě učebních plánů a osnov, která byla prosazována několik let, došlo 

roku 1915.  Jedinou na první  pohled  patrnou výraznější  změnou  bylo  zavedení  vlastivědy 

od třetího ročníku - jednalo se o sloučení dosud samostatných předmětů (zeměpisu a dějepisu, 
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přírodopisu a přírodozpytu).  Toto sloučení,  jež  mimo jiné do značné míry řešilo  problém 

přemíry  učiva,  bylo  výrazem  pronikání  nových  didaktických  tendencí,  spočívajících 

v respektu osobnosti žáka v procesu výchovy a vzdělávání. Tento postoj vycházel z reformní 

pedagogiky i myšlenek J. A. Komenského. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 28)

Zůstaňme ještě u zmiňovaných pokrokových tendencí. „Z textu osnov lze těžko soudit,  

nakolik  respektovaly  nové  směry  výchovně  vzdělávací  práce,  jak  uvádějí  v úvodu (hovoří  

o  respektování  dětské  psychologie,  výchovných  pokusů,  principů  výchovy  individuální  a  

sociální, o výchově tělesné, umělecké aj.) Na to jsou příliš stručné – chtěly být ostatně jen  

osnovami  rámcovými,  tedy  jak  se  říkalo  normálními,  a  vyzývaly  k vypracování  osnov 

podrobných.“  (Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992,  s.  29)  Nepopiratelným respektováním zásad 

nové  pedagogiky  znamenalo  zavedení  mluvních  cviků  do  mateřského  jazyka,  posílení 

významu slohu a jeho zaměření  na vlastní  produkci  místo  dosud převládající  reprodukce, 

v reáliích zavedení vycházek, práce v zahradě a preferování vlastního pozorování před slovem 

knihy  nebo  učitele,  stejně  tak  zavedení  ručních  prací  pro  chlapce  a  vedení  domácnosti 

pro dívky – zatím jako nepovinných předmětů. O pozitivním přijímání nových pedagogických 

trendů  svědčí  volnost,  která  byla  ponechána  učitelům při  volbě  metod,  i  některé  zásady 

stanovené  pro  tvorbu  podrobných  osnov  –  učivo  vybrat  a  zpracovat  s ohledem  nejen 

na  žákovu  paměť,  ale  i  jeho  smysly,  řeč,  rozum,  cit  a  vůli.  Mezi  zásadami  nechyběl 

požadavek výchovy národní,  nejspíše proto,  že tyto  osnovy byly poprvé v historii  vydány 

pouze pro školy české. Jmenované zásady byly dotvářeny principy pravdivosti, mravnosti a 

„smyslu pro krásu a umění“, v neposlední řadě i principem pracovním. Těžištěm veškerého 

vyučování se stal mateřský jazyk jako přirozený základ vzdělání a reálie jako zdroj „hojného 

a  rozmanitého“  vyjadřování,  zejména  pak  jako prostředek  psychického  rozvoje.  (Váňová, 

Rýdl, Valenta, 1992, s. 29 - 30)

Tento  slibný  rozvoj  byl  však  narušen  pokračováním  1.  světové  války.  Omezení 

vzdělání na trivium a zavedení povinné němčiny se naštěstí neuskutečnilo, nicméně zásahům 

do učebních  textů  se školství  nevyhnulo  – články slovanských autorů či  samotné  zmínky 

o Slovanech musely být odstraněny, byly zakazovány národní písně a říkadla a nahrazovány 

texty o rakouských vladařích či válečnými písněmi. Národnostní cítění dětí bylo potlačováno 

a místo toho jim byla vnucováno rakouské vlastenectví.

Kvantitativní nárůst obecných škol byl určován postojem společnosti ke vzdělání, byl 

závislý na zákonně stanovených požadavcích na zřizování a udržování škol. Školy měly být 

zřizovány tam,  „kde na hodinu dokola a dle průměru pětiletého jest více než 40 dětí, které  

mají do školy přes půl míle cesty (4 km).“ (Kopáč, 1968, s. 21) Určující pro zřízení školy byl 
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počet dětí, které měly v příštím roce začít plnit povinnou školní docházku. O úhradu nákladů 

na  školu  se  měla  starat  obec,  z toho  je  zřejmé,  že  ne  všechny  obce  připadající  v úvahu 

pro zřízení  školy přijímaly toto rozhodnutí  s nadšením,  neboť to  znamenalo  citelný  zásah 

do  obecního  rozpočtu.  Pokud  na  to  obec  nestačila,  měl  jí  pomoci  stát.  Nakonec  se  tato 

záležitost  ustálila  v tom  smyslu,  že  obce  hradily  věcné  náklady  (školní  stavby,  jejich 

udržování a zařízení, otop, byty učitelů, apod.), zatímco úhrada osobních nákladů (učitelských 

platů) příslušela školním okresům. Ty získávaly finance z tzv. školného, které platily školní 

obce.  Největší  část  tohoto školného byla  vybírána od rodičů,  což bylo absurdní:  na jedné 

straně byli rodiče povinni posílat děti do školy a sankcionováni za neplnění této povinnosti, 

na straně druhé museli za vzdělání svých dětí platit. Tato skutečnost se v dalších letech stala 

předmětem řady jednání v zemském sněmu, přesto ještě v době první republiky nebyly školní 

poplatky zrušeny. Pokud byli rodiče nemajetní, případně se jednalo o děti bez rodičů, platily 

školné obce. (Kopáč, 1968, s. 21; Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 32)

Valná většina škol vznikajících po roce 1869 fungovala jako školy malotřídní,  což 

v praxi znamenalo, že měly menší počet tříd než ročníků. „Vyplývalo to ze znění zákona a je  

zřejmé,  že  se  jednalo  o  školy  venkovské.  V případě  jednotřídní  školy  byly  tedy  v jedné  

místnosti děti 1. - 8. ročníku.  Protože vyučování všech těchto dětí  musel v daném případě  

zvládnout jeden učitel, byli žáci seskupeni do tzv. oddělení, v daném případě do tří, a to takto:  

1. oddělení – 1. ročník, 2. oddělení – 2. - 4. ročník, 3. oddělení – 5. – 8. ročník.“ (Kopáč, 

1968, s. 21; Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 39) Děti na malotřídní škole měly buď přímé 

vyučování,  nebo  samostatnou  práci  podle  jednotlivých  oddělení,  učitel  se  musel  během 

hodiny věnovat  všem skupinám,  více  času  věnoval  vždy nižším ročníkům.  Tento  způsob 

práce byl pro učitele velice vysilující, vyžadoval mimořádně vysoké nároky na samostatnost 

žáků.  Byl  i  málo  efektivní,  neboť učivo muselo  být vzhledem k oddělením redukováno a 

prezentováno jako jeden určitý celek. Docházelo k tomu, že se žáci takového oddělení učili 

vlastně  3x-4x totéž,  přičemž vznikaly problémy s nepřiměřeností  učiva (směrem nahoru i 

dolů). Z tohoto důvodu vzniká již na počátku 70. let  úsilí  o snižování počtu jednotřídních 

škol, nicméně statistika přesvědčuje o tom, že až téměř do počátku války se stav podstatně 

nezměnil. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 39)

Důsledkem různých skupinových tlaků, ať už ze strany politiků nebo klerikálů, bylo 

přijetí  novely ze dne 2.  května  1883,  ve které  byla  obsažena  celá  řada ústupků od zásad 

zákona z roku 1869. Novela se dotkla zejména školní docházky, byly zavedeny tzv. úlevy, 

o které mohli požádat rodiče dětí, které už měly splněnou alespoň šestiletou školní docházku. 

Úlevy  se  týkaly  především  dětí  na  venkově  a  dětí  nemajetných  rodičů  ve  městech  a 
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městečkách, fakticky to znamenalo snížení školní docházky. (Veselá, 1992, s. 49) Bylo možné 

získat je na část roku v letních měsících, na určité dny v týdnu a na odpolední vyučování. 

Úlevy byly dokonce generální, někdy byly poskytovány i celým vesnicím.        Pro děti, 

kterým byly umožněny, byly zaváděny zkrácené osnovy. (Kuzmin, 1981, s. 109)

Změn  doznalo  i  postavení  učitelů  a  to  k horšímu.  Při  polodenním  vyučování 

na jednoho učitele  mohlo  být přítomno až 100 žáků.  Bylo  sice ponecháno ustanovení,  že 

„služba na veřejných  školách  je  úřad veřejný,  jehož  dojíti  mohou rovnou měrou všichni  

občané rakouští, kteří prokázali svou způsobilost zákonitým způsobem“ (Kopáč, 1968, s. 41),  

ale odpovědným správcem školy mohl být jen ten, kdo má způsobilost vyučovat náboženství 

onoho vyznání, ke kterému se hlásila většina žactva. Škola byla zároveň povinna dohlížet na 

školní mládež při náboženských cvičeních. Novela zasahovala i do soukromí učitelů, mohli 

být stíháni nejen za porušování povinností ve škole, ale i za chování mimo školu, které by 

porušovalo vážnost učitelského ústavu. Omezen byl i obsah vzdělání v učitelských ústavech, 

zvláště v reáliích, matematice, pedagogice, naopak byly přidány hodiny náboženství a hra na 

varhany. Zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy byla značně usnadněna, byla jen 

rázu  praktického,  zato  všichni  kandidáti  museli  konat  zvláštní  zkoušku  způsobilosti 

k pomocnému vyučování náboženství. (Veselá, 1992, s. 49-50) Omezení obsahu se týkalo i 

obecné školy, vztahovalo se především na reálie a tělocvik.

1.3.2 Měšťanské školy

V případě měšťanských škol se jednalo o elementární školy jiného typu. Vznikly poté, 

co  reálka  pozbyla  svého  původně  praktického  zaměření  a  stala  se  školou  všeobecně 

vzdělávací. „Se změnou pojetí reálky ztrácejí v rámci středního školství právo na existenci i  

nižší  nesamostatné  reálky,  neboť  jejich  praktické  zaměření  je  v rozporu  s tímto  novým 

pojetím.  V souvislosti  s úvahami o  pojetí  lidového  vzdělávání  prováděnými  při  přípravě  

nového školského zákona se požadavek i vyššího lidového vzdělání jevil  jako oprávněný a  

zdálo se účelné pojmout dosavadní nižší reálky do oblasti lidového (tj. obecného) školství.“  

(Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 57) Měšťanská škola nebyla školou připravující pro vyšší 

studium, podle formulace cíle v zákoně měla poskytovat vyšší obecné vzdělání těm, kteří se 

nevzdělávali na škole střední, čemuž odpovídal i obsah vzdělání. Rozvíjel předměty a učivo 

obecné školy, učební plán překračoval pouze „písemnostmi“ v rámci vyučovacího jazyka a 

„vedením knih“. Měšťanská škola mohla být osmiletá, případně samostatná tříletá navazující 

na 5. ročník obecné školy. V tříletých školách a v posledních třech ročnících osmiletých škol 
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měly být děti odděleny podle pohlaví. Délka a charakter měšťanských škol byly ponechány 

na zřizovatelích. (Váňová, 2008. s. 74)

V kapitole  o  obecných  školách  byla  již  zmínka  o  novele  z roku  1883,  která  se 

zásadním  způsobem  dotýkala  obecné  školy  i  učitelského  vzdělávání,  a  to  v negativním 

smyslu. Jediným kladným rysem novely bylo zpřesnění úkolu i organizace měšťanských škol. 

Zatímco zákonem z roku 1869 byla měšťanka chápána jako varianta obecné školy zřizované 

ve  městech,  nyní  byla  pojata  jako škola  vyšší.  Měla  poskytovat  vyšší  vzdělání  než  škola 

obecná  s ohledem  na  potřeby  průmyslu  a  rolnictví,  zároveň  měla  umožňovat  přípravu 

k ústavům  učitelským  a  k takovým  školám odborným,  které  nepožadují  přípravy  ze  škol 

středních.  „Je ovšem pozoruhodné, že praktické zaměření se do závazných norem nikterak  

nepromítlo.  Jeho  realizace  byla  ponechána  jednak  na  učitelských  sborech,  které  mohly  

provádět  úpravy  osnov  podle  místních  potřeb  a  podle  předpokládaného  budoucího  

zaměstnání žáků (úpravy musely být schváleny zemskou školní radou), jednak na jednotlivých  

učitelích  (konkrétní  metodické  postupy  a  výběr  učiva  směřující  k praxi).“ (Váňová,  Rýdl, 

Valenta, 1992, s. 57) V praxi se ukázalo, že realizovat „praktické zaměření“ byl úkol velmi 

obtížný, neboť jeho pojetí nebylo vymezeno. Příznivci tohoto přístupu se pokoušeli vnášet 

do výuky praktické aspekty (např. v literatuře se učili psát upomínací dopisy) a hledali cesty, 

jak  dostát  realizaci  požadavku  praktičnosti  i  s vědomím  překážky  v podobě  vymezeného 

počtu  týdenních  vyučovacích  hodin.  Řešení  nalézali  v uplatnění  regionálního  principu  a 

v prezentaci  učiva  v životních  celcích,  značný  ohlas  měl  i  princip  utilitární.  Vzhledem 

ke skutečnosti,  že  mnoho žáků opouštělo školu již po prvním či druhém roce,  bylo  časté 

uspořádání  učiva  podle  zásady  „nejpotřebnější  nejdříve“,  ze  stejného  důvodu  bylo 

uplatňováno cyklické osnování. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 58)

Až do počátku století bylo prakticko – odborné zaměření měšťanské školy pokládáno 

za  její  základní  charakteristiku  a  byla  tím rozuměna   -  blíže  nespecifikovaná  –  příprava 

pro praktický život. V rozporu s tímto praktickým zaměřením byla příprava pro další studium 

na  výše  jmenovaných  školách,  která  naopak  předpokládala  úroveň  teoretických  znalostí. 

Později, zejména po vzniku republiky, byl tento rozpor překonáván opouštěním praktického 

zaměření a příklonem k všeobecnému vzdělání. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 58)

Na konci prvního desetiletí 20. století dochází k pokusům o přesnější vymezení účelu 

měšťanské  školy.  Jednalo  se  jednak  o  důsledek  kritiky  ze  strany veřejnosti,  jednak  sami 

učitelé si uvědomovali problematičnost jejího místa ve školském systému. Nejsložitější byl 

její vztah ke škole střední. „Už samotný fakt, že škola měšťanská stála vedle nižších středních  

škol,  poskytovala velmi podobný (až na klasické jazyky) obsah vzdělávání a sloužila  jako  
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přípravka pro další, byť jen odborné, studium, zpochybňoval význam její existence a nahrával  

všem jejím odpůrcům.“ (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 59) Měšťanské školy se bránily proti 

nařčení, že se chtějí stát školou střední, odmítaly i návrhy na jednotnou nižší střední školu. 

Učitelé  měšťanských škol prohlašovali,  že jejich škola není, nemůže být a ani nechce být 

konkurentem školy střední, že je určena pro nadané chudé žáky, kterým chce zákonodárce 

umožnit vyšší vzdělání než na škole obecné a otevřít jim tak cestu k odborným školám. 

Přestože  zákon  umožňoval  úspěšným absolventům měšťanské  školy  další  studium 

na  školách  odborných,  ty  dávaly  při  přijímání  studentů  přednost  absolventům  nižších 

středních škol. Navíc žáci přicházející na odbornou školu z měšťanské školy byli zpravidla 

zařazeni  do  přípravné  třídy  a  museli  skládat  přijímací  zkoušky.  Naopak  studenti,  kteří 

neuspěli na střední škole, byli se samozřejmostí přijímáni na školu měšťanskou a zařazováni 

do prvního nebo druhého ročníku a to bez přijímací zkoušky. Nerovnoprávnost spočívala i 

v tom, že absolventi školy měšťanské mohli přestoupit jen na některé odborné školy (např. 

škola  vyšší  průmyslová,  umělecko-průmyslová,  živnostenská,  hospodářská),  řada  dalších 

odborných škol (akademie výtvarných umění v Praze, odborná škola pro fotografii ve Vídni, 

učitelské  ústavy)  přijímala  až  od  15  let.  Běžnou  praxí  bylo,  že  některé  odborné  školy 

přijímaly absolventy měšťanské školy jen v případě,  že neměly dostatek uchazečů ze škol 

středních. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 59-62)

Ani vzájemné vztahy se školou obecnou nebyly  zcela  bez problémů,  přestože obě 

školy mnohé spojovalo – ať už to byla doba a způsob vzniku či sociální původ žáků. Příčiny 

napětí  nalézáme  trojího  druhu.  Prvním důvodem byla  kritika  nedostatečné  přípravy  žáků 

z  obecné školy,  aniž  by však učitelé  měšťanských škol  vytýkali  tuto skutečnost  učitelům 

obecných  škol  –  příčinu  spatřovali  v podmínkách  práce  na  obecné  škole,  především 

v přeplněnosti tříd. Druhým důvodem byla skutečnost, že učitelé měšťanských škol pokládali 

„svou“ školu za školu vyšší,  tedy poskytující vyšší úroveň vzdělání.  Dokládali  to zejména 

odborným způsobem výuky a trvali na označení „odborný učitel“, což bylo učiteli obecných 

škol pokládáno za vyvyšování. Učitelé obecných škol rovněž nelibě nesli, že měšťanské školy 

žádaly z funkčních i finančních důvodů samostatnost, což byl třetí důvod napětí mezi oběma 

školami.  Podíváme-li  se zpětně na vzájemné vztahy mezi  školou měšťanskou a ostatními, 

doznáme,  že  v případě  středních  škol  se  jednalo  o objektivní  problémy,  v případě  obecné 

školy šlo spíše o bezvýznamnou záležitost. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 62)

„Vážným problémem bylo na měšťanských školách zaostávání a propadání žáků zdá  

se však,  že se to  tehdy pokládalo za něco samozřejmého.  Už samy osnovy s tím počítaly.  

Učivo bylo uspořádáno v cyklických kruzích, takže i žák, opouštějící měšťanskou školu v I.  
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nebo  II.  ročníku  měl  vzdělání  uzavřené.  Jednou  z hlavních  příčin  propadání  bylo  kromě 

sociálních  poměrů žactva  i  přeplnění  tříd,  znemožňující  individuální  péči  o  slabší  žáky.“ 

(Kopáč, 1968, s. 26)

Skladba učebních předmětů odpovídala do značné míry škole obecné. V době vydání 

školského  zákona  obsah  vzdělání  konkretizoval  pojetí  cíle  (vyšší  všeobecné  vzdělání  a 

praktické zaměření)  a tvořily jej  tyto předměty:  náboženství,  jazyk a písemnosti,  zeměpis, 

dějepis,  přírodopis,  přírodozpyt,  aritmetika,  geometrie,  vedení  knih,  kreslení  od  ruky  a 

kreslení  geometrické,  krasopis,  zpěv a tělocvik.  Děvčata měla  navíc ženské ruční práce a 

nauku o domácím hospodářství. Na neněmeckých školách se navíc vyučovala němčina, zákon 

připouštěl i vyučování dalšímu živému cizímu jazyku. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 11) 

„Překvapí  přitom rozdíly  ve  skladbě  předmětů  ve  školském zákoně  a  v prvních  učebních 

osnovách vydaných v roce 1874. V osnovách např. chybí vedení knih a kreslení geometrické,  

některé předměty mají na rozdíl od zákona jiné názvy a nemůžeme rozhodnout, zda i jiná  

pojetí, protože představu o obsahu předmětů z roku 1869 nemáme – místo jazyka a písemností  

je uveden jen jazyk vyučovací, místo geometrie měřičští a rýsování, místo krasopisu psaní.  

Podobné  diference  můžeme  pozorovat  mezi  novelou  a  druhými  normálními  osnovami  

vydanými ministerským nařízením ze dne 8. června 1883. Závazným dokumentem pro práci  

škol byly osnovy, pokládejme je tedy za normu, podle níž se na školách skutečně vyučovalo.“ 

(Váňová,  Rýdl,  Valenta,  1992,  s.  63) Dodejme,  že  jednotlivým  předmětům  vyučovali 

předmětoví  učitelé.  Největší  počet  hodin  byl  věnován  mateřskému  jazyku  a  aritmetice, 

následovalo měřičství, kreslení od ruky, zeměpis a dějepis. Na dívčích měšťanských školách 

byl v uvedených předmětech počet hodin značně snížen a takto získané hodiny byly věnovány 

ženským ručním pracím. V roce 1877 byl o dvě hodiny zvýšen počet hodin náboženství.

Učební  plán,  který navazoval  na novelu,  se  týkal  spíše dílčích  změn,  zásadněji  se 

úprava  týkala  nepovinných předmětů,  jejichž  počet  vzrostl  –  objevila  se  možnost  dalšího 

cizího jazyka, hra na piáno či na housle, případně modelování. Nepovinným předmětem se 

u děvčat stal tělocvik. Nicméně touto úpravou se zvýšil počet týdenních vyučovacích hodin - 

chlapci 28, 28, 29, dívky ve všech ročnících 26 -  a postupně rostl s každou další úpravou. 

V roce 1907 již měli chlapci v prvním ročníku 29 hodin, ve druhém a ve třetím 30 hodin, 

dívky ve všech ročnících 29 hodin. Přestože zákon porušen nebyl,  počet hodin byl značně 

vysoký,  převyšoval  dokonce  počet  hodin  na  nižších  středních  školách  a  souběžně  se 

zvyšováním počtu hodin se zvyšovalo i množství učiva, které žáky přetěžovalo. Nesouhlas 

učitelů vyjadřovaný při řadě příležitostí vedl k formulování nového návrhu osnov, který byl 

předložen  tehdejším  učitelským  organizacím  k diskusi.  Výsledkem  byly  roku  1910  nové 
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osnovy. V podstatě došlo k návratu na stav z roku 1874 – chlapci měli v prvním a druhém 

ročníku 27 hodin,  ve třetím 28, dívky měly ve všech ročnících 26 hodin.  (Váňová, Rýdl, 

Valenta, 1992, s. 64 – 65)

Charakteristickým  rysem  způsobu  uspořádání  učiva  bylo  již  zmiňované  cyklické 

osnování,  zdůrazňován  byl  požadavek  mezipředmětových  souvislostí,  vyloučena  měla  být 

každá vědecká systematika. Pozoruhodným způsobem bylo řešeno používání metod. Učitel si 

mohl  svobodně  zvolit  metodu,  která  byla  „vědou  a  praxí  stvrzena“  a  okresní  učitelskou 

konferencí  schválena,  nesměl však zavádět  metody nové,  což bylo okresními a zemskými 

dozorci kontrolováno. (Váňová, Rýdl, Valenta, 1992, s. 65)

K rozvoji měšťanských škol docházelo velmi pozvolna a to ze dvou příčin. Prvním 

důvodem,  zejména  v prvních  letech  po  jejich  vzniku,  byla  nedůvěra  veřejnosti  v jejich 

význam.  Obyvatelstvo  si  kladlo  otázku,  zda  je  škola  měšťanská  lepší  než  škola  obecná, 

poskytuje-li  absolventům skutečně  výraznější  perspektivy  –  vždyť  na  odborné  školy byly 

přijímány i děti z obecných škol. Druhým důvodem byla finanční otázka. „Ten, kdo školu  

zřizoval, nesl totiž hlavní tíži nákladů. Byla-li škola měšťanská zřizována v menší obci, kde 

počet  školou povinných dětí  nestačil  měšťanskou školu naplnit,  přijímala i děti  z okolních  

obcí,  aniž  ovšem  mohla  vymáhat  na  těchto  obcích  finanční  příspěvek.“  (Váňová,  Rýdl, 

Valenta, 1992, s. 66) Z tohoto důvodu se v roce 1915 začaly objevovat hlasy, aby měšťanská 

škola zřizovaná v malé obci byla školou obvodovou (újezdní), která by svou kapacitou byla 

s to přijmout děti z určitého obvodu, což by mělo hned dvě výhody: mohla tak být zlepšena 

úroveň  vzdělanosti,  neboť  v mnohých  venkovských  školách  nebyly  vhodné  organizační 

podmínky ke vzdělávání, jednak by byla vyřešena otázka finanční – všechny obce, které by 

do takové školy posílaly děti,  by povinně  na měšťanku  přispívaly.  Nicméně  trvalo velmi 

dlouho, než byla tato idea realizována (1935). Na zřizování a vydržování škol měšťanských 

významně přispívala i země; bez jejího příspěvku by se obce při zřizování školy těžko obešly.  

Stav zemských financí byl rozhodujícím faktorem při postupném rozvoji měšťanských škol či 

naopak při jeho stagnaci. Například Kopáč (1968, s. 77) uvádí:  „Od r. 1910 se neposkytují  

zemské subvence na stavby škol, školy jsou přeplněny, třídy s 80 – 100 žáky nejsou výjimkou. 

Tím  trpí  zejména  školy  měšťanské.“  Navíc  počet  dosavadních  škol  byl  uměle  snižován, 

měšťanské  školy  byly  spojovány  s obecnými,  nebylo  povolováno  ani  zřizování  poboček. 

Dobrým  počinem  byly  učební  kursy  při  měšťanských  školách,  tzv.  čtvrté  ročníky 

s dobrovolnou docházkou, ale také jejich zřizování naráželo na potíže. (tamtéž)

Ještě svízelnější byla situace dívčích měšťanských škol, jejichž zřizování nebránily jen 

výše uvedené důvody.  „Odpor k jejich zřizování souvisel do značné míry s podceňováním 
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ženského vzdělání vůbec. Tak si můžeme vysvětlit, proč byly dívčí měšťanské školy zřizovány  

v jednotlivých místech později než měšťanské školy chlapecké a proč tu byly mnohem větší  

potíže s docházkou. Církevní kruhy se kromě toho snažily zachovat si vliv na dívčí výchovu  

zřizováním různých škol soukromých, pensionátů, často i ústavů poněmčovacích, zpravidla  

velmi nízké úrovně.“ (Kopáč, 1968, s. 26)

K rozvoji  měšťanských  škol  uveďme  ještě  jeden  fakt.  Politická  zaujatost  proti 

školským zákonům jako dílu německých liberálů měla za následek, že se Čechové neúčastnili 

voleb do školních rad a tak zemský výbor ovládaný Němci najmenoval všude tam, kde volby 

do školních rad nebyly vykonány,  členy školních rad podle svého uvážení a prováděl pak 

zákony  „bez  nás  a  proti  nám“.  (Kopáč,  1968,  s.  24) „Tento  nedomyšlený  odpor  přispěl  

značnou  měrou  k tomu,  že  německé  školství  v našich  zemích,  kde  Němci  byly  v menšině,  

získalo  veliký  náskok  před  školami  českými,  a  to  zejména  pokud  jde  o  školy  měšťanské,  

k jejichž zřizování se české okresy chovaly velmi liknavě.“  (tamtéž) Mnoho tehdy zavinila i 

neuvědomělost rodičů, kteří dávali přednost německým školám před českými, nepříznivě se 

projevil  i  nátlak  německých  zaměstnavatelů  na  rodiče.  Byl  to  vlastně  celý  germanizační 

systém, jemuž napomáhaly OŠR a i ZŠR ovládané Němci a němečtí inspektoři ustanovovaní i 

pro  české  okresy.  Není  třeba  připomínat,  že  zemské  školní  rady  i  školní  rady  okresní 

favorizovaly německé školy i po stránce finanční, pokud jde o subvence na stavby. (Kopáč, 

1968, s. 24 – 25)

Připomeňme si ve stručnosti zásadní změny v elementárním školství ve sledovaném 

období.  Vzdělávání  bylo  zpřístupněno  všem vrstvám obyvatelstva.  Obsah  vzdělávání  byl 

v souvislosti se změnami ve společnosti rozšířen, naopak byl omezen vliv církve. Změnil se 

přístup  k žákovi,  při  vyučování  byl  kladen důraz  na  názornost  a  demonstraci  vycházející 

z praktických potřeb života. Důsledkem snah klerikálů a konzervativních politiků byla novela 

z roku  1883.  Byly  umožněny  úlevy  ve  školní  docházce  a  redukován  obsah  vzdělávání. 

Pozitivně  se  reforma  dotkla  jen  měšťanských  škol.  Ačkoliv  tato  novelizace  pomohla 

měšťanským školám upřesnit jejich postavení, celkově byla krokem zpět ve smyslu zajištění 

všeobecné  vzdělanosti  našeho  národa.  Zrušena  byla  až  malým školským zákonem v roce 

1922.
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2. Historie školství kladenského okresu v letech 1869-1918

2.1 Vývoj vzdělanosti v kraji do roku 1869

Úvodem této  kapitoly  několik  slov  na  vysvětlenou.  Je  třeba  si  ujasnit,  které  obce 

spadaly  do  kladenského  školního  okresu.  Pojem  školního  okresu  byl  vymezen  zákonem 

ze dne 24. února 1873. Zpravidla zahrnoval všechny školní obce ležící v témže politickém 

okrese. Školní obec byla tvořena místní obcí, ve které se nacházela škola (případně školy), a 

ostatními obcemi nebo jejich částmi, které byly ke škole přiškoleny. V každé školní obci byla 

zřizována MŠR, přiškolení a odškolení obcí bylo v kompetenci ZŠR. (Chlup, 1940, s. 49) 

Okres  kladenský,  společně  s okresem  unhošťským,  byl  v prvních  čtyřiadvaceti  letech 

sledovaného období součástí hejtmanství kladenského, které do roku 1893 spadalo do obvodu 

školního  okresu  na  Smíchově.  Teprve  v tomto  roce  byl  aktivován  nový  politický  okres 

kladenský  a  této  organizaci  se  přizpůsobila  i  nová  školská  správa.  Z tohoto  pozdějšího 

rozdělení vychází i předkládaná práce. Statistické mapky na následujících dvou stranách nám 

pomáhají  si ujasnit,  které školní obce máme na mysli,  hovoříme-li  o kladenském školním 

okrese a zároveň umožňují  posoudit  rozkvět kladenského školství mezi  lety 1848 a 1898. 

O všech školách se postupně zmíníme.

„Osady  hejtmanství  Kladenského  byly  v dřívějších  dobách  vsi  neb  městečka,  ve  

kterých vrchnosť sama dle své vůle školy zakládala. Tím lze vysvětliti, že málo zpráv o původu  

a vývoji škol okresu se uchovalo, an vše znamenáno bývalo v knihách vrchnostenských, které  

většinou se ztratily. Však i z toho, co se uchovalo, znamenati jest, kterak vrchnosť i duchovní  

všemožně se starali o nutné vzdělání poddaných.“ (Škorpil, 1895, s. 57)

K nejstarším školám v okrese patří unhošťská škola z roku 1379 a kladenská z roku 

1588, od roku 1604 byly školy v Jenči a Svárově. V Hostivicích také existovala škola ještě 

před třicetiletou  válkou,  během ní  však byla  budova zcela  zničena a  soudí  se,  že i  škola 

v Lidicích  patří  k nejstarším  v okrese.  V sedmnáctém  století  byly  ještě  založeny  školy 

v  Chyňavě,  v Úhonicích,   Družci  a  Hořelicích.  Ze  století  osmnáctého  pocházejí  zprávy 

o školách v Tachlovicích, Stehelčevsi a Hostouni. (Škorpil, 1895, s. 57) Autor dále uvádí: 

„Školy  tyto  byly  vesměs  jednotřídní  (pouze  v Unhošti  od  r.  1700  měli  mimo  učitele  též  

pomocníka) a navštěvovány většinou chlapci; počet žactva nebyl veliký, an návštěva nebyla  

nucena a k tomu ještě děvčata jen na prosbu rodičů přijata a ve škole trpěna.“ (tamtéž)
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Mapka č. 1 Statistická mapa elementárního školství kladenského okresu v roce 1848
                    Černý, 1898, příloha publikace
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Mapka č. 2 Statistická mapa elementárního školství kladenského okresu v roce 1898
                     Černý, 1898, příloha publikace
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Během třicetileté války nebyla  hostivická škola jediná,  která byla zničena.  Některé 

zanikly úplně, jiné byly po mnoha a mnoha letech obnoveny, kupříkladu škola v Unhošti či 

na Kladně,  hostivická škola byla znovu postavena po 100 letech.  Nejdéle odolávala škola 

ve  Svárově,  ale  nakonec  roku  1631  také  podlehla  válečnému  běsnění  a  obnovena  byla 

po čtyřiceti letech.

Jak  už  bylo  zmiňováno  v první  kapitole,  po  třicetileté  válce  byla  starost  o  školy 

svěřena vrchnosti, teprve za Marie Terezie nastal obrat. „Zavedením nucené návštěvy školní  

zvětšil se počet žactva a poněvadž zřízení školní stanovilo 80 – 120 dítek na jednoho učitele,  

počalo po ukončení válek napoleonských zřizování tříd druhých. Tak otevřena druhá třída  

(učiteli dán „pomocník“) r. 1824 v Lidicích, Hostivicích, Tachlovicích a Úhonicích, r. 1827  

v Družci a na Kladně a 1831 v Železné. V Chejni od poč. tohoto století a v Chrášťanech od r.  

1829 vydržovali si občané učitele sami.“  (Škorpil, 1895, s. 58) Do vydání nových školních 

zákonů byly  druhé třídy zřízeny i  v Hostouni,  Hořelicích  a  Chyňavě.  Další  školy vznikly 

ve Velkém Jenči, Buštěhradě, Velkém Přítočně, Vrapicích a Dřetovicích. Na počátku námi 

sledovaného období se tedy v kladenském okrese nacházelo 22 škol (na Kladně v té době byly 

již dvě) a do roku 1872 přibyly ještě školy v Horním Bezděkově a Dříni.

Touto  velmi  krátkou  exkurzí  se  dostáváme  do  roku  1869,  který  je  v historii 

rakouského školství zásadním mezníkem. Toho roku vyšel již zmiňovaný Hasnerův zákon. 

O tom,  jaký vliv  měl  na další  rozvoj  elementárních  škol  jmenovaného okresu,  pojednává 

následující text.

2.2 Zřízení c. k. okresní školní rady v Kladně

Výnosem ministerstva  vnitra  ze dne 9.  března  1893 vznikl  rozdělením politického 

okresu smíchovského i politický okres kladenský. „Ke školnímu okresu Kladenskému patřily  

počátkem  roku  1893:  Bezděkov,  Buštěhrad,  Družec,  Dříň,  Hořelice,  Hostivice,  Houstoň,  

Chrášťany, Chýně, Chyňava, Jeneč, Kladno, Lidice, Nenačovice, Přítočno, Rapice, Stelčoves,  

Svárov, Tachlovice, Úhonice, Unhošť, Vřetovice a Železná. – Později odškolena od Družce  

Dobrá, od Hořelic Dušníky a nejnověji od Chrášťan Jinočany.“ (Černý, 1898, s. 14) Obvod 

školního  okresu  kladenského  se  při  jeho  vzniku  nekryl  zcela  s obvodem  okresního 

hejtmanství,  obec Jinočany byla  přiškolena k Ořechu v okrese Smíchov,  obec Chrustenice 

ke škole v Loděnici  (okres Beroun), a naopak bylo přiškoleno několik obcí ze sousedních 

okresů, např. Motyčín ze slánského okresu.  „Následkem tohoto rozdělení musila pro tento  

okres zřízena býti také nová školní rada; c. k. okresním hejtmanem a předsedou nové c. k.  
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školní rady jmenován JUDr. Jan Paroubek a c. k. školním inspektorem Vincenc Podhajský,  

ředitel měšťanské školy v Poličce, jenž úřad ten zastával do 30. dubna 1894. Po něm svěřena  

byla  správa  školního  okresu  Kladenského  Františku  Haasovi,  c.  k.  profesoru  vyššího  

gymnasia v Praze, jenž jest c. k. okres. školním inspektorem od 17. července 1894.“ (Černý, 

1898, s. 15) Ten ve své funkci setrval do roku 1902, kdy jej vystřídal Rudolf Soukup, který se 

později stal ředitelem gymnázia v Klatovech. V letech 1910 až 1913 působil jako OŠI Josef 

Malý, poté byl přeložen do Rokycan jako profesor. Po něm se jím stal Adolf Röhrig, ředitel 

soukromého ústavu pro vzdělání učitelek v Kladně. Jednalo se o velmi schopného muže, roku 

1916 byl jmenován referentem zemské školní rady a později ředitelem ústavu ke vzdělávání 

učitelek v Praze. Úřad posledního inspektora ve sledovaném období zastával od dubna 1918 

Ladislav  Schlücksbier,  profesor  státní  reálky  v Kladně.  Rovněž  i  on  patřil  ke  zdatným 

úředníkům školské správy, v září 1919 byl jmenován ředitelem ústavu ke vzdělávání učitelek 

v Kladně, po dvou letech byl povolán k zemské školní radě a v krátkém čase se stal zemským 

školním inspektorem.  U  kladenského  učitelstva  byl  velice  oblíben.  V době  dlouhotrvající 

nemoci  anebo  uprázdnění  místa  okresního  školního  inspektora  zastupovali  své  kolegy 

inspektoři ze sousedních okresů (slánského, příp. kralupského nebo hořovického).

Doplňme ještě,  že z doby před rokem 1893, kdy bylo  zdejší  školství  pod správou 

školního okresu  smíchovského,  známe jména  tří  OŠI.  Do roku 1884 jím byl  Josef  Pilař, 

profesor  učitelského  ústavu  v Praze,  po  něm tuto  funkci  zastával  Jan  Matějček,  profesor 

reálného gymnázia v Chrudimi, a to až do roku 1891. Josef Kořenský, ředitel měšťanské dívčí 

školy na Smíchově, byl posledním inspektorem smíchovského okresu, který vykonával dozor 

nad školami pozdějšího školního okresu kladenského. (ŠK, č. 10, 1884-1948)  Po něm už se 

úřadu chopil Vincenc Podhajský. 

Od července 1894 do konce roku 1898 zasedali kromě již připomenutých v c. k. OŠR: 

František Blažko, farář v Noutonicích, zástupce církve katolické (do roku 1897); Josef Hrabě, 

okresní starosta na Kladně, za okresní zastupitelstvo; MUDr. Jaroslav Hruška, starosta města 

Kladna (do roku 1895); Jan Bělohradský, starosta okresu unhošťského; Josef Drvota, obecní 

starosta  v Hořelici,  jako  člen  okresního  zastupitelstva  unhošťského;  Ferdinand  Bešťák, 

správce,  jako  člen  okresního  zastupitelstva  Kladenského;  Leonhard  Kubát,  řídící  učitel 

ve Vrapicích,  zástupce  učitelstva;  František  Spurný,  ředitel  měšťanské  školy  v Unhošti, 

kterého  dočasně  zastupoval  J.  L.  Černý,  zástupce  ředitele  měšťanské  školy  chlapecké 

na Kladně. (Černý, 1898, s. 14-15) 

V dalších  letech  se  složení  OŠR  příliš  neměnilo,  většinu  jmen  nacházíme 

na  seznamech  členů  OŠR  ještě  roku  1915.  Ti,  kteří  byli  vystřídáni,  většinou  odešli 
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na odpočinek nebo zemřeli. Ve funkci předsedy OŠR se v pozdějších letech objevili Čeněk 

Hatlák  a  Karel  Haissinger.  O  školních  inspektorech  není  už  třeba  se  zmiňovat,  MUDr. 

Jaroslava  Hrušku  později  vystřídal  Václav  Sochor,  náměstek  kladenského  starosty, 

po Františku Spurném byl jmenován roku 1895 František Melichar, ředitel měšťanské školy 

chlapecké v Unhošti.  Adolf  Gelltner  nahradil  Františka Staňka.  Roku 1897 byl  zástupcem 

katolické církve jmenován Antonín Maděra,  farář v Kladně, který úřad zastával až do své 

smrti roku 1915.

Úkolem inspektorů  bylo  jednak  zjištění  fyzického  stavu  školy  a  její  vybavenosti, 

plnění školní docházky, prospěchu žactva i stavu příslušné dokumentace, jednak hodnocení 

práce  učitelů.  Součástí  hodnocení  byly  různé  rady  a  pokyny  týkající  se  pedagogické  i 

didaktické  práce.  Konkrétní  uděloval  OŠI  přímo  na  místě,  o  obecných  se  diskutovalo 

na okresních učitelských konferencích.

Přibližme si tyto konference o něco blíže. Úplně první se uskutečnila 26. října 1893 

v Kladně v sále hotelu „Beránek“. Její program byl skutečně nabitý: zpráva o stavu školství 

v okrese, pokyny k výuce všech předmětů (čtení, mluvnice, psaní, počtů, zeměpisu, dějepisu, 

přírodopisu, kreslení, zpěvu, tělocviku i ručních prací), vyplňování třídnic, rozvrhů, vedení 

čtvrtletních zpráv, měsíční výkazy o školní docházce, povinnosti místního školního dozorce, 

přednášky členů sboru. Následovala volba zástupce učitelstva, dále byly předneseny referáty 

o  mravoučných  článcích  v čítankách.  (ŠK,  č.  42,  1893/1894,  nepaginováno)  Na  třetí 

konferenci byla mimo jiné podána zpráva knihovní komise a návrh knihovního řádu, probrány 

a  schváleny osnovy z kreslení,  tělocviku  a  zpěvu.  Přednesen  byl  příspěvek „O některých 

abnormalitách u školních dětí“. (ŠK, č. 58, 1895/1896, nepaginováno)

2.3 Školy kladenského okresu

Bohatým zdrojem informací o běžném životě škol jsou školní kroniky. Školy měly své 

zaběhnuté  zvyklosti  a  povinnosti  týkající  se  běžného  chodu  škol,  v průběhu  roku  pak 

samozřejmě vstupovaly do děje neočekávané a neplánované události. Kronikáři zpracovávali 

dějiny školy,  zaznamenávali  počátky a  konce školního roku,  vlastenecké a  jiné  slavnosti, 

náboženská cvičení, změny v učitelském sboru či ve stavu místního duchovenstva, stavební 

úpravy,  zřizování  školních  zahrad  a  cvičišť,  počet  žactva  i  jejich  zdravotní  stav,  školní 

zkoušky,  přehlídky vykonané zemským a okresním inspektorem, návštěvy školy ze strany 

členů  školních  úřadů  a  vzácných  osobností,  školní  dobrodince,  jak  bylo  užito  nadání 

založených při škole, jak byla podporována chudá mládež a řadu dalších událostí důležitých 
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pro  školu.  V kronikách  nenalézáme  žádné  polemické  poznámky,  ani  kritiky  činností 

organizací či jednotlivce, tím méně hodnocení soudobých poměrů. V inspekčních zprávách se 

s kritikou  setkáváme  zejména  v souvislosti  s činností  MŠR,  hodnocena  byla  také  práce 

učitelů. Abychom se v líčení dalších osudů jednotlivých škol příliš neopakovali, zastavme se 

na chvíli u záležitostí, které se týkaly převážně všech dále zmiňovaných škol.

Školní rok začínal slavnými službami Božími, vzýváním Ducha Svatého, konkrétně 

církevním zpěvem Veni Sancte (slavnostní mše svatá na zahájení školního roku), či zpěvem 

rakouské národní  hymny.  Každý rok probíhala  zkouška ze sv.  náboženství  za přítomnosti 

některého z vyšších církevních hodnostářů,  ve zdejším kraji  to býval vysoce důstojný pán 

Josef Kandler, knížecí arcibiskupský vikář traktu slánského; knížecí arcibiskupský sekretář J. 

Kraus, děkan ve Zlonicích; smečenský děkan P. Fredinand Kučera, knížec. arcibisk. vikář; Jan 

Novák, farář v Hostouni, vikariátní tajemník. Někdy býval přítomen i starosta příslušné obce, 

jindy  školní  dozorce.  Třikrát  do  roka  děti  chodily  ke  svatému  přijímání  a  účastnily  se 

obvyklých kostelních slavností a průvodů. Namátkou jmenujme den vzkříšení Páně, den sv. 

Marka, oslavy sv. Aloisia, patrona školních dítek, či tzv. křížové dny. Koncem školního roku 

se uskutečňovaly výstavky školních prací žáků, jejichž návštěvnost se lišila školu od školy. 

Závěr roku býval také spojen se službami Božími, většinou slavnostním hymnem Te Deum 

laudamus sv.  Ambrože,  biskupa v Miláně.  Žákům bývaly rozdány školní  zprávy (původní 

varianta dnešního vysvědčení), sešity a ruční práce. Zároveň byly děti poučeny o tom, jak se 

mají o prázdninách chovat.

Koncem 19. století se u nás objevují tzv. stromkové slavnosti, svátek, jehož tradice 

vznikla v USA a rozšířila se po celém světě. Kromě žáků a učitelů byli  většinou přítomni 

členové místní školní rady. Učitelé promlouvali k žákům o užitečnosti stromů, společně se 

všichni vydávali na místo, kde probíhalo jejich vysazování. Děti byly poučovány o užitečnosti 

ptactva a zvířat, přednášely básně nebo zpívaly písně vztahující se k tématu, často zazněla i 

rakouská národní hymna.

Kromě  každoročních  oslav  jmenin,  narozenin  a  výročí  korunovace  Jeho  i  Jejího 

veličenstva patřila k význačnějším událostem sledovaných let Jubilejní výstava v roce 1891. 

Že se jednalo o záležitost  velice významnou, o tom svědčí následující: „V milé naší vlasti  

vypravily nejenom obce, ale i města školní dítky k návštěvě zemské jubilejní výstavy, které  

byly tak krásou unešeny, že neocenitelným pokladem v jich duších zůstane stálá památka na  

zažité  chvíle  v srdci  vlasti  milené.“  (JAF  č.  1307,  KŠ,  1880-1912,  nepaginováno)  Díky 

peněžitým příspěvkům mnoha dárců, kteří přispěli na vstupné a dopravu, se mohly výstavy 

zúčastnit  i  chudé  děti.  Žáci  měli  možnost  seznámit  se  s různými  odvětvími  českého 
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hospodářství,  jednotlivé  pavilony  byly  věnovány  průmyslu,  zemědělství,  lesnictví, 

ovocnářství,  vinařství,  pivovarnictví  i  včelařství.  Prohlédli  si  výdobytky moderní  soudobé 

techniky, např. hospodářské stroje, nářadí a vybavení železářských hutí, v jiném pavilonu žáci 

obdivovali  zbraně,  lovecké  trofeje,  rybářské  náčiní  a  výstavu  ryb.  Část  expozice  byla 

zaměřena i na školství, český venkov či lidové umění.

Podobného  významu  byla  i  Národopisná  výstava  v roce  1895,  jejímž  cílem  bylo 

předvést život českého a slovanského lidu. Opět díky mnoha dobrodincům ji mohly navštívit i 

chudé děti,  které společně s učiteli  a ostatními žáky mohli  shlédnout např. výstavu muzea 

města Prahy, hudby, české literatury a divadla, modelů staveb a obydlí, krojů, stavitelství a 

inženýrství  a  řadu  jiných.  Večer  mohli  všichni  obdivovat  Světelnou  fontánu,  kterou 

doprovázela  česká národní hudba. Kromě těchto dvou význačných událostí  byl  školní rok 

zpestřován různými výlety a vycházkami po okolí, o kterých se ještě zmíníme.

V souvislosti s návštěvami obou výstav padla zmínka o chudých dětech, jejichž složitá 

situace  nebyla  tehdejší  společnosti  lhostejná.  OŠR získávala  od zemského  školního úřadu 

pro tyto děti knihy na vyučování, MŠR darovávaly peníze na pomůcky, pořádaly se sbírky 

po třídách jednotlivých škol a obcích, vznikaly haléřové spolky,  školy organizovaly různá 

divadelní představení, z jejichž výnosu se leckdy pořizovalo oblečení a obuv pro nemajetné 

žáky.  V devadesátých  letech  19.  století  se  navíc  začínají  všechny děti  dostávat  do  centra 

pozornosti lékařů, probíhala zdravotnická osvěta a začalo být sledováno očkování mládeže. 

Od počátku 20. století se konaly sbírky ve prospěch České komise pro ochranu dítek a péče 

o mládež.

Následující  událost  je  patrně  ojedinělou,  přinejmenším  nezvyklou.  Počátkem  roku 

1910 došlo ke změně v c. k. školním inspektorátu. Dosavadní okr. školní inspektor Rudolf 

Soukup  byl  jmenován  ředitelem  c.  k.  okresního  gymnázia  v Klatovech  a  učitelé  okresu 

kladenského mu uspořádali na rozloučenou přátelský večer. Jmenovaný inspektor byl tímto 

počinem velmi dojat, o čemž svědčí dochovaný dopis, jehož kopie je umístěna v příloze této 

práce (příloha č. 1)

V roce  1914  vypukla  1.  světová  válka,  která  bez  rozdílu  ovlivnila  život  celé 

společnosti. Výuka ve školách byla během válečných let značně omezena časově, prostorově i 

personálně.  V neposlední  řadě  se  všichni  potýkali  s nedostatkem všech  základních  potřeb 

pro život. Na řadě škol byly pořádány „polévkové“ kuchyně.

Ve  válečných  letech  se  školní  kronikáři  ve  svých  záznamech  věnovali  především 

sdělením o vítězství rakouské armády a bojích na frontě. Probíhaly oslavy každého vítězství, 

dbalo se na vlasteneckou výzdobu, byly zakládány vlastenecké koutky. Připomínalo se dobytí 
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řady měst – Bělehradu, Lvova, Varšavy, Stanislavova nebo Gorice. V únoru 1918 se konaly 

oslavy na ujednání míru s Ukrajinou.

Všechny školy v monarchii byly zapojeny do pomoci válečnému hospodářství, která 

se  děla  prostřednictvím různých sbírek.  Pořádaly se sbírky ve prospěch Červeného kříže, 

sbírky pro vojsko v poli, sbírky kopřiv, ostružinového listí, sbírky prádla pro vojsko, sbírky 

na válečné hroby, aktivity na pomoc vdovám a válečným sirotkům, sbírky na válečné sirotky, 

válečné půjčky. Učitelé platili válečné příspěvky z mimořádného přídavku.

Výuka v těchto  letech  byla  pro učitele  podstatně  namáhavější  i  z hlediska  chování 

žáků,  každá  válka přináší  určitý  pokles  morálky.  Mnohým dětem odešel  otec  do války a 

matka zůstávala s početnou rodinou sama. S přibývajícími válečnými měsíci se po obsahové 

stránce  sledovalo  „vlastenecké  zaměření  učiva“  (příloha  č.  2),  konaly  se  „vlastenecké“ 

přednášky. Loajalita vůči rakouskému císaři byla zdůrazňována na každém kroku: „Výchova 

v tomto  směru  musí  se  od  prvních  začátků  díti  co  nejintensivněji,  aby  zapustila  hluboké  

kořeny a aby její  výsledky byly co nejskvělejší  a naprosto trvalé.  Vznešené tony rakouské  

hymny národní, říšské barvy i znak musí ihned v našich dětech buditi city nejradostnějšího  

nadšení.“ (IZ, 1915/1916, III. obecná škola chlapecká v Kladně)

Buštěhrad (Buckov)

Dějiny Buštěhradu sahají až do počátku 13. století, první zmínky o škole se objevují 

kolem roku 1690. Do té doby navštěvovaly buštěhradské děti školu v Lidicích. Roku 1869 se 

v jednopatrové  budově  buštěhradské  školy  nacházely  dvě  třídy  umístěné  v  poschodí, 

v přízemí pak byl byt pro učitele se dvěma pokoji, kuchyní a komorou. Školu obklopoval i 

malý dvorek a zahrádka. 

„Ač dětí školou povinných stále přibývalo a obě třídy přeplněny byly, zůstává stále  

škola o dvou třídách až do vydání nových zákonů školních. Teprve k návrhu c. k. okresní šk.  

rady povolila c. k. zemská šk. rada vynesením ze dne 17. ledna 1873 č. 120 rozšíření školy  

o třídu třetí  a čtvrtou. Na to žádala c. k. okresní šk. rada obec, aby vyhlédnuty byly dvě  

světnice  pro tyto  třídy a oznámila zároveň,  že nájem z nich sama bude platit.  Proč třídy  

otevřeny nebyly, neznámo.“ (Černý, 1898, s. 88) V té době byla sestavena MŠR, která začala 

jednat o rozšíření školní budovy, ve dvou třídách bylo natěsnáno na 500 dětí. Po počátečních 

průtazích  ohledně  financování  úpravy  školy,  kdy  obec  nakonec  nezískala  žádný  finanční 

příspěvek, neboť mezitím přešla povinnost výstavby škol do kompetencí obcí, byla přístavba 

dokončena. Tou dobou fungovala najatá místnost jako třetí třída, po přestavbě v březnu 1877 
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přemístěna do hotové budovy. V září téhož roku byla otevřena třída čtvrtá, o rok později bylo 

zavedeno vyučování ženským ručním pracím. Žactvo nadále přibývalo, postupně se otevřely 

dvě pobočky pro děvčata, jež se nacházely mimo budovu školy. Roku 1885 byla vynesením c. 

k.  ZŠR ustanovena škola jako pětitřídní  s pobočkou u té  třídy,  v níž  bude nejvíce  dětí,  a 

zároveň byla povolena další pobočka od 1. ledna 1886, pro kterou byla také najata místnost 

mimo školu. Nárůst počtu tříd vedl MŠR  k úvaze o přístavbě školní budovy,  nicméně to 

nebylo ze stavebního hlediska možné a bylo doporučeno postavit školu zcela novou. Ta byla 

vysvěcena 26. srpna 1891. (Černý, 1898, s. 89-90)

Ke škole patřila i zahrada, která byla dodatečně upravována: „Štěpnici však jest třeba 

znovu zříditi  a  plot  zahradní  lépe  upraviti,  aby  v zimě zvěř  polní  do  zahrady nemohla  a  

stromků mladých nezničila.“ (IZ, 1895/1896) O čtyři roky později byla místo tyčkové hradby 

postavena zeď, upraveny cesty i terén,  zaseta tráva,  zasazeny stromy a keře.  Ty ze svých 

prostředků  hradil  řídící  učitel  Jaroslav  Šindler.  Protože  však  celkové  náklady byly  velmi 

vysoké,  vypomohla  si  škola  roku  1900  pořádáním  představení  „Učitel  ve  francouzském 

zajetí“ či o rok později dětskou vánoční zpěvohrou „Jesličky“. Bohužel část zdi porazila 21. 

listopadu 1903 silná vichřice. (ŠK, č. 42, 1834-1918)

V kronice zdejší školy nalezneme zápisy rozmanitého charakteru. Například přípisem 

OŠR na  Smíchově  ze  dne  17.  srpna  1884  dostali  žáci  třetí,  čtvrté  a  páté  třídy  možnost 

navštěvovat od 1. ledna 1885 nepovinné hodiny německého jazyka, které vedli učitelé Jan 

Sládek  a  Jaroslav  Šindler.  Roku  1896  bylo  povoleno  hostouňskému  rabínovi  vyučovat 

mosaickému náboženství děti zdejší izraelské školy, účastnit se mohly i děti ze Stehelčevsi. 

Roku 1882 se konala jedna ze schůzí  unhošťsko – kladenského spolku Učitelské jednoty 

Komenský, který hájil profesní zájmy učitelů a zároveň sloužil k jejich dalšímu vzdělávání. 

V počátcích působení nově vzniklé OŠR na Kladně navštívil zdejší školu její první inspektor: 

„Dne 6. a 7. m. dubna 1893 byla konána inspekce školy veleváženým panem c. k. okresním  

školním inspektorem Vincencem Podhajským, jenž  svým přátelským a v pravdě otcovským 

jednáním ukázal se býti pravým přítelem učitelstva a neocenitelným rádcem nejen pro život  

školní, ale i pro život mimo školu.“ (ŠK, č. 42, 1892/1893, nepaginováno) Mezi povinnosti 

inspektorů patřilo mimo jiné i sledování přípravy učitelů na hodiny:  „Co zařídil c. k. školní  

inspektor na místě: uložil učitelstvu, aby potřebné pomůcky učebné k vyučování ve ¼ hodině  

před vyučováním pro tu kterou třídu byly silami učitelskými, jichž se týče, vždy připraveny,  

aby nebylo potřebí na počátku vyučování jich po jiných třídách hledati, čímž vyučování je  

vyrušováno.“ (IZ, 1896/1897)
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Očkování a pravidelná zdravotní péče se nacházely teprve v začátcích, nelze se proto 

divit, že vyučování bývalo často přerušováno kvůli epidemickým nemocem. V buštěhradské 

škole se kupříkladu nevyučovalo od 16. dubna do 29. května 1884 kvůli spále, tehdy si nemoc 

vyžádala život 23 dětí. (ŠK, č. 42, 1883/1884, nepaginováno) Jindy bývala škola uzavřena 

kvůli osypkám, spalničkám, příušnicím, kožním vyrážkám i chřipce. Nemoci se nevyhýbaly 

ani  učitelům,  kronikáři  popisují  onemocnění  zánětem  plic,  bronchitidou,  influzenou, 

kloubním revmatismem. V takovém případě bylo vyučováno polodenně, při  menším počtu 

žáků se třídy spojovaly.

Počátkem roku 1900 bylo vyučování přerušeno v souvislosti  s hospodářskou situací 

v kraji. V polovině ledna vypukla stávka horníků ve zdejších dolech a jejich majitelé zastavili 

prodej uhlí. Za takových podmínek musela být škola uzavřena, nicméně díky úsilí OŠR, která 

pro školu sehnala 4 vozy uhlí, se mohli žáci po deseti dnech vrátit do školních lavic. (ŠK, č.  

42, 1899/1900, nepaginováno)

Na pomůcky si škola vydělávala například koncerty, které byly pořádány učitelstvem, 

případně je dostávala darem. Řadu z nich získala od OŠR: globus, obrazy vlka, lososa, lesního 

káněte,  datla  černého a  strakapouda,  mosazná  závaží  a  železný kilogram,  mapy a  obrazy 

Slezska, nástěnnou mapu mocnářství Rakousko-Uherského, Brožíkův obraz, brožuru „O vlivu 

tabáku na zdraví lidské“. Z jiných zdrojů se školní sbírka obohatila o vycpaného levharta či 

Doležalovy zeměpisné obrazy.  C. k. školní knihosklad v Praze daroval pro chudé žáky 10 

exemplářů čítanky (Šťastný - Sokol), díl IV. (ŠK, č. 42, 1834-1918)

Povinností  každé  školy bylo  provozování  učitelské  a  žákovské  knihovny,  ne jinak 

tomu bylo i  na zdejší  škole.  Úsměvné se dnešním učitelům, kteří  se potýkají  s nezájmem 

o  jakoukoliv  četbu  svých  žáků,  může  jevit  sdělení  inspektora  Františka  Haase  (IZ, 

1895/1896):  „Co zařídil c. k. školní inspektor na místě: aby dětem nedávalo se příliš čísti  

z knihovny žákovské, nýbrž jen pokud jest s užitkem, dále aby přiměřený návod jim byl dáván,  

jak  mají  s prospěchem  čísti,  aby  četba  ta  byla  dokonalá  a  užitečná,  nikoliv  povrchní.“ 

Žákovská knihovna byla roku 1903 obohacena o 41 knih, darovaných OŠR. O tři roky později 

věnovala  ZŠR  pro  učitelskou  knihovnu  spis  „Návod  ku  předpravnému  vyučování  dítek 

hluchoněmých na škole obecné“ od F. Koláře. Ve školním roce 1913/1914 věnovala dělnická 

tělocvičná jednota v Buštěhradě z výnosu divadelního představení a z vlastních prostředků 52 

vázaných  knih  do žákovské  knihovny,  které  byly  vybrány na  základě  návrhu učitelského 

sboru. (ŠK, č. 42, 1834-1918)

V prvním roce  války  byla  v  budově  umístěna  škola  pro  děti  italských  uprchlíků. 

Vyučování  se  ujal  důstojný  pan  farář  František  Bolerini,  občas  jej  zastupovala  učitelka 
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obchodní  školy Amelia  Segalla.  Do školy chodilo celkem 43 dětí.  Na podzim 1916 bylo 

ve  škole  zavedeno polodenní  vyučování,  za  dva  učitele  v  branné službě  byla  ustanovena 

výpomocná učitelka. Stejného roku bylo vzhledem k situaci uděleno mnoho úlev kvůli polním 

pracím.  (ŠK, č.  42,  1834-1918;  IZ,  1912/1913-1916/1917) Po válce  se splnilo  přání  řady 

buštěhradských občanů - dostali povolení zřídit měšťanskou školu.

S buštěhradskou školou je spojováno jméno již zmiňovaného Jaroslava Šindlera, který 

zde působil velmi dlouhou dobu, osmnáct let ji dokonce řídil. Díky svému hudebnímu nadání 

dosáhl  úspěchu  až  za  hranicemi  zdejšího  regionu,  více  o  něm  je  uvedeno  v kapitole 

o regionálních osobnostech.

Družec

Obec Družec leží zhruba sedm kilometrů jihozápadně od Kladna, její historie sahá až 

do 14. století. Na počátku sledovaného období navštěvovaly zdejší školu kromě družeckých i 

děti ze Lhoty,  Žiliny,  Doks a přilehlých samot, Dolního Bezděkova, Malé a Velké Dobré. 

Jednopatrová budova, postavena roku 1845, přestávala postupně kapacitně vyhovovat. Ještě 

v roce 1873 byla škola dvojtřídní, ačkoliv do ní docházelo na 450 dětí. O neustálém nárůstu 

počtu žáků píše Černý (1898, s. 137): „Od 1. ledna 1880 vyučovalo se ve čtyřech třídách,  

od 1. ledna r. 1882 v 5. třídě jako pobočce školy čtyřtřídní. Tato čtyřtřídní škola proměněna  

v pětitřídní, počínaje dnem 1. ledna r. 1883. Téhož dne a roku otevřena třída 6. jako pobočka  

třídy čtvrté. Dne 1. března 1885 otevřeny dvě nové pobočky, jež umístěny byly v Žilině; ty byly  

jako  samostatná  dvoutřídní  škola  přiděleny  r.  1888  ke  školnímu  okresu  Slánskému.“ 

Dodejme,  že  po  odškolení  Dobré  byla  počátkem školního  roku 1893/1894 zrušena  jedna 

pobočka a zároveň i jedno učitelské místo,  v pozdějších letech,  konkrétně roku 1900, byla 

škola  znovu  pětitřídní.  Roku  1878,  ještě  při  trojtřídní  škole,  bylo  zavedeno  vyučování 

ženským ručním pracím.

Ke škole patřila i malá školní zahrada bez štěpnice. V červnu 1896 byla místní školní 

rada vyzvána k její úpravě. Tento problém se řešil řadu let, z inspekční zprávy roku 1913 se 

dozvídáme, že obec věnovala místo, nicméně zase byly nesnáze s opatřením vody. O dva roky 

později se ukázalo, že ani terén nebyl pro zřízení zahrady zcela vhodný. Při výuce přírodopisu 

nemohla tedy zahrada naplno sloužit svému účelu. Přes všechny uvedené nedostatky ji však 

dokázal řídící učitel alespoň zčásti zužitkovávat. Ani letní cvičiště se nedalo plně využívat, 

neboť  nebylo  dostatečně  vybaveno  nářadím  a  tento  stav  se  do  konce  1.  světové  války 

nezměnil. Zatím se užívalo příležitostných míst. (IZ, 1896-1918)
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K nejlepším učitelům patřil Antonín Šimandl, který řídil školu v letech 1897 až 1916. 

V inspekčních  zprávách  (1901/1902)  se  o  něm  píše:  „Řídící  učitel  pěstuje  se  zdarem 

včelařství a ovocnictví a dává tak vzorný příklad občanstvu, v němž budí se tím zájem i láska  

ke včelařství a pěstování užitečného stromoví. Také sám pořizuje vhodné pomůcky učebné.“ 

Ve školním roce 1905/1906 mu byla udělena pochvala za řádnou správu školy a „za utěšené 

výsledky ve vyučování  a výchově školní mládeže“.  Podobné pochvaly se dostalo i  Josefu 

Diblíkovi,  který  na  zdejší  škole  působil  pravděpodobně  během  let  1902  až  1914.  Své 

pedagogické začátky si v Družci odbyl i jeden z největších českých pedagogů, první český 

učitel  tělesně postižených dětí  a zároveň první ředitel  Jedličkova ústavu František Bakule. 

Více o jeho působení na zdejší škole a jeho životě vůbec je uvedeno v poslední kapitole.

Při dlouhodobější nepřítomnosti učitele byly školy nuceny hledat různá řešení, neboť 

dočasné spojování tříd, ke kterému i dnes dochází občas na každé škole, nebylo při počtu 60-

100 žáků ve třídě vždy možné. Východiskem bylo například polodenní vyučování, jako tomu 

bylo na zdejší  škole v roce 1904: „Richard Houska, def.  učitel  I.  tř.,  od 25.  května 1904  

pro nemoc nevyučuje, a proto v I. a II. tř. zavedeno polodenní vyučování, o jehož zavedení  

k c. k. zemské školní radě žádáno.“ (IZ, 1903/1904)

Postupem času si škola vylepšila sbírku učebních pomůcek, která ještě v roce 1892 

byla poměrně chudá, navíc mnohé z nich byly rozbity, nikdo jim nevěnoval náležitou péči. 

S nástupem  nového  řídícího  Antonína  Šimandla  v roce  1897  se  uvedly  věci  do  pohybu. 

Do  kabinetu  byla  dána  vhodná  skříň,  provedla  se  inventarizace,  byly  sepsány  chybějící 

pomůcky.  Rovněž knihovny prošly kontrolou,  chatrné  svazky byly  nahrazeny novými,  co 

bylo možno, nechalo se znovu svázat. Přičiněním řídícího učitele i MŠR se z darů a výnosu 

z hudebních  večírků  pořádaných  obcí  obě  sbírky  postupně  rozšiřovaly.  S postupným 

stárnutím budovy však  kabinety  přestávaly  dostačovat,  pomůcky  trpěly  prachem,  v rámci 

údržby se z nedostatku finančních prostředků prováděly jen nejnutnější úpravy.  (IZ, 1892-

1916)

Válka se zdejší školy dotkla stejně jako jiných škol. Učitelé odcházeli do vojenské 

služby,  sehnat  za  ně  výpomocnou  sílu  nebývalo  snadné.  Žáci  i  učitelé  se  zapojovali 

do válečné výpomoci.

Dřetovice (Vřetovice)

Obec Dřetovice je zmiňována již roku 1233 a první zmínky o dřetovickém školství 

pocházejí z konce 17. století. Nás však zajímá až rok 1863, kdy byla postavena nová škola,  
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jejíž  stavbu  značně  podpořil  císař  Ferdinand  Dobrotivý.  Jednalo  se  o  patrovou  budovu 

s bytem pro učitele, kuchyní, komorou, sklepem, s učebnou a kabinetem. S rozvojem uhelen 

v kraji přibývalo obyvatelstva, zákonitě se zvyšoval i počet dětí, roku 1870 jich bylo již přes 

sto. Teprve o dvanáct let  později byla otevřena druhá třída, dočasně najatá v jiném domě, 

mezi  tím  roku  1880  počalo  vyučování  ženským  ručním  pracím.  MŠR 

se rozhodla upravit první patro školy tak, aby vznikly dvě třídy, což také bylo provedeno a 1. 

listopadu 1884 nastalo pravidelné vyučování ve dvou třídách. Během let se počet žáků znovu 

postupně navyšoval a tak byla o prázdninách roku 1896 postavena ke straně budovy školy 

nová učebna a 1. října začala výuka ve třech třídách. (Černý, 1898, s. 104-108; ŠK, č. 47, 

1881-1914)

Další léta probíhala řada větších či menších zásahů týkajících se zvelebení školy. 

K jejímu  provozu  bylo  mimo  jiné  zapotřebí  vody,  kterou  škole  poskytovala  studna vedle 

budovy. Byla však ohrazená a proto se stávalo, že se děti při nabírání musely hodně naklánět 

a  do  studny spadly.  V březnu 1881 byla  proto  přikryta  a  opatřena  pumpou.  Každý,  kdo 

ze studny čerpal, musel zaplatit jistou část, aby se vrátily vynaložené náklady. Za školu i faru 

přispívala obec. V roce 1890 se v pamětní knize objevuje zpráva o plísni „v kuchyni a v bytu 

podučitelově“,  která  byla  během prázdnin  odstraněna a  byt  se  tak  mohl  znovu bez  obav 

využívat. (ŠK, č. 47, 1881-1914) Co se týká letního cvičiště, bylo o jeho zřízení opakovaně 

žádáno řadu let. Již ve školním roce 1896/1897 přislíbil předseda MŠR, že bude zřízeno a 

opatřeno příslušným nářadím, stalo se tak však až o osm let později. Do té doby děti cvičily 

na dvoře a bez nářadí.

Vše v našem životě podléhá času a tak i budova zdejší školy byla roku 1913 shledána 

jako nevyhovující,  dokonce ji tehdejší  inspektor Adolf Röhrig označil  jako ubohou, jednu 

z nejchatrnějších v okrese, na čemž by po tolika letech nebylo nic překvapivého. Nabízí se 

však otázka, zda skutečně byla v tak špatném stavu nebo zda toto přísné posouzení vycházelo 

z rozdílnosti charakterů inspektorů, z jejich názoru na to, co je a není přijatelné. Ještě čtyři 

roky  předtím  totiž  shledal  Rudolf  Soukup  zdejší  školu  jako  vhodnou  a  vyhovující  a  je 

otázkou, zda by za čtyři roky tak náhle sešla. Je ovšem možné, že byly jen zpřísněny oficiální  

požadavky na hygienu a bezpečnost a z toho také hodnocení stávající budovy vycházelo.

Adolf Röhrig byl  vůbec všímavým úředníkem, následující  zpráva ze stejného roku 

svědčí o tom, že jeho posouzení stavu školy bude nejspíše pravdivé: „S místní škol. radou  

vstoupeno v jednání,  aby odstraněny byly závady a opatřeno nutné – hromosvod na škol.  

budově,  zvonek  ve  škole,  v kabinetě  konsola  nebo  stojan  na  mapy,  lahvičky  na  drogy  a  

chemikalie stejné a novými stejnými nápisy opatřené  a pěkně srovnané (týče se pouze správy  
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školy),  u  dveří  nové  prahy,  dvéře  natříti,  ve  II.  třídě  bezpodmínečně  tabuli  přemístiti,  je  

v rohu a polovina jí úplně ve stínu. (IZ, 1913/1914)

Vraťme se ještě k vyučování ženským ručním pracím. První industriální učitelkou byla 

roku  1879  ustanovena  paní  Johanna  Vorlíčková.  Byla  to  velmi  dobrá  volba,  neboť 

z dochovaných pramenů vyplývá,  že jmenovaná učitelka vyučovala ještě před rokem 1879 

u sebe doma, zcela bezplatně. V dalších letech v této funkci působila Antonie Wagnerová, 

posléze od roku 1887 Anna Novotná, a když od 1. ledna 1893 byla výuka rozšířena o „ tři  

hodiny v témdni“, znovu nastoupila i Antonie Wágnerová. Obě učitelky se v příštím školním 

roce svého úřadu vzdaly a na jejich místo byla na krátkou dobu jmenována Julie Nehasilová. 

Od roku 1892 vedla ruční práce Julie Burdová, choť řídícího učitele, bývalá literní učitelka. 

(ŠK, č. 47, 1881-1914) Ta navíc v době války ochotně a bezplatně zastupovala i mobilizované 

učitele. Od 1. ledna 1916 bylo povoleno v nejvyšší třídě rozšířit vyučování o jednu hodinu 

týdně. (IZ, 1914-1916)

Z učitelů zmiňme Josefa Burdu, řídícího učitele, který zdejší škole věnoval minimálně 

23 let svého života. Nastoupil 1. 9. 1893 a ještě roku 1916 jej nalezneme na seznamu učitelů. 

Ačkoliv  se  na  řídícím páru podepisoval  věk,  jednoznačně byla  ceněna  jejich  snaha,  s níž 

udržovali  vyučování  v době války.  Ve školním roce 1886/1887 byl  od vikariatního  úřadu 

ve Slaném udělen pochvalný dekret definitivnímu učiteli Václavu Wagnerovi. Celá léta se 

s dětmi věnoval církevnímu zpěvu a pečlivě dbal na jejich náboženskou i mravní výchovu. 

Po celý školní  rok 1899/1900  měl  definitivní  učitel  Josef  Baudyš  dovolenou,  protože se 

účastnil  kursu pro učitele  měšťanských škol  v Jičíně.  Místo něj  byl  jmenován Bartoloměj 

Brabec. (ŠK, č. 47, 1881-1914)

Školní docházku žáků ovlivňovaly jednak letní úlevy, jednak různé nemoci, chřipku 

nevyjímaje.  Jak  je  vidět,  její  příznaky  zůstávají  po  léta  stejné:  „Epidemická  tato  nemoc  

na svých potulných cestách zabloudila též do naší obce a mnoho lidí mladých i dospělých ní  

onemocněla, nikdo však nezemřel. Nemoc ta je vyšší stupeň rýmy. Počíná bolestí všech údů,  

slabostí a silnou horečkou. Za touž příčinou nebylo vyučováno u nás od 13. - 26. m. ledna l.  

1890.  (ŠK, č. 47, 1890/1891, nepaginováno) Epidemicky se například o čtyři  roky později 

objevovaly i kožní nemoci,  které však díky MUDr. J. Himmrovi,  obvodnímu lékaři,  zcela 

vymizely. Ze zdravotních důvodu byla škola uzavřena i od 10. do 14. listopadu 1918. (ŠK, č. 

47, 1881-1914)

„Památným zajisté zůstane mládeži školní den 24. duben l.  1883, ježto udílel  Jeho  

Eminence kníže arcibiskup Pražský Bedřich ze Švarcemberků svátosť sv. biřmování pro osadu  

Vřetovickou  v chrámu  Páně  v Lidicích.  Dítky  školní  s učitelstvem  i  biřmovanci  dospělí  
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s důstojným  místním  panem  farářem  Ferd.  Čejkou  vedeni,  šli  v procesí   zbožných  zpěvů 

do Buštěhradu; zde spojivše se s Buštěhradskými za zvukův spolkové hudby, zpěvu a střelby  

ubírali  se do Lidic.  ……. Biřmování všech bylo přes jeden tisíc.“  (ŠK, č. 47,  1883/1884, 

nepaginováno)

Od počátku války se škola musela bez některých učitelů obejít,  František Jirka a 

Václav  Hejnal  byli  v branné  službě.  Dočasně  za  ně  vyučovaly  Marie  Podracká  a  již 

zmiňovaná  Julie  Burdová.  (IZ,  1914-1918)  V kronice  se  dočítáme,  že  učitelé  poskytovali 

finanční příspěvky, skládali se i žáci, po obci se pořádaly sbírky prádla pro vojsko, na válečné 

hroby, na válečné sirotky. V těchto těžkých dobách se snažili pomáhat i sami žáci – dívky šily 

zimní prádlo, pletly punčochy, nákoleničky a vyráběli papírové podešve. Na čaj pro vojsko 

společně  všichni  sušili  ostružinové  listí,  pro  různé  válečné  potřeby shromažďovali  kov,  i 

školní zvonek byl odebrán k válečným účelům. Dřetovická obec poskytla dokonce azyl 73 

uprchlíkům  z Tyrol.  Dodejme,  že  mobilizovaný  Václav  Hejnal  se  vrátil  a  znovu  začal 

vyučovat v prosinci 1918.  O dva měsíce později se svého učitelského úřadu chopil i František 

Jirka, který se vrátil ze zajetí v Rusku. 

Dříň

Tato obec existovala již roku 1318, v 15. století však zanikla a na dnešním místě byla 

založena roku 1681. Od roku 1859 byla přiškolena do Vrapic. O dvanáct let později chodilo 

do dvojtřídní školy 373 dětí, což vedlo MŠR na návrh c. k. OŠI Josefa Baudiše k požadavku 

o odškolení Dříně. Vyhověno bylo teprve druhé žádosti a dne 1. prosince 1872 mohly být 

po provedení potřebných oprav v budově bývalého hostince otevřeny dvě třídy obecné školy 

se 170 žáky. O pět let později dala MŠR vystavět na školní zahrádce novou místnost, ve které 

byla  otevřena  třetí  třída.  To  však  na  dlouho  nevystačilo,  v roce  1877  musela  být  najata 

světnice  v domě č.  74,  kam byla  umístěna  třída čtvrtá.  Během dvou let  byly  třídy znovu 

přeplněny, pátou třídu však nebylo možno z kapacitních důvodů otevřít. (Černý, 1898, s. 91)

Přibližně tou dobou, na jaře roku 1885, se zatímní řídící učitel Fr. Fulín zasloužil o to,  

že polovina staré školní zahrádky byla přeměněna na letní tělocvičnu. Zemina z této části byla 

převezena do nové zahrady před školou, kterou učitelský sbor částečně upravil a v jedné části 

zbudoval  školku.  Fr.  Fulín  pořídil  jednoroční  hrušková  a  jabloňová  pláňata  s množstvím 

rozličných semen, která koupil ze školní zahrady v Německém Brodě. (ŠK, č. 37, 1884/1885, 

nepaginováno)
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Ve  školním  roce  1897/1898  byla  přeci  jen  výuka  v páté  třídě  zahájena,  nicméně 

prostory pro ni stále nebyly. Tento problém škola vyřešila tak, jak bývalo v té době zvykem – 

vyučovalo se ve čtyřech místnostech,  I. a II. třída polodenně. Vyučování ženským ručním 

pracím bylo zavedeno 1. ledna 1879. 1. října 1908 bylo povoleno otevřít při I. a IV. třídě 

zatímní pobočky dívčí.

Budova  školy  byla  ve  velmi  špatném  stavu,  nevyhovovaly  jednotlivé  třídy  ani 

nábytek, s tím souvisely i nesplněné požadavky na hygienu. V říjnu 1897 se žáci dočkali nově 

zrekonstruované budovy. Vysvěcení školy probíhalo s velkou slávou, obcí procházel průvod, 

pronášela  se  slavnostní  řeč,  hrála  hudba.  Oslavy  byly  ukončeny  při  večerní  zábavě. 

Ve stejném roce byla upravena i nová školní zahrada, byť byla od školy poněkud vzdálena. 

Na  údržbu  školních  budov  i  jejich  vybavení  hleděli  především  školní  inspektoři,  jako 

kupříkladu Adolf Röhrig: „S místní školní radou vstoupeno v jednání, aby vyšlapané schody,  

jež jsou značně nebezpečny pro úraz, byly opraveny (nejlépe cementem). Nábytek ve třídách a  

spodní okenní tabule aby opatřeny byly novým nátěrem. Kroužky u rour od kamen aby byly  

utěsněny, aby se nezačazovaly stěny. U schodů aby pořízena byla nová rohož drátěná. Žumpa  

aby byla prohlédnuta a opravena. Aby místní škol. rada opatřila vhodné místo pro cvičiště a  

zahradu v blízkosti školy. Tabule ve 2. třídě musí býti opatřena složenou osnovou linek a ne  

jednoduchou.“ (IZ, 1913/1914)

Pozornosti úředníků neunikli ani samotní učitelé. Na zdejší škole patřil mezi ty méně 

kvalitní Václav Tater, jemuž se v roce 1913 dostalo nelichotivého hodnocení (IZ, 1912/1913): 

„Sčítá zpaměti celou řadu čísel trojciferných. Zbytečné.  Způsob a ton při vyučování dosti  

drsný,  řeč vulgární.  Při  čtení  ušetřeno interpunkce.  Methoda správná, píle  ještě  náležitá,  

prospěch a kázeň dostatečná.“ Didaktické a pedagogické pokyny bývaly směřovány obecně 

na všechny pedagogy: „Ve společné poradě poukázáno, aby užité příklady slovy se na tabuli  

nenapisovaly ani jich výsledky; aby nacvičeny byly běžné zkratky (m, l, ml, k, n); aby děti  

hlasitě  mluvily  a  chybujícímu dítěti  se  nesmály;  aby při  kreslení  děti  listem netočily,  ale  

naučily  se  kresliti  přímky  svislé,  vodorovné,  šikmé.“  (IZ,  1903/1904) „Ve  VI.  tř.  při  

přírodopise, o který mají hoši více, nebudiž jen opakování, ale budiž pro chlapce udělána  

rozsáhlejší osnova podrobná. Při počtech dbáno budiž součinnosti celé třídy. Oprava mluvn.  

úkolu nebudiž prováděna tak, aby jedna žákyně prostě celou úlohu na tabuli psala, ale buďtež  

děti o jednotlivých chybách poučovány (II. tř.) Theorie zpěvu budiž ve 4. a 5. tř. pěstována.  

Další pokyny týkaly se čtení, dějepisu a zeměpisu.“ (IZ, 1904/1905)

Sledovány  byly  i  úřední  knihy  a  spisy:  „V každé  třídní  knize  musí  býti  vložena  

normální osnova učebná a podrobná osnova, dále seznam memorovaných článků a básní a  
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seznam  nacvičených  písní  i  seznam  hospitací.“  (IZ,  1912/1913)  „V katalozích  je  veliké  

množství  poznámek  z mravů.  S těmi  nutno  šetřiti.  Třetí  stupeň  z mravů  nutno  stručnou 

přiléhavou poznámkou objasniti, ale při 2. stupni poznámky odpadají. Tyto stupně známek  

s poznámkami  v katalozích  obsaženými  špatně  harmonují.  Buď  jsou  poznámky  přehnány  

nebo, nebo byly mravy nesprávně klasifikovány. (IZ, 1914/1915)

V souvislosti  s  novým  pojetím  výuky  hrály  důležitou  roli  pomůcky.  Například 

ve školním roce 1884/1885 získala dříňská škola „Tabulky k označení světových stran“ nebo 

„Zkratky nových měr a vah“, které zhotovil již zmiňovaný pan učitel Fulín. V srpnu 1890 

pořídila škola pomůcky z finančního daru c. k. OŠR. Za částku 20 zlatých byly zakoupeny 

fyzikální pomůcky (tlakoměr, čočky), tělovědné tabule nebo zoologické obrazy. Ve školním 

roce 1897/1898 získala škola od studenta obchodní školy Petra Horáka sbírku hmyzu. (ŠK, č. 

37, 1878-1913) Inspektoři dbali i na pořádek v kabinetech: „Ve sbírkách buďte předměty dle  

možnosti  srovnány  dle  předmětů  a  příbuznosti.  Lahvičky  s přírodninami  a  chemikáliemi  

buďte opatřeny novými čistými vignetami s úhled. nápisy a stejnými zátkami, které nejlépe  

bylo by převázati stejnou križí, blanou nebo pergamenem“ (IZ, 1913/1914)

Roku 1890 škola obdržela 15 zlatých na rozšíření žákovské knihovny, peníze postačily 

na  koupi  37 knížek  pořízených v knihkupectví  Kapr a  Kotek  na Smíchově.  Ve prospěch 

knihovny se v lednu 1896 konal ples, který pořádalo komité žen a jehož výtěžek znamenal 

pro školu zisk 16 knih. O dva roky později získali pro změnu učitelé do své sbírky „Mléka a  

mléčné výrobky“ či nástěnnou tabulku „První pomoc při úrazech“. (ŠK, č. 37, 1878-1913)

Kromě každoročních oslav jmenin i narození příslušníků panovnického rodu a řady 

náboženských obřadů se konaly různé slavnosti či výlety. V červnu 1892 slavily děti dříňské, 

vrapické a stehelčevské školy svátek sv. Aloise, patrona školní mládeže. O sedm let později 

navštívily staroslavnou Budeč a odtud se vydaly na Okoř. Roku 1906 podnikli žáci vyšších 

tříd spolu se svými učiteli výlet do Prahy, aby si prohlédli tamější památky. (ŠK, č. 37, 1878-

1913)

Po  vypuknutí  války  začala  škola  trpět  střídáním  učitelských  sil,  někteří  učitelé 

onemocněli, jiní byli mobilizováni. Sborovna školy fungovala jako válečná kuchyně, zbytek 

budovy byl  v nevyhovujícím stavu. Na nápravu si ovšem museli  zdejší učitelé i žáci ještě 

několik let počkat. Konec války zastihl školu s pěti třídami a dvěma pobočkami.
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Dušníky

V minulosti  bývaly Dušníky duchovním statkem, zdejší obyvatelé se od roku 1288 

stali poddanými ženského benediktinského kláštera sv. Jiří. V počátcích sledovaného období 

byly  Dušníky  přiškoleny  do  Hořelic.  Po  dlouhém  jednání  mohla  být  obec  roku  1896 

odškolena,  byl  zakoupen  potřebný  pozemek  a  postavena  nová  škola.  Inspekční  zpráva 

(1897/1898)  z prvního  školního  roku  k tomu  uvádí:  „Škola  tato  otevřena  byla  jakožto  

dvoutřídní od 1. září 1897, od 1. ledna 1898 otevřena bude III. třída, povolená vys. vynesením 

veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 8. prosince 1897, čís. 40.655.“ Více se dozvídáme 

Z Dějin školství okresu kladenského: „Úhledná tato budova stojí ve východní části vesnice  

při Pražské ulici, od níž jest oddělena zahrádkou. Jest to stavení jednopatrové, jehož průčelí  

obráceno jest ku straně severní.  V přízemí vpravo jest byt o dvou pokojích s kuchyní řídícího  

učitele a vedle něho jest místnost pro kabinet. V levém křídle jest pokoj pro mladšího učitele a  

jedna učebná síň. V prvním patře jsou tři učebny a světnička na ukládání různých školních  

potřeb. Ze školní budovy možno vyjíti dvěma vchody do prostranného dvora, v němž se nalézá 

pumpa a dřevník. Za dvorem jest velká, zdí obehnaná zahrada, v jejíž přední části zřízeno  

bude letní cvičiště.“  (Černý, 1898, s. 139) Jako krytou tělocvičnu používala škola rezervní 

třídu.

Žákovská knihovna byla vybavena o rok později jedenapadesáti  svazky pořízenými 

z financí určených na pomůcky a postupně se rozrůstala, v roce 1913 obsahovala 144 knih. 

Učitelé  měli  pro  tuto  chvíli  používat  vlastní  knihovnu  zatímního  řídícího  učitele  Josefa 

Šedivého, který ji ochotně zapůjčil, ale i učitelská knihovna postupně získávala jeden svazek 

po  druhém a  ve  jmenovaném roce  čítala  na  70  spisů  odborné  literatury.  Z předepsaných 

pomůcek  chyběly  mapy  polokoulí,  ostatní  pomůcky  byly  pořízeny  a  učitelé  o  ně 

v následujících letech pečlivě pečovali a sbírku v rámci možností rozšiřovali. (IZ, 1892-1916)

V prvním školním roce nastoupilo do zdejší školy 174 dětí,  o pět let později jejich 

počet vzrostl na 227, byla proto otevřena zatímní čtvrtá třída postupná. V letech 1908/1909 

bylo z důvodů přeplněnosti zavedeno polodenní vyučování. Ve školním roce 1913/1914 bylo 

ve čtyřech třídách s pobočkou zapsáno již 337 dětí, začala proto jednání s MŠR o přeplněnosti 

tříd. Následujícího roku už byla škola pětitřídní, i když počet zapsaných dětí klesl na 266. Zda 

byla  příčinou  spálová  epidemie,  která  se  toho  roku   v obci  dlouhou  dobu  vyskytovala  a 

vyžádala si oběti na životech i mezi dospělými, není známo, jisté je, že problém nedostatečné 

kapacity školy byl  vyřešen. (IZ, 1892-1916)
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Ačkoliv se jednalo o novou budovu, již za pár let bylo třeba provést na škole menší 

úpravy:  „Místní školní rada byla vyzvána odstraniti zbytky vlhkosti v I. tř.  na pravé stěně  

u podlahy opravením zdiva a vycementováním; dala školní upraviti žumpu na popel přikrýti;  

zdravotní plivátka a věšák do II. tř. pro učitele poříditi.“  (IZ, 1902/1903) Ve školním roce 

1915/1916 se  Adolf  Röhrig  vyjádřil,  že  budova je  ve  velmi  dobrém stavu,  čistá  a  hojně 

vyzdobená.

Důkazem, že v praxi byl naplňován požadavek dalšího vzdělání učitelů, které nemělo 

končit  pouze úspěšným absolvováním učitelského ústavu, je následující  záznam: „Gabriel  

Trapl ustanoven výpomoc. učitelem (vynes. ze dne 5. /5. 1905, č. 19055. z. š. r.) na místě  

Karla Jaroměřského, def. učitele II. třídy, jemuž vynesením ze dne 4/3 1905, č. 9496, udělena  

byla dovolená na dobu od 15. /4. do 15. /7. 1905 za příčinou návštěvy kursu pro průmyslové  

školy  pokračovací.“ (IZ,  1904/1905)  Ve  stejném  studiu  pokračoval  jmenovaný  učitel  i 

v následujícím  roce,  tentokrát  byl  uvolněn  od  dubna  do  července  a  místo  něj  vyučovala 

výpomocná učitelka Jiřina Viplerová.

V době války se i zdejší škola potýkala s personálními nesnázemi, navíc ji v prvním 

roce zasáhla již zmiňovaná epidemie spály. V rámci svých možností se učitelé i žáci účastnili 

humanitární podpory ve prospěch vojáků na frontě, sirotků i nemocnic. Podzimní oslavy roku 

1918 uvítala škola s pěti třídami a jednou pobočkou.

Horní Bezděkov

Obec Horní Bezděkov se nachází přibližně 8 km jihozápadně od Kladna, první zmínky 

o  ní  pocházejí  ze  14.  století.  „Až  do  r.  1871  byla  obec  Horno-Bezděkovská  přiškolena  

k Unhošti.  Pro velkou vzdálenost  od  zmíněného města  vydržovali  si  však  sousedé  Hor.  –  

Bezděkovští soukromé učitele, kteří mládež vyučovali v bytech soukromých, jsouce stravováni  

„po střídě“, poněvadž střídavě chodil po stravě k rodičům dítky školou povinně majícím.“  

(Černý, 1898, s. 133). Ve zmiňovaném roce bylo dosaženo odškolení od Unhoště a vznikla 

jednotřídní obecná škola.

Roku 1873 byla  posvěcena nová školní  budova a  také  přiškolen  Dolní  Bezděkov. 

O dva roky později  byla  škola  rozšířena  o druhou třídu,  proto ještě  téhož  roku došlo  ke 

zvýšení budovy o jedno patro. Z inspekční zprávy z let 1895/1896 se dozvídáme, že k budově 

školy patřila poněkud vlhčí zahrada se štěpnicí, kde se nacházel i včelník. Tento problém se 

znásobil v pozdějších letech, kdy vlhkost začala postupně pronikat i do budovy. Na opravu 

škola samozřejmě neměla. Jako tělocvična se používala rezervní třída, venkovní cvičiště bylo 
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neupravené a nedostatečně vybavené. Přestože v dalších letech byla opakovaně navrhována 

úprava  i  doplnění  chybějícího  nářadí,  tento  stav  se  dlouhá  léta  nijak  výrazně  nezměnil, 

nepochybně kvůli chybějícímu kapitálu. O nesnadné finanční situaci školy svědčí i opakující 

se  návrhy  inspektorů  v průběhu  dalších  let:  oprava  tabulí,  úprava  nových  záchodků, 

vydláždění dvora, dohotovení studny a koneckonců i zcela konkrétní doporučení z roku 1895: 

„Mimo to uložil  (myšleno OŠI)  správě školy,  aby knihy pro chudé nebyly dětem chudým  

darovány, nýbrž toliko půjčovány k potřebě.“  (IZ, 1894/1895) Alespoň žákovská i učitelská 

knihovna byly slušně vybaveny, žáci četli „pilně“ a učitelé ji využívali „náležitě“. Přesto se 

MŠR snažila  zdejší  školství  zvelebit,  zejména  když  byl  jejím  předsedou  František  Olič. 

Z finančních  důvodů  se  škola  potýkala  i  s nedostatkem  pomůcek,  byť  ze  zákonem 

předepsaných  zpočátku  nic  nechybělo,  ale  jejich  počet  byl  velmi  skromný.  Později  škola 

postrádala hlavně fyzikální přístroje, zeměpisné novější mapy, počitadlo pro 1. třídu. (NAD č. 

1295,  KŠ, 1873-1915)

Díky nátlaku okresního hejtmana p. Karla Haissingera, OŠI Josefa Malého a knížecí 

vrchní  správy  v Křivoklátě  byla  o  prázdninách  1912  provedena  řada  úprav  a  především 

postaveny nové záchody. Původní byly jen boudy z prken zničených plísní, chyběla odpadová 

žumpa a tím pádem odtékaly fekálie po dvoře. Voda se dostala až pod základy budovy, bylo 

třeba velké rekonstrukce. Některé práce byly bohužel odloženy na později. (NAD č. 1295, 

KŠ, 1873-1915, s. 157-159)

1.  ledna  1881  byla  první  učitelkou  ženských  ručních  prací  jmenována  Vilemína 

Píšová, ve skutečnosti už však výuka probíhala od 1. září 1880. Jako externistka se podrobila 

dne 12. května 1880 „zkoušce ze ženských ručních prací na c. k. ústavu učitelek v Praze a  

nabyla způsobilosti ku vyučování předmětu tomu na obecných školách.“ (NAD č. 1295, KŠ, 

1873-1915, s. 39) Od 1. ledna 1916 bylo vyučováno ručním pracím ve dvou odděleních.

4.  ledna  1873  začal  školu  řídit  Josef  Buša,  jenž  získával  pochvaly  od  knížecí 

arcibiskupské konsistoře v Praze za úspěšnou činnost při  vyučování náboženství.  (NAD č. 

1295, KŠ, 1873-1915) Od roku 1907 spravoval školu František Markup, působící na zdejší 

škole od roku 1871 a zmínky o jeho kvalitní pedagogické práci nacházíme ještě o osmatřicet  

let později. V letech 1901 a 1905 mu dokonce bylo vysloveno pochvalné uznání za „utěšený 

prospěch  ve  vyučování  a  výchově  mládeže  školní.“  (IZ,  1901-1905)  Ostatně  po  každé 

kontrole  ze  školního  inspektorátu  bývaly  učitelům  udělovány  pedagogické  a  didaktické 

pokyny,  směřující  ke zkvalitnění  jejich  práce.  Pokyny Adolfa Röhriga  z roku 1915,  které 

udělil  při  návštěvě  bezděkovské  školy,  dokazují,  že  toho  bylo  v praxi  skutečně  dbáno: 

„Při všem vyučování budiž přihlíženo k součinnosti a zvláště samočinnosti žáků, která nechť  
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jest  předpravou  k budoucí  samostatnosti.  Po  nejvíce  budiž  přihlíženo  též  k názornosti  a  

budováno na zkušenostech žáků. ........ V zoologii třeba šetřiti momentů biologických a vůbec  

veškeré vyučování přírodopisu třeba stavěti na názoru, zkušenostech a pozorování žáků, jež  

nutno  též  podporovati  vycházkami  a  přihlížeti  k potřebám  obyvatelstva  domácího.  

V přírodozpytě  budiž  vycházeno  vždy  od  pokusů,  pozorování  a  zkušeností  žáků.“ (IZ, 

1914/1915)

Školní rok probíhal svým stálým způsobem, jak o tom svědčí velmi podobné zápisy 

ve školní kronice.  Příznivec zdejší  školy pan Antonín Čermák každoročně od vánoc 1874 

strojil  dětem  vánoční  stromek  a  podarovával  je  jablky,  ořechy,  cukrovím  i  školními 

potřebami. Roku 1880 se uskutečnila Jesličková slavnost s vánočními písněmi, děti dostaly 

dárky od Antonína Čermáka i od obce. Ke dni sv. Mikuláše bývaly obdarovávány chudé děti 

školními pomůckami. Roku 1907 proběhla stromková slavnost za účasti MŠR a rodičů dětí, 

o dva roky později ředitel řemeslnické školy v Kladně Frant. Rössler daroval škole tělocvičný 

stojan s hrazdou a kruhy. Na 19. dubna 1913 připadla slavnost pragmatické sankce, žákům 

na  toto  téma  byla  přednesena  přednáška  zakončena  společným zpěvem rakouské  hymny. 

Školní docházku nepříznivě ovlivňovaly mrazy, sněhové vánice, závěje, ale i chudoba rodičů, 

početnost  některých  rodin,  převážná  většina  přespolních  dětí,  tu  a  tam epidemie  nemocí. 

(NAD č. 1295, KŠ, 1873-1915)

V  březnu 1893 se škola stala členem Matice české:  „Hlavní zásluhu o to, že místní  

školní rada i také obecní zastupitelstvo k tomu svolilo, aby zdejší škola byla za člena České  

Matice přihlášena, má tentýž pan František Olič, předseda místní školní rady, který vší svou  

výmluvností za přijetí návrhu toho horlivě se přičinil.  Potřebný kapitál 105 zl. bude v pěti  

ročních  lhůtách  splacen;  škola  pak  bude  po  čas  jejího  trvání  dostávati  každoročně  

vzdělavatelných kněh v ceně 7 zl. 50kr. – Čin tento jest tím více chvály hoden, poněvač se  

zdejší obec za jednu z nejchudších považuje.“ (NAD č. 1295, KŠ, 1873-1915, s. 66)

Víme jistě, že v prvních dvou letech války byl řídící učitel František Svoboda na celou 

školu sám, druhý učitel Antonín Rosol byl  spolu s dalšími padesáti učiteli  zdejšího okresu 

povolán  na  frontu,  kde  se mu časem dostalo  vyznamenání  bronzovou medailí  Červeného 

Kříže s válečnou dekorací. Obě třídy byly vyučovány střídavě obden, pouze ruční práce vedla 

industriální  učitelka  Františka  Svobodová.  (IZ,  1914-1918)  Pořádaly  se sbírky  Červeného 

kříže „dům od domu“ a ve prospěch sirotků po padlých vojínech, sbírky kovů. Sušilo  se 

ostružinové listí  na čaj. Záložní  nemocnici Červeného kříže v Unhošti byl  darován polštář 

z dětmi přineseného sedraného peří. Dvoutřídní zůstala škola až do konce války. (NAD č. 

1295, KŠ, 1873-1915)
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Hořelice

První zmínka o Hořelici je z roku 1052 (tehdy ještě o „Zhořelici“) a nejstarší zpráva 

o zdejší  škole pochází  z roku 1698. Škola zde byla  zbudována roku 1877, do té  doby se 

vyučovalo v kostelní chalupě č. 17, poté na staré faře. „Až do roku 1855 byla škola v Hořelici  

jednotřídní, odtud až do 31. prosince 1879 dvoutřídní, od 1. ledna 1880 do 21. září 1885  

trojtřídní,  odtud až  do 31.  srpna 1891 čtyřtřídní.  (Černý,  1898,  s.  141)  Roku 1891 byla 

otevřena pátá třída a jak vyplývá z inspekčních zpráv, pětitřídní byla následujících šest let.  

Tehdy byla v Dušníkách, které byly k Hořelici přiškoleny, otevřena dvoutřídní obecná škola. 

Hořelickým učitelům tak zůstaly na starosti jen tři třídy, což čítalo na 210 dětí. Kromě úbytku 

dvou tříd to také znamenalo zrušení jednoho podučitelského místa. Postupem let však počet 

dětí neustále narůstal a ve školním roce 1908/1909 byla škola opět pětitřídní.

Padla  již  zmínka  o  tom,  že  roku  1877  získala  škola  vlastní  budovu.  Podle 

dochovaných  pramenů  byla  jednak  malá,  neboť  v roce  1892  probíhala  výuka  tří  tříd 

v najatých  prostorách  různých  domů,  jednak  byla  ve  zcela  nevhodném stavu  –  místnosti 

páchly ztuchlinou, měly špatná okna, chatrný nábytek. Zahrada byla najatá, vyhovující jen 

z části a navíc příliš vzdálená. Chyběly pomůcky i cvičiště s nářadím. V roce 1897 byl tento 

ožehavý problém vyřešen: „Nevhodná budova školní bude nahrazena novou budovou, k jejíž  

provedení  jsou již  učiněny kroky,  ku zdárnému dokončení díla  tohoto vedoucí;  tím budou  

školní  poměry  ve  školní  obci  Hořelické  řádně  upraveny.“  (IZ,  1897/1898)  Tak  se  také 

skutečně  stalo.  K nové  škole  patřila  i  zahrada  se  školkou  a  cvičiště  s nářadím.  Krytou 

tělocvičnu  škola  sice  neměla,  ale  mohla  k tomu  účelu  využívat  rezervní  třídu.  Koncem 

sledovaného období přestávala škola v určitých ohledech vyhovovat, zmiňována byla hloubka 

učeben a nedostatečné osvětlení, poměr délek a šířek též neodpovídal. (IZ, 1897-1916)

O sbírku učebných pomůcek bylo přibližně od roku 1897 lépe pečováno, po celá léta 

se pak nacházela ve velmi dobrém stavu. Toho roku byly například pořízeny obrazy ptáků 

Střední Evropy či několik fyzikálních přístrojů. Co se týče žákovské knihovny,  roku 1892 

bylo  správě  školy  uloženo,  aby  roztrhané  svazky  nechala  znovu  svázat  a  knihovnu  lépe 

uspořádat. Nejspíše tak bylo učiněno, v dalších letech lze vyčíst z inspekčních zpráv pouze 

údaje o počtu publikací. (IZ, 1897-1916)

Dosud jsme se nezmínili o hodnocení písemných prací žáků. Z větší části vyhovovaly 

předepsaným  kritériím,  ale  čas  od  času  se  v různých  zprávách  objevovaly  i  výtky,  jako 

například ve zdejší škole roku 1897: „V I., II., III. a V. třídě vyhovují opravou, obsahem i  

počtem; ve IV.  třídě jen počtem; úprava jejich  jest  tu  nedbalá,  oprava ledabylá  a obsah  
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zvláště  u úkolů početních  nevyhovující.  Výkresy čisty,  jen ve tř.  IV.  větší  čistota žádoucí.  

Uloženo učiteli IV. třídy, aby úkoly klasifikoval a v příslušném rozsahu i obsahu je volil, jakož  

i aby přihlížel k čistotě a úhledné úpravě všech úkolů.“ (IZ, 1896/1897)

Vyučujícím byl  v této třídě definitivní  učitel  Martin Jiran, působící na zdejší  škole 

od roku 1880, a není divu, že ani jeho hodnocení nebylo nijak laskavé: „Vyučuje neobratně a  

větší  píle v přípravě i  v procvičování  látky se žactvem jest  u něho žádoucí;  prospěch dětí  

sotva  dostatečný,  kázeň  dostatečná.“  (tamtéž)  Inspektor  František  Haas  měl  tehdy  i  jiné 

postřehy: „Třídním učitelům ve tř. IV. a V. dal příslušné pokyny didaktické a methodické;  

učiteli pak třídy IV. (M. Jiranovi) dal napomenutí, aby zdvořile choval se k řídícímu učiteli a  

poslušen byl  všech zákonných zařízení  a pokynů svého představeného pod uvarováním se  

vyšetřování disciplinárního.“ (tamtéž) Ačkoliv učitelovo působení bylo v příštím roce stále 

hodnoceno jako dostatečné, inspektor vyzdvihl jeho snahu o zlepšení. „Vede si nyní správněji  

ve vyučování  a  snahu má náležitou;  prospěch dětí  celkem dobrý,  kázeň uspokojivá.“  (IZ, 

1901/1902)  V dalších  letech  mu  bylo  vytýkáno  příliš  mnoho  mluvení.  Ve zprávách  je 

poslední zmínka o tomto učiteli roku 1909.

Definitivní  učitel  II.  třídy Karel  Stýblo působil  na hořelické škole jeden rok,  když 

do života všech vstoupila válka a on hned na počátku mobilizace narukoval. Zastupovala jej 

výpomocná učitelka Marie Jiranová. Pan učitel byl dlouhou dobu nezvěstný, ani příštího roku 

o  něm  nebyla  zmínka,  v seznamu  přítomných  učitelů  uveden  nebyl.  V těchto  letech 

navštěvovalo školu kolem 400 dětí,  učících se v pěti třídách a dvou pobočkách. Nesnadné 

období přečkala škola obdobným způsobem jako ostatní školy. (IZ, 1914-1918)

Hostivice

Počátky obce spadají  do druhé poloviny 13. století,  školství  tu  existovalo již  před 

třicetiletou válkou. Na konci 60. let 19. století se škola nacházela v budově z roku 1791, která 

byla o sedmačtyřicet let později přestavena do podoby jednopatrového domu, roku 1879 byla 

ještě vyvýšena o 2. patro.  „Až do roku 1871 byla zdejší  škola dvoutřídní;  o 3. třídu byla  

rozšířena počátkem školního roku 1871 – 1872; o 4. třídu v únoru r. 1877 a 5. třída otevřena  

dnem 1. ledna r. 1887.“ (Černý, 1898, s. 143) 

Koncem 19. století  začala  být škola považována za nevhodnou, učebny byly malé, 

vlhké,  zatuchlé,  po  stránce  zdravotnické  nevyhovovaly.  Tento  stav  byl  po  léta  vytýkán 

při každé příležitosti, postoj příslušných úřadů byl však odmítavý: „Z nařízení c. k. okresní  

školní rady ve příčině úpravy školní budovy a učeben podala místní školní rada, vzpírající se  
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proti  řádné  a  zákonité  úpravě  školní  budovy,  odvolání  k c.  k.  zemské  školní  radě,  které  

předloženo  bylo  podáním  ze  dne  4.  ledna  1900,  čís.  1.  o.š.r.,  s příslušnou  zprávou  a  

dobrozdáním úředního lékaře, dosud však vyřízeno nebylo.“ (IZ, 1899/1900) V následujícím 

roce byly na základě návrhu lékaře uzavřeny dvě učebny, a to jedna v budově školy, druhá 

najatá.  V I.,  II.,  III,  a  IV.  třídě  muselo  být  zavedeno polodenní  vyučování.  Později  škola 

najala  dvě  vhodné  místnosti,  nicméně  ve  škole  zůstávali  žáci  stále  v nepříznivých 

podmínkách. (IZ, 1900/1901) Ze zprávy následujícího školního roku vyplývá, že proti stavbě 

nové  budovy  „je  místní  školní  rada  i  většina  školních  zastupitelstev  přiškolených  obcí,  

nemajíce porozumění pro zvelebení školství,  takže veškeré kroky,  v té příčině činěné,  byly  

marny.“ (IZ, 1901/1902)

V září 1902 byla budova základní školy uznána za zdravotně nevyhovující a  MŠR i 

zástupci přiškolených obcí (Litovice,  Jeneček, Sobín) se konečně rozhodli  postavit  novou. 

(příloha č. 3) Přesně o čtyři roky později uvítalo žáky v  budově pět krásných nových tříd, 

nicméně dvě stále zůstávaly ve staré stavbě a to se do konce 1. světové války nezměnilo. 

(Kučera, 2006)

V rámci  podpory  názorné  výuky  byly  u  škol  budovány  zahrady,  zdejší  děti  se  jí 

dočkaly až spolu s novou budovou: „Kolem školní budovy jest pozemek sloužící jako dvorek,  

cvičiště tělocvičná a zahrada školní a obehnán jest ze tří stran zdí cihlovou, v níž na straně  

severní jest  vjezd opatřený železnými vraty a postranními dvířky.  Na straně východní jest  

zahrada  ohraničena  kovaným  železným  zábradlím  ve  slohu  renaissančním  na  kamenné  

podezdívce. Školní zahrada sama má výměry 18 a 22 m2 a jest v ní školka ovocná, oddělení  

zelinářské,  květinářské  a  botanické  a  jest  tamtéž  studna  se  železným  čerpadlem,  která  

k zalévání hojnost vody poskytuje.“ (Kučera, 2006, s. 13-14; vzato ze školní kroniky)

Součástí  školy byla  knihovna pro žáky i  učitele  a  soubor učebních  pomůcek.  Obě 

sbírky se rozrůstaly především díky dotacím OŠR a darů  od soukromých  osob,  občas  se 

přičinili  sami učitelé,  jako např.  Robert  Kincl,  který získal pochvalné uznání  „za utěšený 

prospěch ve vyučování a v kázni mládeže školní, jakož i za obohacení pomůcek učebných,  

vlastní přičinlivostí rozmnožovaných.“ (IZ, 1898/1899) 

Když vešly v platnost nové školní zákony, stal se zatímním, krátce na to definitivním 

řídícím učitelem Jan Tůma. V roce 1877 byl na uvolněné místo jmenován František Mejtský, 

který spravoval školu následujících 21 let.  Vykonal pro školu mnohé, bohužel „pro pokročilý  

věk nevede si  již  správně; zjevna jest  u něho pohodlnosť.  Prospěch dětí  ještě  dostatečný,  

kázeň  nedosti  uspokojivá.  Správu  školy  vede  nedosti  uspokojivě.  Řídící  učitel  bude  dle  

vynesení, učiněného ve schůzi c. k. okresní školní rady dne 29. července 1896, pro své méně  
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platné  působení  celkové,  pokročilým  jen  věkem omluvené,  vyzván,  aby  zadal  o  výslužbu,  

jakmile dokončí 40tý rok služební, což bude koncem srpna 1897.“ (IZ, 1896/1897) Ve své 

funkci setrval ještě další školní rok. Na podzim 1898 se stal řídícím učitelem František Krotil, 

který  v  dubnu  1902  onemocněl  zánětem  plic  a  12.  června  1902  zemřel.  Zástupcem  byl 

jmenován  František  Pelz  a  od 1.  března  1903 nastoupil  nový definitivní  řídící  učitel  Jan 

Suchoradský.  Ohledně  učitelů  zmiňme  jednu  zajímavost.  Poprvé  se  zde  setkáváme  se 

zdůrazňováním prestiže učitelského povolání. Roku 1896 OŠI „uložil sboru učitelskému, aby  

zachovával dobré kolegiality a svornosti ve všem a všude, dokládaje, že tím vážnosti školy a  

učitelstva prospěje se na dobro školy.“ (IZ, 1895/1896)

„Výrazně do chodu školy zasáhla 1. světová válka v letech 1914 až 1918. Řada učitelů  

byla aspoň po část války odvedena do armády, třídy musely být slučovány (ve školním roce  

1915/16  bylo  ve  IV.  třídě  133  dětí!)  a  zbývajícím  učitelům  byly  přidělovány  stále  nové  

povinnosti,  například  zajišťovat  rozdělování  potravinových  lístků  či  organizovat  různé  

sbírky.“ (Kučera, 2006, s. 15) Díky výše jmenovanému i kvůli onemocnění a náhlé smrti Jana 

Suchoradského  se  během  války  ve  správě  školy  vystřídalo  několik  učitelů.  Po  válce  se 

změnilo politické pozadí výuky, ale samotné vyučování probíhalo ještě pár let dost podobně.

Hostouň (Houstoň)

Stejně jako mnoho dalších, i tato obec existovala již ve 13. století. Hostouňskou školu 

si vyličme o něco podrobněji, neboť zdejší kronikáři na rozdíl od jiných vedli své záznamy 

velice zevrubně a poutavě, navíc je doprovázeli krásnými kresbami (příloha č. 4). 

Počátkem  sledovaného  období  se  škola  nacházela  v budově  z roku  1847.  Stávala 

na stejném místě jako původní stavení, v prvním patře byly dvě třídy, v přízemí se nacházel 

byt pro učitele a jeho pomocníka. K příštímu rozšíření došlo v roce 1877, kdy byla otevřena 

třetí třída, zřízena z bytu mladšího učitele. O devět let později se na západní straně přistavila 

další část, čímž byl získán prostor pro dvě učebny (příloha č. 5). Čtvrtá třída byla otevřena 13. 

března 1887, v páté se začalo vyučovat 1. března 1891. (Černý, 1898, s. 145)

Na  jaře  1893  byla  pro  školu  zřízena  zahrada,  k tomuto  účelu  byl  od  manželů 

Čermákových na dvacet let pronajat pozemek za městečkem. Budování zahrady se účastnili 

učitelé i děti: „Zorána a ohrazena byla najatá zahrada teprve v první polovici měs. května,  

takže musil se sbor učitelský omeziti na rozdělení  zahrady a na pěstování zelin. V zahradě 

školní bylo pracováno pilně. Sázení a ošetřování zelin účastnily se hlavně dítky 3., 4. a 5.  

třídy.  Místní  školní  rada zakoupila  1  rýč,  1  železné  hrábě a  1  kropicí  konev.  Uprostřed  
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zahrady upraveno bylo pole pro květiny v podobě kruhu, rozdělené v záhonečky obroubené 

svěžím nasetým trávníkem.  Bohužel  přílišné  sucho tohoto  roku  zavinilo  velké  rozmnožení  

dřepčíků, mšic housenek, kteří zle řádili. Přes to však úroda byla uspokojivá.“ (JAF č. 1307, 

KŠ, 1880 - 1912, s. 66-67) O čtyři roky později byla stávající zahrada zrušena a nová byla  

zřízena hned vedle školy, kde došlo k úpravě terénu: „Stromy (2) ořechové odstraní se. Místo  

odkopáním svahu  získané  prohloubí  se,  naveze  hlíny  4  dm.  Toť  veliký  záhon nastávající  

štěpnice.  Na obou druhých zbývajících  stranách cvičiště  pořídí  se  široké záhony,  kdež  se  

budou pěstovati lesní stromy a kře, zahradní květiny a zřídí se zkušebné pole“. (JAF č. 1307, 

KŠ, 1880-1912, s. 108) Školní zahrada se v dalších letech zdařile rozvíjela, důkazem budiž 

zápis, že správě školy ve Středoklukách bylo roku 1904 darováno asi 23 druhů různých keřů a 

vytrvalých rostlin vypěstovaných vlastními silami na školním pozemku. (JAF č. 1307, KŠ, 

1880-1912,  s.  173)  Stejného roku bylo  zřízeno zmiňované  letní  cvičiště,  jen na nářadí  si 

musela  škola  chvíli  počkat,  ale  nakonec  roku  1898  mohli  žáci  i  učitelé  začít  pravidelně 

sportovat.  Z Prahy byla  přivezena  zahradní  bradla,  jeden pár  kruhů,  jasanová hrazda,  dvě 

šplhací tyče, lano ke šplhání, motouz ke skoku a jeden pár stojanů, visutá hrazda, žebřík se 

stupátkem ke skoku do hloubky a jeden odrazový můstek. (JAF č. 1307, KŠ, 1880-1912, s. 

108)

Podobně jako na řadě jiných škol  starala  se i  zde MŠR o žákovskou a učitelskou 

knihovnu. V roce 1889 obdržela od c. k. OŠR na Smíchově 20 zlatých na pořízení vhodných 

vázaných knih. (JAF č. 1307, KŠ, 1880-1912, s. 18) Na základě dochovaných inspekčních 

zpráv si můžeme udělat představu o tom, jak se obě knihovny rozrůstaly. Zatímco ve školním 

roce 1892/1893 zahrnovala žákovská knihovna 119 svazků, o dvanáct let později jich měla  na 

tři  sta.  Množství  publikací  nepravidelně  klesalo  a  stoupalo,  podle  toho,  zda  byly  právě 

vyřazovány opotřebované či nevhodné, nebo se naopak podařilo získat finance na zakoupení 

nových. Ve školním roce 1906/1907 získala zdejší knihovna 30 vydání Babičky od Boženy 

Němcové.

Ještě  při  inspekci  na  jaře  roku  1893  neměla  škola  všechny  pomůcky,  které 

předepisoval školní řád. O rok později chyběly již jen zoologické obrazy, sbírky hub a imitace 

drahých kamenů. Nicméně v zájmu co nejnázornější výuky se celá léta škola snažila svou 

sbírku  neustále  rozšiřovat.  Značně  byla  obohacena  ve  školním roce  1896/1897  –  přibyly 

mapy, zmiňované imitace drahokamů, obrazy živočichů, fyzikální potřeby. Ve školním roce 

1906/1907 byla sbírka rozmnožena o pomůcky hudební, o pár let  později pro změnu zase 

chyběly  historické  obrazy.  Dva  roky  před  válkou  se  sbírka  nacházela  v dobrém  stavu, 

nicméně trpěla vlhkostí kabinetu.  Peníze získávala škola z různých zdrojů – od c. k. OŠR 
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v Kladně a MŠR, mnohdy je získávala jako dar, popřípadě si na ně snažila vydělat  sama. 

Na počátku roku 1873 sehrály hostouňské děti divadelní představení s názvem „Mladí pastýři 

betlémští“  (viz  příloha č.  6).  Podobně tomu bylo  i  v příštím roce,  tentokráte  hra „Cizinci 

o Štědrém večeru“ vynesla dostatek financí na zakoupení harmonia. Ve prospěch učebných 

pomůcek  se  uskutečnil  i  „Čarodějný  večer“  roku  1894  (viz  příloha  č.  7),  ze  zisku  byly 

pořízeny  zeměpisné  obrazy  nebo  mluvnické  tabule.  Představení  „Budečské  jesličky“, 

pořádané  roku 1895 správcem školy  za  spoluúčasti  učitelského  sboru,  umožnilo  zakoupit 

různé  fyzikální  pomůcky,  nástěnné  početní  obrazy,  měřická  tělesa  nebo  stereoskopické 

zeměpisné  obrazy.  I  v dalších letech  se konala představení  ve prospěch školy,  ať už byly 

účinkujícími děti nebo představení pořádali sami učitelé. (JAF č. 1307, KŠ, 1880-1912)

Podívejme se i na jiné zajímavosti  ze života školy.  Kupříkladu 28. března 1905 se 

konala slavnost na oslavu Jana Amose Komenského, krátce na to, před ukončením školního 

roku, podnikli žáci a učitelé výlet na Budeč, aby svou přítomností přispěli k oslavám jejího 

založení  před tisíci  lety.  (JAF č. 1307, KŠ, 1880-1912, s. 173) Roku 1891 se uskutečnila 

Jubilejní zemská výstava, díky štědrosti mnoha dárců se jí zúčastnilo na 166 dětí.   O čtyři 

roky později pro změnu všichni navštívili Národopisnou výstavu. Co se týká vyučování, víme 

například, že v roce 1911 zde začalo vyučování izraelskému náboženství. (JAF č. 1307, KŠ, 

1880-1912)

Ve  zdejší  obci  byla  štědře  podporována  chudá  školní  mládež,  dokonce  vznikla 

charitativní nadace: „Při škole zdejší zřídil r. 1864 probošt Mikuláš Tomek nadaci 1000 zl.  

Z úroků tohoto nadání bývají nejchudší mravní žáci na den sv. Mikuláše podělováni obuví  

(Černý, 1898, s. 145). Svým dílem přispívaly c. k. OŠR na Kladně, MŠR, tzv. „Haléřový 

spolek“, v pozdějších letech výbor „Čtenářské besedy“. Probíhaly sbírky po obcích Hostouni 

a Pavlově, sbírky po třídách. Vypomáhalo se knihami, sešity, početnicemi, kreslícími listy, 

častým darem bývala zmiňovaná obuv.

V  roce 1873 musela být škola na nějaký čas úplně uzavřena kvůli epidemii neštovic, 

o tři roky později byla díky nakažlivé nemoci učiněna opatření, aby se zdravé děti nestýkaly 

s nemocnými  a  vyléčené  děti  musely  mít  potvrzení  od  místního  lékaře,  že  se  již  mohou 

do školy vrátit. Dodejme, že tehdy bylo vyučování také na pár dní přerušeno, poté onemocněl 

i jeden z učitelů a ve dvou třídách pak bylo vyučováno polodenně. (JAF č. 1307, KŠ, 1869-

1887)

Kronikáři  nezaznamenávali  jen  události  související  přímo  se  školou.  Ve  zdejších 

pamětních  knihách  se  můžeme  dočíst  o  průtrži  mračen  a  krupobití  v dubnu  1904,  které 

způsobilo v obci povodeň, jakou nepamatovali ani nejstarší občané. Působivým zážitkem roku 
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1912  určitě  bylo  zatmění  Slunce,  které  měli  hostouňští  možnost  pozorovat  17.  dubna. 

V červenci 1914 byla sloužena zádušní mše za oběti atentátu v Sarajevu 28. 6. 1914 Františka 

Ferdinanda d´´Este a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenberga. (JAF č. 1307, KŠ, 1880-

1912; KŠ, 1912-1933)

Zápisy o jednotlivých letech končívaly záznamem o závěru příslušného školního roku, 

který většinou probíhal stejně. Záznam o školním roce 1913/1914 byl, jak již datum napovídá, 

ukončen smutnou zprávou o vypuknutí 1. světové války. Z učitelů byli mobilizováni Karel 

Kůstka a Jan Kubát. V prosinci 1914 byl odveden k domobranecké službě se zbraní i učitel 

Octavian Häusler. Jan Kubát se k vyučování vrátil v dubnu 1916 poté, co byl v listopadu 1915 

superarbitrován a posléze čerpal několik měsíců dovolenou z důvodu nemoci.  Ve školním 

roce 1916/1917 byl zpět na učitelském místě i Karel Kůstka. Konec války byl, stejně jako 

všude jinde, vítán bouřlivými oslavami. (JAF č. 1307, KŠ, 1912-1933) Školní rok 1918/1919 

zastihl hostouňskou školu v počtu čtyř tříd a jedné pobočky, celkem se jednalo o 294 žáků.

Chrášťany

Chrášťany určitě stávaly již ve 13. století,  vlastní školy se obec dočkala až dlouho 

potom,  na  začátku  19.  století  byla  přiškolena  k Ořechu.  Od  roku  1829  si  chrášťanští 

vydržovali učitele Václava Štrébla a rovněž odváděli povinné dávky ořechovskému učiteli. 

Zpočátku se učilo v domku č. 7, se stavbou nové budovy se začalo roku 1865. Obec byla 

vyškolena od Ořechu a škola byla prohlášena za veřejnou. Roku 1867 se začalo vyučovat 

v jednotřídce,  Václav Štrebl byl  ustanoven definitivním učitelem, celkem vyučoval 45 let. 

O pět  let  později  byly  přiškoleny  Třebonice.  Druhý  chrášťanský učitel  Alois  Šporcl  zde 

působil  od 1.  září  1874 a svému předchůdci  se vyrovnal,  na škole působil  celých 40 let. 

Vzhledem ke zvyšování  počtu žáků se škola postupně rozrůstala,  roku 1881 byla  budova 

vyvýšena o jedno patro, kam se umístila druhá třída. O pár let později došlo k přestavbě školy 

a dnem 1. září 1886 byla otevřena třetí třída. (Černý, 1898, s. 146)

Roku 1896 byla MŠR vybídnuta ke zřízení letního cvičiště, o dva roky později ho žáci 

a učitelé již plně využívali. Krátce před válkou byl ve škole pořízen zvonek, aby „přestávky 

současně  počínaly  a  končily  a  byly  naprosto  stejnoměrně  dodržovány.“ (IZ,  1912/1913) 

Téměř po padesáti letech od prvního vyučování v nové budově vyžadovala škola důkladnou 

údržbu:  „Zevnější  stav  školy  chatrný,  budova  stará,  zvláště  záchody  jsou  nedostatečné,  

umístěné na dvorku. Dle vyjádření c. k. okr. lékaře by bylo rozhodně třeba nové budovy, o což  
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ze strany zdej. úřadu bude usilováno.“ (IZ, 1914/1915) V tomto pohnutém období to ovšem 

bylo naprosto vyloučené.

Ženské  ruční  práce  se  na  škole  vyučovaly  od  1.  ledna  1882.  V úloze  industriální 

učitelky  se  na  škole  vystřídaly  Ludmila  Šporclová,  Eleonora  Mašková  a  Anna  Pelcová 

(později Svobodová). Ta vyučovala od roku 1891 a ještě v roce 1916 ji nalezneme v seznamu 

učitelstva na zdejší škole. Společně s dívkami měly zejména v období války spousty práce, 

pletly teplé návleky či ponožky pro vojáky v zákopech. V mimoválečných letech přispívaly 

svými výrobky k péči o chudé.

Školní docházka byla v průběhu let ovlivňována především letními úlevami, vypadá 

to, že rozsáhlejší epidemie nemocí se škole vyhýbaly,  alespoň od roku 1892. Pouze v roce 

1915 se v obci vyskytovala delší dobu spála. Nedostačující byla návštěvnost ve školním roce 

1897/1898  ,  neboť  OŠI  „uložil  učitelstvu  a  zvláště  správě  školy,  aby  působilo  k pilné  

docházce školní s místní školní radou.“ Také vybízel, „aby učitelé příslušné nabádali žactvo  

k pilnému čtení knih ze žákovské knihovny, sami je v té příčině vedouc; aby stále učitelstvo  

mělo bedlivý dozor k chování mládeže i mimo školu, aby nebylo do mládeže stížnosti jako  

v předešlých  letech.“  (IZ,  1897/1898)  Zvýšení  zájmu  o  literaturu  si  učitelé  vzali  k srdci, 

zatímco jmenovaného roku došlo k pouhým 88 výpůjčkám u 74 dětí,  o rok později si 125 

žáků vypůjčilo na 1095 knih. (IZ, 1898/1899)

Na počátku války byla v obci umístěna dělostřelecká baterie. Pro žáky to bylo jistě 

přitažlivé, nicméně obsluha měla neustálé spory s obyvatelstvem a její pobyt působil v obci 

rozruch.  Loajálnost  vůči  císaři  byla  zdůrazňována na každém kroku:  „Výchova ve smyslu 

rakousko  -  vlasteneckém  a  dynastickém  nechť  děje  se  co  nejintensivněji  tak,  aby  u  dětí  

zapustila hluboké kořeny a výsledky její aby byly co nejskvělejší a naprosto trvalé. Jí nechť  

přizpůsobeno jest veškeré vyučování a zejména úkoly, četba, dále při reáliích nechť děje se  

poučování s ohledem na přítomnou velikou dobu dějinnou. (IZ, 1915/1916) Učitelé Bohumil 

Jukl,  Bohumil  Bébr i Josef Bláha byli  postupně mobilizováni,  někteří  z nich byli  dočasně 

branné služby zproštěni a na nějaký čas se vrátili ke své práci.  Legionář Josef Bláha se vrátil 

roku  1920  ze  Sibiře,  oslavy  konce  války  a  vzniku  republiky  se  tak  konaly  bez  jeho 

přítomnosti. (IZ, 1914-1918)

Chyňava

První  písemné  zprávy  o  obci  pocházejí  z roku  1341  a  zdejší  škola,  jak  už  bylo 

zmiňováno,  patří  k nejstarším  v okrese.  Počátkem  19.  století  se  vyučovalo  v najatých 
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místnostech,  což tehdy nebylo nijak neobvyklé.  Roku 1844 získala škola vlastní stavení a 

následujících jedenatřicet let se vyučovalo ve dvou třídách. 1. ledna 1876 byla otevřena třída 

třetí.  O  pět  let  později  došlo  k přestavbě  školy  a  pátého  září  téhož  roku  se  škola  stala 

čtyřtřídní. (Černý, 1898, s. 148-149) Počet zapsaných žáků se ročně  pohyboval kolem 250. 

Docházka do školy byla  narušována jednak nemocemi,  jednak letními  úlevami.  Mezi léty 

1895 až 1914 jich bývalo kolem třiceti až čtyřiceti. (IZ, 1895-1914)

Budova školy stárla, během let prošla drobnými opravami a úpravami, ale základní 

vady tím odstraněny nebyly.  Ve školním roce  1901/1902 (IZ)  byla  opatřena  nová studna 

s pumpou,  kterou děti  využívaly k pití  a školní správa k domácí  potřebě a zalévání  školní 

zahrady. Té se v minulosti nedařilo jednak z nedostatku vody, jednak stromy a mělká půda 

znemožňovaly cokoliv pěstovat. O tři roky později byla školní zahrádka vhodně upravena a 

v jedné její části se zřídila štěpnice.

Správa  školy  ze  získaných  dotací  a  darů  pořizovala  pomůcky,  vybavovala  třídy  a 

kabinety, budovala žákovskou i učitelskou knihovnu. Například ve školním roce 1895/1896 

získala škola Morseův telegraf, elektromagnet či model kyvadlových hodin. (IZ, 1895/1896)

V rámci ručních prací, které byly vyučovány na základě vynesení c. k. ZŠR ze dne 19. 

července 1878 (Černý, 1898, s. 150), se vedle zdravotnických pravidel přihlíželo k čistotě, 

vkusu i praktickému upotřebení. Tento předmět byl provázán s hodinami kreslení, kde bylo 

přihlíženo právě ke vzorům rukodělných činností.

Učitelský sbor byl pravidelně podrobován kontrole, úředníci okresního inspektorátu 

sledovali i  zadávání písemných prací: Školní inspektor „dal pokyn učitelstvu, aby písemné 

práce vhodně dle týdnů v měsíci dětem dávalo; tak např. v prvém témdni měsíce každého úkol  

slohový, v druhém neb třetím témdni úkol mluvnický a ve čtvrtém témdni úkol početní, aby  

v jednom  témdni  nepřipadlo  více  úkolů  než  jeden,  čímž  nejen  dětem  se  prospěje,  ale  i  

učitelstvu uleví se zamezeným tak hromaděním oprav písemných.“ (IZ, 1900/1901)

Na  podzim roku  1914  vstoupila  do  klidného  života  školy,  zpestřovaného  výlety 

do přírody či konáním různých slavností, 1. světová válka. Výuka byla ohrožena mobilizací 

pedagogů,  nedostatkem  otopu  i  slabší  školní  docházkou.  Výrazně  byla  posílena  výchova 

k rakouskému vlastenectví.  Stejně jako ostatní  školy byla  i  ta  místní  zapojena do pomoci 

válečnému hospodářství.
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Chýně

Historie  Chýně  sahá  minimálně  do  13.  století.  „Školou  i  farou  patřila  Chýně  od  

dávných časů k Úhonicům. Leč občané zdejší dohodli se r. 1841 s učitelem Úhonickým, aby 

v Chýni zřízena byla expozitura, k níž připadly dva korce polí pro pomocníka.“ (Černý, 1898, 

s. 147) Vyučovalo se v najatých prostorách, samostatná škola zde byla postavena roku 1864. 

(Černý, 1898, s. 147) Po dvaatřiceti letech byly při školní budově vystavěny učitelské byty, na 

místě  malé  školní  zahrady.  Proto  byla  stejného roku vybudována  zahrada  nová,  ne  zcela 

ideální,  ale  přesto  svou  úpravou  vyhovující  potřebám  školy.  Letní  cvičiště  ani  krytou 

tělocvičnu neměla škola k dispozici ještě v době 1. světové války, ačkoliv v roce 1902 byla 

MŠR vybídnuta,  „aby  zřídila  letní  cvičiště  při  budově  školní  na  pozemku,  kde  nyní  jest  

pastouška, která do blízkosti školy nepatří, ježto kroky, k odstranění její činěné, dosud byly  

marny přes veškerá vybídnutí.“ (IZ, 1901/1902)

V lednu 1869 byl  správcem školy jmenován  Václav  Simon,  protože  mu však na 

začátku působnosti nových školních zákonů nebylo – stejně jako mnoha jiným – řadu měsíců 

vypláceno služné, vyučování zanechal. (Černý, 1898, s. 147) Ve sledovaném období se ve 

funkci  správce  školy,  později  řídícího  učitele  vystřídalo  jedenáct  pedagogů,  za  všechny 

jmenujme  osobnost  Pavla  Řídkého,  který  školu  řídil  v letech  1899  až  1905.  Během své 

pedagogické činnosti získal pochvalné uznání za  „utěšený výsledek ve vyučování a výchově  

mládeže  školní,  jakož  i  za  pečlivou  a  vzornou  úpravu  i  opravu  písemných  úkolů.“ (IZ, 

1900/1901) Stejně jako v Dříni nebo Dušníkách se i  zde setkáváme s dalším vzděláváním 

učitelů, definitivní učitel Petr Jindra měl v předchozím školním roce na základě vynesení ze 

dne 30. ledna 1900 od 15. února do 15. července dovolenou  „za příčinou návštěvy kursu  

kreslířského  pro  pokračovací  školy  průmyslové  (V  Praze),  a  zaň  jmenována  výpomoc.  

podučitelka na dobu tu Marie Culková (s vysvědčením dospělosti).“ (IZ, 1899/1900) Rovněž i 

on získal pochvalný dekret za své pedagogické působení.

Školní  docházka  byla  ve  zdejší  škole  hodnocena  jako  „pilná“,  čas  od  času 

ovlivňována letními úlevami a různými nemocemi,  roku 1902 například „růžovkou“, jindy 

spalničkami či planými neštovicemi. O dva roky později chybělo v den inspekce dokonce 36 

dětí z celkového počtu 92, škola byla ihned poté na rozkaz c. k. okresního lékaře na několik 

dní uzavřena. (IZ, 1892-1914)

OŠI pečlivě  dohlíželi  na způsob a obsah výuky:  „Při společné poradě dány tyto  

pokyny: Nechť nepracuje se jen s několika dětmi, ale ať se při vyvolávání střídají; písemnosti  

jednací nechť píší se ve formátě, v jakém v životě se vyskytují a ne do sešitu; při zeměpise  
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nemá děj tež se jen nová jména; při tělocviku nekonejte se pouze hry; přednášení básní jen  

odříkáváním.“ (IZ, 1905/1906) K zásadním požadavkům nového školského zákona patřila co 

největší názornost ve výuce, učitelé se proto snažili  udržovat a rozšiřovat sbírku učebních 

pomůcek i obou knihoven, a to především díky řadě příznivců školy. Od roku 1906 působil 

v obci  tzv.  Haléřový  spolek,  jehož  účelem byla  podpora  školy.  Potřebné  peníze  získával 

členskými příspěvky, pořádáním zábav a „Dětských dnů“. (Fousek, 2010)

Život školy v období 1. sv. války přibližuje současný chýňský kronikář Pavel Fousek 

ve svých přepisech první zdejší pamětní knihy. Vypuknutí války ovlivňovalo obvyklý způsob 

výuky i výchovy, více než kdy jindy byla zdůrazňována loajálnost k císaři. Od 14. prosince 

1914 chodily do místní školy i děti haličských uprchlíků, kteří v obci našli útočiště. Vedle 

školních povinností se žáci společně s učiteli zapojovali do válečné výpomoci, pořádaly se 

sbírky,  dívky šily papírové vložky do bot. Škola musela být několikrát  uzavřena z důvodů 

nemoci, jednou byl příčinou i nedostatek uhlí.  „Od 15. února do 17. září 1918 vyučoval na  

škole pouze řídící učitel, což mělo neblahý vliv na prospěch žactva.“ (Fousek, 2010) S nadějí 

všichni očekávali mír, který by do jejich životů znovu přinesl klid.

Jeneč

Historie jenečské školy se začala psát roku 1833. Tehdy byla odškolena od Hostivic, 

přesto odtud ještě několik let docházeli do Jenče výpomocní učitelé, škola zde byla postavena 

až roku 1838. Následujících čtyřiačtyřicet let byla jednotřídní a 1. ledna 1882 byla otevřena 

druhá třída. Vhodné prostory pro ni zatím nebyly, prozatím se vyučovalo v najaté místnosti. 

O tři roky později byla dokončena přístavba a 25. září 1885 byla budova znovu vysvěcena. 

Třetí třídy se škola dočkala roku 1888. (Černý, 1898, s. 150) Z  inspekčních záznamů však 

vyplývá, že třída byla poněkud malá a byla žádána přístavba či jiné řešení. Jednání s c. a k. 

velkostatkem  kvůli  pozemku  na  přístavbu  školy  byla  však  ještě  roku  1915  bezvýsledná. 

Během  let  bylo  alespoň  doplňováno  potřebné  zařízení  –  plivátka,  umyvadla,  skříně, 

hromosvod či letní ventilace.

Na jaře 1889 byla zařízena zahrada se štěpnicí. O sedm let později prošla menšími 

úpravami  a  názorná výuka přírodopisu mohla  probíhat  přímo na místě.  Ani  letní  cvičiště 

nechybělo,  bylo  však  třeba  jej  postupně  dovybavit  a  opravit  stávající  nářadí. 

Po šestasedmdesáti letech od otevření školy se o ní píše: „Zevnější stav školy (budova učebny,  

nářadí, cvičiště, tělocvična, zahrada) jest dobrý, nábytek starý, potřeboval by nátěr. Schází  

vůbec kabinet, pomůcky ve třídách ve skříních, čímž značně trpí prachem. Nutno zatím aspoň  

poříditi  jednu  skříň  nebo  jiné  zařízení  na  ukládání  map.  Cvičiště  s nářadím  vedle  školy  
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malinké.  Tělocvična  není.  Zahrada  se  školou  dobrá.  Rodiče  a  děti  však  nemají  smyslu  

pro zahr. práce jako část vzdělání, nýbrž říkají, že tu zadarmo pro někoho mají pracovati.“  

(IZ, 1913/1914) Navzdory nepříznivé politické i hospodářské situaci dokázala MŠR pro školu 

ledacos  udělat,  budovu opravila  zevnitř  i  zvenku,  natřela  nábytek  a  pořídila  novou skříň 

na pomůcky. (IZ, 1915/1916)

Výuka ženských ručních prací začala v září 1878. První industriální učitelkou byla 

Božena  Kmochová,  ve škole  působila  10  let.  Dívčí  práce  společně  s ostatními  pracemi  a 

žákovskými sešity byly ke konci každého školního roku vystavovány. V roce 1887 navštívily 

školní výstavu pouze dvě rodiny! (Černý, 1898, s. 151)

Sbírka školních potřeb byla během let doplňována, kupříkladu některými fyzikálními 

pomůckami, mapou Moravy, elektrikou a příslušnými vedlejšími přístroji. Lahvičky se museli 

opatřovat  zátkami,  pergamenovými  provazy,  přírodniny  bylo  nutné  označit  „vignetami“. 

Bohužel byly všechny umístěny ve skříni ve třídě, kde značně trpěly prachem, což však bylo 

později  částečně  kompenzováno.  Veškerých  pomůcek  se  náležitě  užívalo.  Obě  zdejší 

knihovny se ničím výjimečným nevyznačovaly, nezvyklé bylo snad jen to, že ve školním roce 

1912/1913 obsahovala  žákovská knihovna 17 svazků,  které  nebyly  schváleny učitelstvem. 

(IZ, 1892-1914)

K  náplni  společné  porady,  následující  po  každé  kontrole  OŠI,  patřilo  celkové 

posouzení stavu školy, pomůcek, knihoven, úředních knih. Konkrétní hodnocení se pak týkalo 

jednotlivých  učitelů,  jako  výpomocného  Jana  Novotného:  „V katalogu  plno  rasur,  

přepisování i nedostatků. Chybné určování vět a částí věty. Nedovede žáky otázkami vésti.  

Hoši indol., děvčat čilejší. Nemá autority, kázeň zjednává nenál. prostředky.“ (IZ, 1914/1915) 

Stejně  jako  v Hostivicích  i  tady  se  setkáváme  s  podporou  prestiže  učitelského  povolání: 

„Opravám písemných prací budiž rovněž věnována péče co největší, neboť jinak ve veřejnosti  

ztrácela by škola na vážnosti a podrývala by důvěru ve vědeckou zdatnost učitelovu.“ (IZ, 

1913/1914)

Od  roku  1912  byl  zdejším  řídícím  učitelem  jmenován  Norbert  Vorlíček,  který 

v minulých letech ve stejné funkci působil na obecné škole v Chýni. V inspekčních zprávách 

z počátku  válečných  let  se  dočítáme  o  napjatém  poměru  mezi  ním  a  učitelem  Josefem 

Blažkou. Ten byl „povahy neklidné, neovládal se dosti“. (IZ, 1914/1915) O rok později byl 

služebně převeden, nemůžeme ovšem tvrdit,  že to bylo kvůli vzájemným neshodám. Toho 

roku bylo v Jenči uděleno mnoho úlev, II. a III. třída byly spojeny, uvolněného učitele bylo 

třeba využít na zástup do houstoňské školy za nemocného řídícího Václava Wagnera.
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Návštěvnost  školy byla  ovlivňována letnímu úlevami  i  nemocemi,  v květnu 1916 

byla  škola  dokonce  kvůli  spále  úplně  uzavřena.  Ani  před  100  lety  se  netrpěly  pozdní 

příchody: „Působiti, aby žáci včas docházeli do školy. Po všech třídách téměř po celou první  

hodinu se žáci jednotlivě scházeli.“ (IZ, 1912/1913)

V době války se od učitelů očekávala loajálnost vůči císaři a dynastická výchova, a 

to nejen u žáků: „V témže směru se stejnou horlivostí a intensitou nechť učitelstvo pracuje i  

mimo školu v kruzích občanstva, nechť jest mu vzorem věrnosti a rakouského vlastenectví i  

všech  ctností  občanských,  nechť  jest  v témže  směru  občanstvu  rádcem  i  vůdcem.“ (IZ, 

1915/1916)  Mír  v roce 1918 znamenal  pro mnohé  pedagogy i  žáky mnoho nadějí  v lepší 

budoucnost.

Jinočany

Přesné datum vzniku Jenče není známo, první písemná zmínka pochází z roku 1406. 

Historie jinočanské školy je ve sledovaném období oproti ostatním školám poměrně krátká, 

škola zde vznikla  až těsně před koncem 19. století.  Do té doby byly Jinočany přiškoleny 

k Ořechu v okrese Smíchov.  Ve druhé polovině tohoto století  se začala  v Jinočanech těžit 

železná ruda, byl zde zahájen provoz dolu zvaný Škroby. Jeho otevření i prosperita znamenaly 

pro Jinočany nebývalý rozkvět doprovázený přílivem obyvatelstva – v roce 1890 měla obec 

366 osob, v roce 1910 už tu žilo 758 lidí. (Čančíková, 2007) Mezi nimi byly samozřejmě i 

děti, při otevření školy 1. října 1898 jich usedlo do školních lavic na 80.

První školní rok se vyučovalo v najaté třídě a školní docházka nebyla nikterak valná. 

Proto  inspektor  vyzval  správce  školy,  aby  společně  s místní  radou  a  místním  dozorcem 

„působil  k pilné  docházce  školní  v obci  té,  teprve  v tomto  škol.  roce  ke  zdejšímu  okresu 

přidělené, nezvyklé.“ Dodatečně se podotýkalo, že „docházka školní, jež vykazovala za měsíc  

říjen t. r. 77.36% půldnů vůbec nezameškaných, zlepšila se po zdejším vybídnutí zvláštním 

do 15. prosince 189 na 91.16% půldnů nezmeškaných čili o 13.80%.“ (IZ, 1898/1899)

Vlastní budovy se žáci i kantoři dočkali následujícího roku, kdy byla zároveň otevřena 

II., zatímní, třída. Z jara roku 1901 počala být upravována školní zahrada a zároveň s ní se 

budovalo letní cvičiště. Obojí už v dalším školním roce žáci i učitelé využívali, zbývalo jen 

nakoupit cvičebné nářadí. Vynesením c. k. ZŠR ze dne 29. listopadu 1905 byla otevřena od 1. 

ledna 1906 třetí zatímní třída postupná a škola zůstala trojtřídní až do konce války.

Předepsané  pomůcky  byly  vesměs  zakoupeny  v prvním  měsíci  zahájení  provozu 

školy, další společně s knihami pro žákovskou knihovnu byly opatřeny z dotace na rok 1899 
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během dalších měsíců.  Průběžně se je škola snažila doplňovat,  o šestnáct let  později byly 

inspektorem Adolfem Röhrigem shledány i  nadále v potřebném počtu,  jen by tehdy uvítal 

více přírodopisných. Nevíme, zda tomu tak bylo vždy, ale jisté je, že během posledních let 

před 1.  sv.  válkou si  učitelstvo  z vlastních prostředků udržovalo  velmi  pěknou učitelskou 

knihovnu. (IZ, 1898-1916)

Správa školy byla svěřena Janu Slavíkovi, který si počínal tak dobře, že mu bylo roku 

1901 uděleno pochvalné uznání  „za řádné vedení správy školy, jakož i za utěšený výsledek  

u vyučování  a výchově  mládeže školní  a pečlivé  vedení  spisů úředních.“ (IZ,  1900/1901) 

O dva roky později převzal správu školy Alois Geltner, který svůj úřad vykonával ještě v roce 

1916. Ten také svého času zasedal v OŠR.

Počátkem války dočasně opustil  školu Antonín Herold,  neboť byl  povolán k činné 

službě branné. Proto se v druhé třídě vyučovalo střídavě, při čemž o vyučování ve 2. třídě se 

dělili řídící učitel a Josef Bohuslav. To však netrvalo dlouho, v příštím roce byl už učitelský 

sbor  znovu  kompletní.  Posláním  učitelů  nebylo  šířit  oddanost  císaři  pouze  ve  škole: 

„Ve výchově vlastenecké nechť učitelstvo působí též v nejširších kruzích obyvatelstva, jemuž  

nechť jest vůdcem a rádcem, nechť skýtá hojně podnětů, aby loyální a vlastenecké smýšlení  

občanstvu projevovalo se nejen slovy, ale i hlavně též skutky. Tu ovšem jest třeba, aby učitelé  

sami stkvěli se vlastnostmi řádných a věrných občanů a aby vždy snažili se získati si jednáním  

svým plné důvěry občanstva.  (IZ, 1915/1916) O atmosféře posledních měsíců válečné doby 

pojednává Farní věstník osady Ořešské z roku 1918 (Baar, s. 5):  „Po dlouhé zimě, když se  

blíží jaro, tu jako neomylné znamení teplých dnů vracejí se k nám z jihu - vlaštovky. Víc než  

čtyři  roky  trvá  naše  strašná  „zima“,  tj.  světová  válka.  Trpíme  v ní  nejen  zimou,  ale  i  

nedostatkem mouky, petroleje, chleba, obuvi, oděvu atd. Ale chceme věřit, že i tato naše zima  

blíží se ke konci, neboť jako vlaštovky k jaru vracejí se k nám naši - váleční zajatci.“

Kladno

První  zprávy  o  Kladnu  se  objevují  počátkem 14.  století,  škola  zde  byla  založena 

v poslední  třetině  století  šestnáctého.  Dnešní  obyvatelstvo  kladenského  okresu  zde  nemá 

z velké  části  své kořeny,  neboť mnoho lidí  sem přišlo  během 19.  století  za  prací,  rozvoj 

uhelné těžby a stavba hutí přilákaly kvalifikované odborníky z Příbramska a Berounska, ale i 

zemědělce  a  bezzemky  z celých  Čech.  Díky  tomu  začala  být  zdejší  škola  velmi  brzy 

nedostačující.
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Kladenské  školství  bylo  během posledně  jmenovaného  století  poznamenáno  řadou 

peripetií,  je  velmi  spletité  a  historie  jednotlivých  škol  se mnohdy  nelogicky  navzájem 

propojuje. Do konce školního roku 1863 byly v rámci školy rozděleny třídy na chlapecké a 

dívčí.  „Správa dívčí školy odevzdána dne 11. října 1863 ctihodné sestře M. Karlíkové co  

vrchní učitelce, a též v ostatních třídách počaly vyučovati školské sestry.“ (Černý, 1898, s. 63) 

Dívčí školství tak bylo  odevzdáno do péče Kongregace školských sester De Notre Dame. 

Tento stav potvrdil následný ministerský výnos ze dne 18. srpna 1864 č. 48.012. (tamtéž), 

jímž byla škola definitivně rozdělena na dvě části – chlapeckou a dívčí. Přesto tato opatření 

nezvládala příliv žáků a od roku 1872 jsou zaznamenávána pravidelná upozornění na zdejší 

neúnosnou situaci.

I. obecná škola chlapecká

I. obecná škola chlapecká vznikla reorganizací kladenských škol v roce 1878, první 

školní  rok zahájila  pětitřídní  škola na podzim 1879. Řídícím byl  zatímně jmenován Josef 

Beneš,  později  se stal  definitivním  řídícím  učitelem.  Za  40  let  ve  školství  získal  mnoho 

pochvalných dekretů, které roku 1897 vyústily v uznání samotnou  c. k. ZŠR. Když v březnu 

1902 zemřel, do konce šk. roku vedl školu Josef Bradáč a na základě konkursu o pár měsíců 

později se stal definitivním řídícím Bohuslav Studnička, jenž na tomto místě setrvával ještě 

v době 1. sv. války. (NAD č. 1233, KŠ, 1895-1935)

Školní rok 1882/1883 začal v nové budově školy společně s vysvěcením a oslavou. 

Ve zmiňovaném roce měla škola pět ročníků se 14 pobočkami. (NAD č. 1233, KŠ, 1879-

1895) Díky otevření II. obecné školy chlapecké o rok později došlo k úbytku žáků. Přesto 

po jedenácti letech měla škola zapsaných 728 žáků a opět bojovala s nedostatkem tříd. (IZ, 

1896/1897)

Na zdejší škole zaznamenáváme první vlaštovky speciálního školství, dne 1. listopadu 

1908  byla  otevřena  první  pomocná  třída.  Učitel  Bohumil  Braun  si  zvýšil  kvalifikaci 

absolvováním  dvouměsíčního  kurzu.  Vzhledem  k odlišné  výuce  byly  postupem  času 

zakoupeny i  jiné pomůcky.  Během let  se pomocné třídy rozšiřovaly.  (NAD č.  1233,  KŠ, 

1895-1935) Pro úplnost uveďme, že jako součást školy byly až do konce roku 1929/1930, 

poté už vznikla Veřejná pomocná škola v Kladně.

I  ostatní  učitelé  získávali  pochvalná  uznání  za  úspěšné  vyučování,  měli  zájem  si 

nadále  zvyšovat  kvalifikaci,  doplňovali  si  především  jazykové  vzdělání.  Podobně  jako 
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na ostatních  chlapeckých školách  řešili  řadu kázeňských přestupků,  zejména  co se týkalo 

návštěvnosti školy.

Již v prvním školním roce získala škola od MŠR 50 zlatých na zakoupení pomůcek 

pro chudé žáky,  přispěl i tehdejší správce kladenského velkostatku František Seidel,  který 

škole daroval výtěžek ze dvou jím uspořádaných zábav. Škola dostávala pravidelně finanční 

příspěvky i dary, od jednotlivců získala např. vycpaniny dudka, havrana nebo kukačky. (NAD 

č.  1233,  KŠ,  1879-1895)  Rozmnožovala  i  obě  knihovny,  rok  před  válkou  obsahovala 

žákovská  knihovna 217 svazků,  učitelská  dokonce 363.  Ve školním roce 1908/1909 bylo 

kvůli spále půjčování knih zakázáno. (IZ, 1908-1914) Při škole fungoval i Spolek pro chudé 

děti.

Výuka i  výchova probíhala v zaběhnutých kolejích školního roku. V roce 1892 byl 

zaveden do školy vodovod, od roku 1899 byly pořádány stromkové slavnosti. O čtyři roky 

později  vzniklo  z nevyužité  zahrady  druhé  letní  cvičiště.  Konaly  se  pravidelné  vycházky 

do  okolí  Kladna  a  na  Budeč,  žáci  navštívili  sklárnu  v Otvovicích,  společně  se  vydali  i 

na Křivoklát. (NAD č. 1233, KŠ, 1879-1895; KŠ, 1895-1935)

Běžný  provoz  školy  poznamenala  1.  sv.  válka.  Výuka  byla  narušena  brannou 

povinností, některé třídy musely být uvolněny pro potřeby nemocnice. Více než kdy jindy se 

zdůrazňovala vlastenecká výchova, škola se snažila pomáhat válečnému hospodářství. 

II. obecná škola chlapecká

II. obecná škola chlapecká byla na Kladně otevřena ještě v době, kdy Kladno spadalo 

do  školního  okresu  Smíchov.  1.  ledna  1884  zahájila  škola  výuku  v pěti  třídách  s pěti 

pobočkami.  Prvním  řídícím  učitelem  byl  jmenován  František  Červenka,  který  učitelské 

povolání vykonával od roku 1860. V březnu 1893 jej  vystřídal Josef Paur a během jejího 

řízení za svou práci získal řadu pochvalných dekretů. Školu vedl do roku 1906, po něm ji 

několik  let  spravoval  Josef  Neumann,  posledním  řídícím  ve  sledovaném  období  byl  Jan 

Novotný. V kontrolních zprávách nalezneme mnoho pochvalných uznání týkajících se práce 

učitelů. Za všechny jmenujme Tomáše Sloupa, o němž prameny uvádí:  „Láskou a vlídností  

dovede si získati důvěru a lásku dětí, jakož i oddanost velikou.“ (IZ, 1900/1901)

Školní zahradu měla škola společnou s měšťankou,  „bylať zrušena, jsouc malá, aby  

nabylo se většího cvičiště, způsobilého ku hrám školní mládeže“. (IZ, 1898/1899) „Děti učí se  

stromy a keře pěstovati příležitostně, zvláště o slavnosti stromkové.“ (IZ, 1899/1900)
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Učitelé na chlapeckých školách měli o něco těžší práci, u chlapců se objevovalo více 

výchovných problémů. Řešili zde časté krádeže jednotlivců, ale zvláště se škola potýkala se 

záškoláctvím,  které  se  v opakovaných  případech  řešilo  finančními  postihy  rodičů.  Školní 

docházku ovlivňoval i zdravotní stav žáků,  během prvního školní roku byla výuka dvakrát 

narušena  epidemiemi  spalniček   a  neštovic,  v pozdějších  letech  se  vyskytovaly  příušnice, 

v prvních týdnech po válce španělská chřipka.  (NAD č. 1234, KŠ, 1884-1902; KŠ, 1902-

1940)

Výuku  zpestřovaly  vycházky  do  okolí  Kladna,  výlet  na  Okoř  či  na  staroslavnou 

Budeč, neodmyslitelnou součástí života školy byly bohoslužby v  kostele. Na počátku století 

se začala  objevovat  systematická  zdravotní  péče,  děti  bývaly  prohlédnuty  a  případně  i 

očkovány. (NAD č. 1234, KŠ, 1884-1902; KŠ, 1902-1940)

Škola si budovala vlastní knihovny,  v roce 1895 obsahovala žákovská knihovna 88 

svazků, do učitelské se podařilo získat 138 knih. (IZ, 1895/186) Ve školním roce 1907/1908 

měli  žáci  k dispozici  346  publikací  (IZ,  1908/1909),  o  rok  později  bylo  půjčování  knih 

„pro spálu zakázáno okr. lékařem“. Na nákup a obnovu dalších školních pomůcek přispívala 

řada dárců i OŠR.

Změny  v poklidném  životě  školy  nastaly  vypuknutím  I.  světové  války.  Žáci  byli 

vybízeni  k šetření  potravin  a  nabádání  k pěstování  ovoce a  zeleniny,  sbírali  ostružinové a 

jahodové  listí,  oblečení,  vlnu  nebo  starý  kov.  Při  tělesné  výchově  se  v rámci  vojenské 

výchovy chlapců učitelé zaměřovali na nácvik vojenských prvků, ve druhém roce války byla 

tato akce koordinována v rámci celého Kladna. Ředitel školy musel řešit personální situaci, 

která vznikla odchodem učitelů na frontu. Krátce po ukončení války, v prosinci 1918, byly 

do výuky navráceny zakázané knihy a učebnice. (NAD č. 1234, KŠ, 1902-1940)

III. obecná škola chlapecká

Do roku  1896  byla  obecná  škola  spojená  s měšťanskou.  Vzhledem k přeplněnosti 

měšťanských tříd se ve zmiňovaném roce obecná část oddělila a stala se samostatnou školou: 

„Tato  obecná škola chlapecká  oddělena  byla  od měšťanské  školy  chlapecké  pod názvem  

„třetí ob. škol. chlap. na Kladně“ vys. vynesením veleslavné c. k. zemské školní rady ze dne 4.  

března 1896, čís. 41.142 ai 1895, od 1. září 1896. (od počátku škol. roku 1896/97).“  (IZ, 

1896/1897) Škola vznikla jako pětitřídní se čtyřmi pobočkami, prvního školního roku bylo 

zapsáno 627 žáků a zatím zůstávala v původní budově. Definitivním řídícím učitelem se stal 

Václav Kukla,  který se po padesátileté  službě ve školství  odebral na konci školního roku 
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1911/1912 na odpočinek.  Školu vedl  po celá  léta  svědomitě  a  řádně,  několikrát  mu bylo 

uděleno  pochvalného  uznání  od  OŠR  za  „vzornou  správu  školy  a  pečlivé  vedení  spisů  

úředních, jakož i za utěšené výsledky u vyučování a výchově mládeže školní.“ (IZ, 1900/1901) 

Po něm tento úřad zastával František Höniger.

V kronice  školy  se  dočítáme  o  zřízení  péče  o  chudé  děti,  o  zavádění  preventivní 

lékařské péče, o výletech, které škola pořádala, o náboženských zkouškách či o příspěvcích 

od kladenských podnikatelů na provoz školy.

Mnoho  pedagogů  se  snažilo  o  moderní  a  smysluplnou  výuku.  Jmenujme  alespoň 

Františka Beneše, kterému v roce 1902 OŠR vyslovila pochvalné uznání „za vzornou píli a 

utěšené  výsledky  u  vyučování  a  výchově  mládeže  školní“ nebo  Antonína 

Jirotku, který získal pochvalný dekret v roce 1905. (IZ, 1902-1905) Dlouhá léta zde působil 

také Josef Emanuel Jankovec, jemuž bude ještě věnován prostor ve třetí kapitole.

Život  školy  zásadním způsobem ovlivnily  události  podzimu  1914.  Hned  v prvním 

válečném školním roce na ni dopadly problémy v podobě zabrání budovy: „Poněvadž vlastní  

budovu III. ob. chlap. školy zaujala c. k. reálka, jest umístěna škola v budově III. obecné dívčí  

školy a má vyučování polodenní vždy od 8 do 12 hodin dopoledne.“  (IZ, 1914/1915) Řada 

pedagogů  nastoupila  na  frontu  a  za  katedry  zdejší  školy  poprvé  nastoupily  ženy,  i  když 

v minulosti už zde jedna vyučovala: „Božena Traplová za učitele Petra Gubiše, jenž zemřel  

dne  22.  února  1902,  byla  ustanovena  zat.  podučitelkou  při  nedostatku  zkušených  sil  

mužských.“ (IZ, 1901/1902) Provoz školy v té době probíhal stejně jako na řadě dalších škol – 

pořádaly se různé sbírky ve prospěch Červeného kříže, sirotků či vojáků na frontě, učitelé byli 

zapojeni i do úpisů válečných půjček. Později se budova školy stala lazaretem. Oslavy míru a 

vzniku republiky kazila na kladenských školách hrozba španělské chřipky.  (NAD č. 1236, 

KŠ, 1896-1939)

I. měšťanská škola chlapecká

„Dnem 1. ledna 1878 otevře se měšťanská chlapecká a dívčí škola a to třídy šesté  

s připojenými obecnými pěti třídami s pobočkou při třídě prvé.“ (Černý, 1898, s. 69) Tak se 

také  skutečně  stalo.  Reorganizací  v následujícím roce  vznikla  měšťanská  škola  chlapecká 

spojená s obecnou a dívčí měšťanská škola spojená s obecnou. Dívčí školy zůstaly sloučeny 

až do roku 1909, historie samostatné měšťanské školy chlapecké se začala psát roku 1895, 

kdy se obecná část oddělila a vznikla III. obecná škola. Stalo se tak na základě vynesení c. k. 
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ZŠR ze dne 4. března 1896 č. 41.142 ai 1895 s platností od září téhož roku. V té době měla 

měšťanská škola 3 postupné třídy a 7 paralelek, celkem 752 žáků. (Černý, 1898, s. 75)

Od samého počátku řídil školu Jan L. Černý, který na škole působil již dávno předtím. 

Za svou práci získal řadu pochvalných ocenění, v době války se na něm začal   podepisovat 

pokročilý věk. Na škole vyučovala řada dalších schopných pedagogů, jmenujme Františka 

Staňka,  Josefa  Železného  či  Antonína  Sládečka,  kterého  si  podrobněji  připomeneme 

v poslední  kapitole.  „Učitelům  Bedřichu  Javůrkovi,  Vojtěchu  Příhodovi  a  Jaroslavu  

Dvořákovi  dovoleno  konati  pokusy  ve  volném  kreslení,  kteréž  se  jim  vesměs  daří.“ (IZ, 

1904/1905)  Se  zdarem  tyto  pokusy  prováděli  i  v následujících  letech.  Učitelé  byli  často 

nabádáni ke kooperaci:  „Při poradě inspekční mimo jiné pokyny poukázal na potřebu toho,  

aby učitelé všech ostatních předmětů učebných podporovaly učitele jazyka vyučovacího co  

do správnosti jazykové, podotknuv, že jen společnou snahou lze dočkati se u dětí správného  

využívání jazyka.“ (IZ, 1901/1902)

U školy chyběla zahrada, ale k dispozici měli žáci i učitelé malou zahrádku, která byla 

společná s jinými chlapeckými školami. V předválečném roce se o zahradě dozvídáme, že má 

„odděl všeob. botan., zelen., rostl. průmysl. léčivé.“ (IZ, 1913/1914) Ke cvičení využívali žáci 

malé  tělocvičny  a  venkovního  hřiště,  v pozdějších  letech  jim  bylo  umožněno  cvičit 

v prostorách  Sokola.  Sbírka  pomůcek  a  velká  knihovna  se  staly  samozřejmou  součástí 

moderní výuky.

Ačkoliv  se  škola  snažila  udržovat  své  prostory  v pořádku,  mnoho  v tomto  ohledu 

nezmohla: „Velikou závadou v této škole jest, že po celý týden od rána do pozdního večer se  

tu žactvo střídá a všechny třídy jsou stále obsazeny i v neděli odpoledne. (pokrač. šk. živnost  

a růz. kursy) Tím velice trpí čistota i pořádek, učedníci stále odcizují ze tříd teploměry a  

poškozují věci.“ (IZ, 1913/1914)

Válečné období přineslo v první řadě prostorové problémy. Ačkoliv předešlého roku 

nastal díky otevření II. měšťanské školy chlapecké úbytek žactva,  z uvolněných prostor se 

škola dlouho neradovala. V budově byla umístěna okresní učitelská knihovna a útulek školní 

mládeže  vydržovaný  spolkem  sv.  Vincence.  (IZ,  1914/1915)  O  rok  později  se  znovu 

opakovaly  nepříjemnosti  s pořádkem,  neboť  „ve  sklepech  budovy  jest  tou  dobou  obecní  

skladiště  bramborů  a  jest  zde  i  chlebová  komise,  takže  množstvím  lidí,  kteří  do  školy  

přicházejí, čistota poněkud trpí. V budově, avšak odděleně, umístěna jest též pomocná škola,  

která nabytím vhodných místností značně získala.“ (IZ, 1915/1916)
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II. měšťanská škola chlapecká

S neustálým přílivem obyvatelstva narůstal počet žáků v měšťanské chlapecké škole 

takovou měrou, že 1. září 1913 byly otevřeny tři třídy a dvě pobočky nové měšťanské školy. 

Celkem bylo zapsáno 379 žáků. Dočasně byla škola umístěna v přízemním traktu staré dívčí 

školy u Floriana, již se však jednalo o stavbě nové budovy. Prvním ředitelem byl jmenován 

Antonín Sládeček, jenž měl „hojnost mnohaletých zkušeností, jichž dovede prakticky využíti“. 

(IZ,  1913/1914) O tomto  učiteli  se  více  zmíníme  v souvislosti  s  osobnostmi  kladenského 

regionu. Cvičit chodili chlapci do místního Sokola, k přírodopisným praktikám zase využívali 

zahrad  jiných  škol.  Během  prvního  školního  roku  byla  škola  vybavena  potřebnými 

pomůckami i knihami. (IZ, 1913-1915)

Hned v prvních letech byli zdejší učitelé chváleni za svědomitou práci, dostalo se jim 

pochvaly v podobě písemného sdělení Adolfa Röhriga, že „dle toho, co bylo shledáno, není  

třeba připojovati mnoho pokynů a poznámek“. (IZ, 1914/1915)

I. obecná škola dívčí 

Rozdělením  obecné  školy  na  třídy  chlapecké  a  dívčí  v roce  1863  vznikla  zcela 

samostatná I. obecná škola dívčí. Připomeňme si, že roku 1864 bylo dívčí školství odevzdáno 

do  péče  Kongregaci  školských  sester  De  Notre  Dame.  První  ředitelkou  byla  ustanovena 

Vojtěcha  Karlíková.  Zpočátku  byla  škola  trojtřídní,  během  dvou  let  se  vyučovalo  v pěti 

postupných ročnících. (Černý, 1898, s. 63) Jak se postupem let škola rozrůstala o paralelní 

třídy,  přestávala  stávající  budova stačit  a  byla  rozšířena  přístavbou šesti  místností.  Navíc 

prostorovým problémům pomohlo  odškolení  Kročehlav  roku 1891 a  později  i  Rozdělova 

v roce  1908.  Výnosem OŠR bylo  roku  1872  zavedeno  vyučování  ručním pracím,  výuku 

zajišťovaly speciálně vystudované řádové sestry. (NAD č. 1237, KŠ, 1863-1925)

Mnoho pedagožek získávalo pochvalná uznání, většinou nebylo školního roku, aby 

alespoň u jedné z nich nebyly vyzdviženy její výchovné a výukové úspěchy, nebránily se ani 

novinkám:  „Učitelce Františce Famlerové povoleny pokusy ve volném kreslení, jež děti se  

zájmem  provádějí.“ (IZ,  1905/1906)  Našly  se  ovšem  i  opačné  případy,  tento  se  týkal 

definitivní učitelky M. Nepomuceny Dolistové: „Počíná si překotně, zbytečně kvapí na sebe i  

na  děti,  z toho  ton  breptavý  a  zbytečné  křičení.  Při  měření  chybné  otázky  i  nesprávné  

opisování  rovnic.  Málo  názoru,  přílišné  požadavky  na děti.  Píle  nál.,  meth.  méně správ.,  

prosp. dob., káz. vel. dob. Působení vcelku jest dostatečné.“ (IZ, 1913/1914)
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Oproti venkovským školám měly kladenské školy výhodu, finančně je zabezpečovalo 

město, škola měla poměrně bohatou knihovnu. Ta byla náležitě využívána, ve školním roce 

1897/1898 si  260 zaevidovaných knih vypůjčilo  2256 dětí.  Ani  o pomůcky neměla  škola 

nouzi,  kromě standardních  měla  k dispozici  i  ukázky kožešin.  (IZ,  1914/1915)  Zahradu  i 

tělocvičnu  využívaly  dívčí  kladenské  školy  společně,  k venkovním  hrám  jim  posloužilo 

dětské hřiště a leckdy si zacvičily i na vlastivědné vycházce.

U  rodičů  měly  velký  ohlas  výstavy  ručních  prací,  dovednosti  získané  v těchto 

hodinách dívky později zúročily zejména během 1. sv. války. I zdejší škola poskytovala v té 

době azyl haličským uprchlíkům, řada školních akcí směřovala ve prospěch válečných vdov a 

sirotků.  V posledním  školním  válečném  roce  proběhly  uhelné  prázdniny.  Těsně  před 

vyhlášením  republiky  byly  kladenské  školy  uzavřeny  kvůli  hrozící  epidemii  španělské 

chřipky. (NAD č. 1237, KŠ, 1863-1925)

II. obecná škola dívčí 

Škola byla otevřena 1. ledna 1884. Do té doby byly dvě samostatné školy dívčí a to 

měšťanská škola spojená s obecnou a I. obecná škola dívčí. Ty však měly tolik pobočných 

tříd, že z nich byla utvořena právě II. obecná škola dívčí s pěti třídami. O dva roky později se 

škola stala šestitřídní.

První řídící  učitelkou byla jmenována Filipa Vobořilová, která školu řídila do roku 

1904. V dalších letech se ve správě školy vystřídaly Perpetua Jančíková, poté Berta Knížková 

a M. Claverie Šedivcová, která byla ve sledovaném období poslední  řídící učitelkou. (ŠK, č. 

10, 1884-1948)

I na této škole byla výchova dívek směřována ke zvládání domácích prací, netradiční 

bylo zavedení pěstování květin za okny „v hrncích“ roku 1898. Na konci školního roku se 

kromě ručních prací a výkresů vystavovaly i tyto  výpěstky.  Ovšem opomíjena nebyla  ani 

vlastenecká  výchova,  roku 1906 musely  být  na  základě  okresního nařízení  zkontrolovány 

všechny knihy, které nevyhovovaly z vlasteneckého, náboženského i mravního hlediska. (ŠK, 

č. 11, 1884-1908)

Dosud jsme nezmínili, že od 90. let 19. století lze zaznamenat zvýšený zájem školní 

správy o „výchovy“, zde se např. inspektor zaměřil na výchovu hudební:  „Cvičení rytmická 

nebuďtež zanedbávána, a pěstování základů teorie nebudiž opomíjeno s poukazem, že toho 

dívky  pro  život  nepotřebují.  Tvoří  to  součást  všeobecného  vzdělání,  jehož  má  škola  

poskytovati ve smyslu §1 říš. z. o školách obecných. Takovýmto nazíráním posiloval by se jen  
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názor mnohých rodičů, kteří tvrdí, že dívkám v budoucím životě rovněž tak zbytečnými jsou  

vědomosti zeměpisu, dějepisu, apod.“ (IZ, 1914/1915) 

Řádové sestry se velmi pečlivě staraly o učební pomůcky, postupně získaly kupříkladu 

nástěnnou mapu Evropy, globus s měsícem, 40 obrazů Starého a Nového zákona, zoologické 

obrazy,  modely  hub  z papíroviny.  Knihovna  byla  během  let  obohacena  o  Cvičebnici 

slohovou, Vyučování počtům, Realie: I. díl fyzika, II. díl o nerostech, III. díl o rostlinách, 

Speciální methodiku vyučování jazyku mateřskému od Karla Vorovky, Staročeské obyčeje a 

slavnosti, Dvacet tisíc mil pod mořem od Julese Verna, Dějepisné učení od Josefa Sokola. 

(ŠK, č. 11, 1884-1908)

 Vedle pravidelné výuky byly pořádány výlety do okolí Kladna a na horu Říp, Karlův 

Týn si dívky prohlédly v červnu 1904, Schöllerův důl navštívily roku 1907. Roku 1898 se 

konala dětská slavnost na oslavu stých narozenin Františka Palackého. O deset let později 

„žákyně účastnily se též v hojném počtu třikrát poučných i zajímavých zeměpisných přednášek  

provázených světelnými obrazy“. (ŠK, č. 11, 1884-1908, s. 169) Při škole fungoval Spolek 

chudinské školské kuchyně a Výbor spolku pro pěstování her české mládeže.

Tato klidná školní léta byla v roce 1914 narušena 1. světovou válkou.

III. obecná škola dívčí 

V září  roku 1909 byla  od dívčí  měšťanské školy oddělena obecná škola.  Tak byla 

založena  III.  obecná  škola  dívčí,  čítající  pět  tříd  s pěti  pobočkami  a  prozatím  umístěna 

na  stejném místě.  Kladenské  dívčí  školy byly  i  nadále  v rukou řádových sester,  nicméně 

učitelky byly jmenovány OŠR. V prvním roce nové školy jich bylo společně s řídící učitelkou 

ustanoveno jedenáct. Zatímní řídící učitelkou se stala Ambrožka Jindřichová, k definitivnímu 

jmenování došlo o rok později.  Prameny o ní uvádí: „Počíná si velice pěkně, mírně, dovede  

se k dětem snížit a jich zájem udržovati. Velmi pilná, meth. má zc. správnou, prosp. dobrý,  

káz.  velmi  dobrou.  Ve správě školy  velmi dobrá.“ (IZ,  1912/1913) Náboženství  vyučoval 

Antonín Javorský, o němž se roku 1913 píše: „Při opakování mluví stále sám, při nové látce  

málo opakuje. Od věci se příliš odchyluje, tím rozvláčné a nezajímavé. Vyučuj pochopitelně a  

zajímavě! Píle mál.,  meth. nesprávná, prosp. dost.,  kázeň dobrá. (Nevyhovuje ani úřadům  

církevním, není zcela normální, nyní má dovolenou a bude se přímo na přání círk. úřadů  

jednati o pensionování.)“ (IZ, 1912/1913).

Počátkem školního roku 1912/1913 získala škola svoji vlastní budovu. Nová moderní 

stavba byla opatřena vhodným nábytkem, měla jasné a světlé třídy. Školní zahrada byla bez 
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štěpnice,  jako jedna  z mála  měla  škola  krytou  tělocvičnu.  Vlastnila  otevřené  cvičiště  bez 

nářadí, k výuce tělocviku využívala i městské hřiště. (IZ, 1912/1913)

Již během prvního školního roku získala škola řadu učebných pomůcek od MŠR i 

soukromých  osob.  O  pomůcky  se  zdejší  učitelky  staraly  vzorně,  měly  je  uspořádány 

v krásném kabinetu.  Škola  rozšiřovala  i  obě  knihovny,  v roce  1914 obsahovala  žákovská 

knihovna 142 svazků, učitelé měli k dispozici 285 knih. (IZ, 1909-1914)

Stejně  jako v jiných školách  byla  během školního roku výuka  zpestřována  výlety, 

vycházkami po okolí, divadelními představeními. Na rozdíl od chlapeckých škol však měly 

tyto  akce  silnější  náboženský podtext,  jako kupříkladu přednáška  o cestě  do Svaté  země. 

(NAD č. 1285, KŠ, 1909-1927)

Již víme, že zkraje školního roku 1914/1915 zasáhla do života školy 1. světová válka. 

Začalo se vyučovat polodenně, dopoledne probíhala výuka III. obecné školy chlapecké, jejíž 

budovu zaujala c. k. státní reálka. I na zdejší škole byly dívky během tohoto těžkého období 

vedeny k humanitární pomoci – pletly vlněné výrobky pro armádu, sbíraly ostružinové listí na 

čaj,  přispívaly  na  dobročinné  spolky,  sbíraly  ovocné  a  zeleninové  konzervy  pro  vojsko 

v nemocnici, staraly se o vojenské hroby na kladenském hřbitově. Na konci války postihla 

Kladno epidemie španělské chřipky, škola musela být na nějaký čas uzavřena a tak oslavy 

konce války i vzniku Československé republiky proběhly až 4. listopadu 1918. (NAD č. 1285, 

KŠ, 1909-1927)

Dívčí měšťanská

Díky zmiňované reorganizaci v letech 1877-1878 vznikla i osmitřídní dívčí měšťanská 

škola spojená s obecnou.

Dne 1. května 1878 nastoupila do funkce ředitelky řádová sestra Marie Pia Smolíková. 

Od  počátku  měla  každá  třída  paralelku,  které  se  postupně  snižovaly  v souvislosti 

s odškolením  Rozdělova  a  Kročehlav.  Výuka  byla  vedena  s ohledem  na  to, že  dívka  je 

budoucí matka a hospodyně, která by si měla umět doma poradit. Velký důraz byl tedy kladen 

na ruční práce, na konci školního roku se pravidelně konaly výstavky výrobků z těchto hodin. 

(NAD č.  1282, KŠ, 1878-1903) Dívky se učily i  zavařovat  a  pěstovat  zeleninu,  k tomuto 

účelu používaly zahradu společnou s ostatními dívčími školami. Ačkoliv v ní chyběla ovocná 

školka, zeleninové, květinové a dokonce i bylinkářské oddělení umožňovalo plnohodnotnou 

výuku. (IZ, 1895-1914)
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Dlouhá léta úspěšně spravovala školu Terezie  Menclová.  Ostatně i  ostatní  učitelky 

odváděly  znamenitou  práci:  „S  uznáním  konstatována  velmi  svědomitá  a  pilná  příprava  

učitelek, jejich intenzivní snaha po dalším sebevzdělání a praktický směr vyučování. Rovněž  

uznána vzorná péče školdozorce o potřeby školy.“ (IZ, 1913/1914) Roku 1906 byl při škole 

zřízen jednoroční učební kurs, který měl zkvalitňovat vzdělání absolventek měšťanských škol. 

Pro malý počet zájemkyň byl však po třech letech zrušen. (IZ, 1906-1909) Roku 1909 došlo 

k již  zmiňovanému  oddělení  obecné  školy,  odloučila  se  i  administrativa  a  stávající  škola 

pokračovala už jen jako měšťanská.

V době  1.  světové  války  předurčoval  náboženský  charakter  kladenského  dívčího 

školství  učitelky a  jejich žákyně  na pomoc vojákům na frontě:  „V ruč.  pracích hojně se  

pracovalo  a  dosud  pracuje  pro  vojsko  v poli.“ (IZ,  1914/1915)  Zhotovovaly  se  čepice, 

ponožky  a  šály,  pořádaly  sbírky  obnošeného  šatstva,  probíhaly  akce  ve  sběru  kovů 

pro válečné účely. Osvobození a vznik republiky zastihl školu uzavřenou, protože velký počet 

žákyň onemocněl španělskou chřipkou.

Dodejme,  že  rok  1919  znamenal  převratný  zlom  v kladenském  i  kročehlavském 

dívčím školství. V tomto roce vyvrcholil odpor vůči řeholním učitelkám, které od poloviny 

19. století ovládaly veškeré školství v tomto regionu. 

Kročehlavy

První  písemné  zmínky o Kročehlavech  pocházejí  z počátku 14.  století,  v minulosti 

patřili  k jejich  majitelům  např.  Kladenští  z Kladna,  Žďárští  ze  Žďáru  nebo  benediktýni 

z Břevnova. Historie obou obecných škol v Kročehlavech se začala psát těsně před koncem 

19. století,  do té doby byla  obec přiškolena ke zmiňovanému Kladnu. Po několika letech 

jednání a splnění podmínek daných ZŠR bylo od školního roku 1899/1900 povoleno otevřít 

pětitřídní  chlapeckou a pětitřídní  dívčí  školu.  Ve stejném roce byla  zahájena i  výuka v I. 

měšťanské škole.

„Porota  odporučila  stavbu  dle  návrhu  I.  cenou  poctěného,  totiž  p.  V.  Kanry,  

architekta v Praze, jemuž také vrchní dohled nad stavbou byl svěřen. Stavba pak zadána pp.  

podnikatelům:  Václavu  Sláškovi,  mistru  zednickému  v Netřebech  a  Františku  Šťastnému,  

mistru zednickému v Houstoni a to dle rozpočtu za 108.000 zl. Potřebný obnos opatřila obec  

zápůjčkou od zemské banky v Praze na 5% i s amortisací, tak že obnos ten během 40 let úplně  

bude splacen.“  (NAD č.  1243, KŠ, 1899-1932, s. 5) Nově postavená budova poskytovala 

dostatek prostoru pro všechny tři školy.
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Měšťanská a obecná škola chlapecká

K slavnostnímu  vysvěcení  a  otevření  školy  došlo  1.  října  1899  a  v tomto  prvním 

školním roce bylo zapsáno 574 dětí rozdělených do pěti tříd a dvou poboček. Během podzimu 

probíhala výuka pouze na škole obecné, první třída měšťanské školy byla otevřena dnem 1. 

března 1900 a přivítala tehdy 71 žáků. (IZ, 1899/1900) Od tohoto momentu byla škola vedena 

jako  Měšťanská  a  obecná  škola  chlapecká  v Kročehlavech.  Do  konce  školního  roku 

1901/1902 došlo k otevření dalších dvou postupných tříd měšťanské školy, o tři roky později 

byla povolena jedna zatímní pobočka.

Měšťanská  škola  měla  od  počátku  svou  vlastní  zahradu,  pro  obecnou  školu  se 

plánovalo její zřízení příštího roku. Nakonec ji však využívaly společně a jeden čas poskytla 

zázemí  i  dívčímu ústavu.  Krytou  tělocvičnu  neměla  ani  jedna škola,  byla  vybudována  až 

ve  školním roce  1908/1909.  Venkovní  cvičiště  bylo  také  společné,  dočasně  se  využívalo 

nářadí připraveného pro krytou tělocvičnu, pro venkovní účely bylo pořízeno ve školním roce 

1905/1906. (IZ, 1899-1916)

Zatímní  řídící  učitel  Václav  Taibl  byl  zproštěn svého úřadu v únoru 1900 a  od 1. 

března téhož roku nastoupil jako definitivní ředitel František Staněk. V ten samý den začal na 

měšťanské  škole  vyučovat  nepovinný  německý  jazyk,  ve  druhém  oddělení  byla  výuka 

zahájena  1.  září  1900,  taktéž  na  obecné  škole.  Roku  1905  získali  žáci  měšťanské  školy 

možnost navštěvovat hodiny těsnopisu. (NAD č. 1243, KŠ, 1899-1932) Volba ředitele byla 

správná,  během své  pedagogické  činnosti  získal  řadu  pochvalných  uznání.  Postupně byla 

při  obou  školách  otvírána  další  oddělení,  v druhém  roce  války  měla  měšťanská  škola 

zapsaných 216 žáků, obecná pak 747. (IZ, 1915/1916)

V prvním roce existence škol věnovaly větší obnosy na zakoupení učebních pomůcek 

OŠR a MŠR, stejně tak zřízenci nučické dráhy. Čistými výnosy z plesu často přispívaly „paní 

a  dívky“  v Kročehlavech.  Věcnými dary -  knihami,  vycpaninami  ptáků a jinými  cennými 

předměty - pomáhala řada úředníků nebo obchodníků. Díky těmto podporám škola získala i 

množství  fyzikálních  pomůcek  (elektromagnet,  vodivý  drát),  Klimentovy  předlohy 

ku kreslení, obrazy k věcnému učení (příloha č. 8), diagram posloupnosti panovnických rodin 

v Čechách,  mravoučné průpovědi,  vycpanou kunu,  pro chudé žáky dostávala  škola sešity. 

(NAD č. 1243, KŠ, 1899-1932)

Školní  vyučování  trpělo  obvyklou  nepřítomností  žáků  z důvodu  nemoci,  buď  byli 

nemocní  sami  žáci,  nebo  nakažlivá  nemoc  postihla  jejich  sourozence.  Neodmyslitelnou 

součástí výuky se staly vlastivědné vycházky po okolí, dětské nebo stromkové dny. 19. dubna 
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1913  se  uskutečnila  oslava  dvoustého  výročí  vyhlášení  „pragmatické  sankce“.  Ve  výuce 

náboženství  vycházela  škola vstříc  chlapcům různého vyznání,  ačkoliv  drtivá  většina byli 

katolíci, čas od času se mezi žáky objevil izraelita nebo evangelík. (NAD č. 1243, KŠ, 1899-

1932)

Většina zápisů prvního válečného školního roku končila na všech školách obdobně: 

„Veškeré  závěrečné  slavnosti  na  školách  koncem  školního  roku  nařízeno  omeziti  jen  na  

děkovné služby boží beze všeho slavnostního rázu, toliko zazpívána byla rakouská národní  

hymna.“ (NAD č.  1243,  KŠ,  1899-1932,  s.  129)  Jak se stavěla  ZŠR k vyučování  během 

válečného období, se také dozvídáme ze zdejší kroniky:  „Ač mnoho učitelů bylo povoláno  

konati  službu  vojenskou,  přec  bylo  přáním  školních  úřadů,  aby  vyučování  na  školách  

obecných a měšťanských dálo se pokud možno pravidelně. Bylo však třeba, aby se zřetelem  

na mimořádné poměry  také  mimořádná opatření  byla  učiněna.  C.  k.  zemská školní  rada  

vynesením ze dne 23. srpna 1914, č. I.-t.  1869/2 nařídila (intim. c. k. okresní školní rady  

ze dne 29. srpna 1914, č. 4132), aby se třídy spojovaly, aby se zřídilo polodenní vyučování,  

aby se snížil počet týdenních vyučovacích hodin, aby se použilo substitutů a aby se v případě 

upotřebení školy za nemocnici vyučování konalo i v jiné vhodné budově.“ (NAD č. 1243, KŠ, 

1899-1932, s.  137-138) Zápisy z těchto posledních let  dobře odrážejí  dobu, ve které byly 

psány, z velké části jsou věnovány informacím o vítězstvích a bojích na frontě. Zmiňují se 

o domobraneckých hlídkách, učitelé museli vysvětlovat účel a význam vojenského systému i 

úzké  spojení  vojska  s národem.  Konaly  se  obětní  dny  ve  prospěch  válečných  invalidů, 

tuberkulózních bojovníků a vdov a sirotků po padlých vojínech.  Pedagogové organizovali 

přípravy k vojenské  výchově  mládeže.  Ředitel  školy  musel  řešit  personální  situace,  které 

vznikaly v důsledku odchodů učitelů na frontu. Jeden z nich, Karel Kracman, už se bohužel 

nikdy nevrátil.

Obecná škola dívčí 

Dívčí škola byla slavnostně vysvěcena a otevřena stejného dne jako škola chlapecká, 

do zdejších lavic usedlo 599 děvčat rozdělených do pěti tříd a čtyř poboček. Zatímní řídící 

učitelkou byla  jmenována Stanislava  Slavětínská,  jež svou funkci  vykonávala  ještě  v roce 

1918.  Inspektoři  byli  s její  prací  spokojeni,  získávala  pochvalná  uznání,  protože „vede  si  

velmi obratně a je velmi svědomitá, prospěch dětí velmi dobrý, kázeň velmi dobrá, správu  

školy vede vzorně; působení vcelku jest velmi dobré.“ (IZ, 1903/1904) Snad jen jednou byly 
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k její práci určité výhrady, což se ale dalo omluvit:  „Jest po vážné chorobě, dosti nervósní,  

trochu nevrlá a netrpělivá.“ (IZ, 1913/1914)

Vzpomeňme kapitolu o obecných školách, kde byla zmiňována volnost, ponechaná 

učitelům při  volbě  metod.  Zde se setkáváme se  snahou školské  správy odstranit  z výuky 

rutinní postupy: „Mladší učitelky mají dbáti toho, aby se vymanily ze stereotypních případů,  

které  snad rok od roku byly  v ročnících  při  výstupech opisovány a mají  si  tvořiti  vlastní  

vhodný postup.“ (IZ, 1914/1915)

Škola se od počátku zapojila do výchovného procesu, ředitelka se snažila pozdvihnout 

prestiž  školy  u  rodičů  pravidelnými  výstavami  dívčích  prací  a  žákovských  sešitů.  Dívky 

mohly  od  školního  roku  1900/1901  navštěvovat  hodiny  nepovinného  německého  jazyka. 

Cílem divadelního kroužku založeného v roce 1911 byla podpora chudých dětí, sekundoval 

mu krejcarový spolek.  Zjara roku 1906 byla zřízena malá školní zahrádka,  kde se žákyně 

učily pěstovat zeleninu, ale k dispozici měly i prostory klášterní zahrady. Výjimkou nebyly 

ani  školní  výlety.  Za  všechny  připomeňme  alespoň  výlet  na  Budeč  (1905)  v souvislosti 

s oslavami tisícileté památky založení kostela sv. Petra a Pavla v Budči. (NAD č. 1244, KŠ, 

1899-1922)

Změna nastala v roce 1914 po vstupu Rakouska-Uherska do války. Zatímco chlapci 

byli vedeni k přípravám k boji, dívky se zapojovaly do válečné výpomoci a v rámci ručních 

prací pletly ponožky, šály i nátepníčky pro vojáky rakouské armády. Pro polní lazarety pak 

vyráběly cupaninu, zavařovaly ovoce. Řada školních akcí směřovala ve prospěch válečných 

sirotků.  (NAD  č.  1244,  KŠ,  1899-1922)  Dbalo  se  na  vlasteneckou  výzdobu  školy  i 

na loajálnost k rakouské říši: „Výroky dětí nutno bedlivě kontrolovati, aby se nevloudilo nic  

protizákonného.“ (IZ, 1914/1915)

Na podzim 1918 zasáhla  Kladno a  Kročehlavy epidemie  španělské  chřipky,  školy 

musely být na několik dní uzavřeny. Prvního dne, kdy se žákyně znovu sešly ve škole, je 

učitelé slavnostně seznámili s politickou změnou, která nastala 28. října 1918.

Lidice

Historie  lidické  obce  sahá  do  13.  století,  zejména  období  2.  světové  války  je 

nejpohnutějším okamžikem v jejích dějinách. Nicméně nás zajímá 2. polovina 19. století, kdy 

obec  začala  žít  rušným  životem  horníků  a  hutníků  díky  rozvoji  průmyslových  podniků 

v nedalekém Kladně, díky čemuž za 40 let narostl počet obyvatelstva téměř dvojnásobně. To 

se samozřejmě odrazilo na rozvoji zdejšího školství. (Lidice, © 2012)
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Jednotřídní škola existovala v Lidicích od druhé poloviny 17. století, sem měli posílat 

své děti i rodiče z velmi vzdálených míst.  Roku 1824 byla pro školu, tehdy již dvojtřídní, 

postavena  nová  budova.  16.  března  1881  došlo  vynesením  ZŠR k rozšíření  o  třetí  třídu. 

O sedm let později byla provedena přístavba a 10. listopadu téhož roku se začalo vyučovat 

ve čtvrté třídě. (Černý, 1898, s. 151-152) MŠR zamítla roku 1908 zřízení pobočky, přesto se 

na základě vynesení ZŠR podařilo 1. října téhož roku otevřít pátou třídu.  (IZ, 1908/1909) 

O postoji MŠR vypovídá i její přístup k dalším potřebám školy.

Zpočátku sloužila škole malá zahrádka, umístěna však ve stínu, nic se v ní nedařilo. 

V pozdějších letech byla úplně zrušena. V roce 1905 sice MŠR zřídila novou i se štěpnicí, 

přesto instrukcím nevyhovovala. Po celá léta neměly děti ani kde cvičit, tělocvična ani letní 

cvičiště nebyly.  MŠR se o to nejspíš ani příliš nezajímala, v letech 1892 až 1914 byla její 

činnost spíše dostatečná. (IZ, 1892-1916) Rok před válkou „s místní školní radou vstoupeno  

v jednání, aby nájmem opatřila zahradu (od p. faráře) a cvičiště.“ (IZ, 1913/1914) K tomu 

skutečně došlo a o dva roky později měla škola konečně zahradu i cvičiště.

Od září 1892 do roku 1916 vykonával úřad řídícího učitele Eduard Straka.  Za léta 

svého působení na zdejší škole si vysloužil pochvaly za svědomitou práci a dobré výsledky 

ve vyučování i výchově. V posledních letech měl však jisté zdravotní potíže, které jeho práci 

ovlivňovaly:  „V počtech  formální  i  věcné  chyby.  Špatné  sedění  žáků  při  kreslení.  

Nedostatečné  opravování.  Pro  tělesnou  vadu  říd.  úspěch  vůbec  pochybný.  Řízení  školy  

po  stránce  paedag.  didakt.  pro  zmíň.  vadu  téměř  úplně  znemožněno.  V ostatním  by 

vyhovovalo.“ (IZ, 1913/1914) Ještě o rok později o něm Adolf Röhrig píše: „Ve vykonávání  

funkce jest mu na závadu tělesná vada, kterou jest stižen. Způsob. vyuč. afektovaný, prospěch  

slabší, dlouhé výklady  bez opakování.“ (IZ, 1914/1915) Nejspíše své místo brzy nato opustil, 

jisté je, že tři roky po válce už tuto pozici zastával Tomáš David.

Hodiny  ručních  prací  byly  zavedeny  od  3.  listopadu  1880.  V pozici  industriální 

učitelky se ve sledovaném období  vystřídaly pravděpodobně čtyři  učitelky,  nejdéle  z nich 

vedla ruční práce Marie Humlová, která zde vyučovala v letech 1896 až 1908.  Roku 1896 se 

škola  zúčastnila  výstavy,  kde  byla  za  vystavené  dívčí  práce  vyznamenána  diplomem  a 

bronzovou medailí. (Černý, 1898, s. 152)

Děti navštěvovaly výuku vcelku pilně, zásadněji se školní docházka snížila až v době 

1.  světové  války:  „V  poslední  době  trpí  tím,  že  buď  rodiče  nebo  žáci  musí  docházeti  

do  vzdálených  konzumů  pro  mouku,  brambory  apod.,  což  spojeno  jest  s velmi  dlouhým 

čekáním a musí se jim k tomu dávati dovol. od vyučování.“ (IZ, 1915/1916)
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Válečný stav měl vliv i na personální složení, v březnu 1916 byli dva učitelé v činné 

službě branné, v obou čtvrtých třídách bylo zavedeno střídavé vyučování. V každé třídě musel 

být  zřízen  vlastenecký koutek,  „aby děti  stále  měly na očích  říš.  barvy,  dále  emblémy a  

obrázky  k nynější  době se  vztahující.“ (IZ,  1915/1916)  Osvobození  a  vznik  nového  státu 

uvítala škola jako pětitřídní s jednou pobočkou.

Motyčín

Jedná  se  o  školu  s nejkratšími  dějinami  ve  sledovaném  období,  která  navíc 

ke školnímu okresu Kladno patřila pouze jeden rok.

V 19. století chodily motyčínské děti do kladenské obecné školy U Floriánské kaple a 

v devadesátých  letech  zmiňovaného  století  byla  podána  žádost  o  vyškolení  Motyčína 

z Kladna. Jednání se však protáhla až do roku 1907, kdy konečně ZŠR vyškolení povolila, 

téhož roku se již volila i MŠR. Vzhledem k poddolování nebyla doporučena stavba vysoké 

budovy,  neboť  by  mohla  trpět  podzemními  otřesy.  Rozhodlo  se,  že  se  bude stavět  škola 

pavilonová,  celkem  bylo  naplánováno  sedm  pavilonů.  V šesti  se  nacházelo  12  učeben, 

ve  zbývajícím  byl  umístěn  byt  školníka,  ředitelna,  sborovna,  fyzikální  kabinet.  Výstavbu 

tělocvičny  bohužel  překazila  1.  světová  válka.  Svým pavilonovým rozložením,  kde  mezi 

jednotlivými  pavilony  bylo  vybudováno  sportovní  hřiště,  park  s keři  a  stromy,  ovocnou 

školkou i zelinářskou zahradou, patřila ve své době mezi nejmodernější školy široko daleko. 

(Historie školy (a), © 2007-2012)

První vyučování se uskutečnilo ve dvou pavilonech 16. září 1913, byly otevřeny dvě 

třídy chlapecké a dvě dívčí. Pro následující školní rok se motyčínská škola stala expositurou 

II. obecné školy chlapecké na Kladně, byla tedy součástí kladenského školního okresu.

Z jediné inspekční zprávy, která je k dispozici v kladenském archivu, se o škole téměř 

nic nedozvíme, lze ji však využít pro ukázku dvou odlišných typů pedagogických osobností. 

O prvním z nich, Otakaru Kallovi, zatímnímu učiteli II. třídy, se píše: „Při spol. čtení křičí on  

i děti a k tomu ještě tyčkou do taktu tluče o zem, strašný hluk. Naprosto zbytečné. Dokonce se  

tím kázeň ruší a bude jí pak těžko znovu docíliti. Píle nál., meth. dost., prosp. dost., káz. dob.“ 

Jako protipól uvedeného kantora působí Karla Benešová, také zatímní učitelka II. třídy: „Úř.  

knihy ve vzor. pořádku; ton příjem., způsob milý, velice svědomitá, zvláště pěkně dařilo se  

zpěvu i čtení. Píle vytrv., meth. vel. dob., prosp. dob., káz. vel. dob.“ (IZ, 1913/1914)

Ve školním roce 1914/1915 už byla škola samostatná a byla přiškolena ke školnímu 

okresu Slaný.
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Nenačovice

Poprvé jsou Nenačovice zmiňovány ve 12. století.  Místní děti navštěvovaly nejprve 

školu  v Železné,  a  to  až  do  roku  1824.  Tento  rok  začal  v Nenačovicích  ve  své  chalupě 

vyučovat soukromý učitel  František Buchmertl.  Po jeho smrti  převzal učitelské povinnosti 

jeho syn a to do roku 1869. Mezitím (1863) zde byla povolena školní expositura a do vzniku 

nové školy roku 1880 se zde vystřídalo ještě několik učitelů. Zdejší škola patřila jednoznačně 

k nejchudším v okrese. Od roku 1871 se vyučovalo v „židovně“, ve velmi staré a chatrné 

chalupě,  která  byla  v naprosto katastrofálním stavu.  Černý velmi  barvitě  popisuje zážitek 

ze  soukromé  návštěvy  této  školy,  která  v něm  zanechala  nesmazatelný  dojem.  V době 

„přílivu“ se okolo školy hrnuly proudy vody, které zaplavovaly i školní dvůr; ztrouchnivělé 

schody, podlahy, lavice; špejchárek, který  „podivuhodnou jevil pružnost a sílu při větru a  

bouři, kolébal se ze strany na stranu, ale nepadl ... . Zajímavo též, že p. učitel za bílého dne  

mohl  ve  škole  konati  s mládeží  studia  přírodopisná,  moha  předváděti  hmyz  i  myšky  „in  

natura“.  (Černý,  1898,  s.  153)  Jelikož  popsaná  škola  účelu,  za  kterým  zakoupena  byla,  

nevyhovovala  –  a  tomu rádi  věříme  –  zakoupen  r.  1880 bývalý  hostinec  č.  18,  a  z toho 

upravena škola, v které se dosud vyučuje.“ (Černý, 1898, s. 154)

Zakoupené  stavení  také  nebylo  nejvhodnější,  přesto  v něm  škola  setrvávala  ještě 

v období 1. světové války. Po celá léta zůstávala budova vlhká, učebny měly málo světla, 

nábytek stěží dostačoval, po hygienické stránce vyhovovalo stavení jen částečně. Na stěnách 

nemohly delší dobu viset ani nástěnné obrazy a mapy,  protože stěny byly vlhké.  Neustále 

něco chybělo - věšáky ve třídě, plivátka, miska na houbu, záclony, ukazovátko, nová skříň na 

uchování pomůcek. O malé zahrádce, patřící ke škole, jeden čas žáci ani nevěděli a beztak 

nevyhovovala. Místo cvičiště se používal školní dvorek. (IZ, 1892-1916)

Za  stav  školní  budovy  ani  tak  nemohl  nezájem  MŠR,  hlavním  důvodem  byly 

jednoznačně nepříznivé hmotné poměry: „Ve příčině učebny a budovy školní jest nesnadno 

činiti  kroky na novou úpravu, ježto obec školní a zároveň místní jest chuda, a na poměry  

tamní škole dosavadní jakž takž dostačuje. Co pak bylo nevyhnutelně opraviti a pořídíti, stalo  

se (úprava záchodů, nové roubení u studny a plot u školní zahrady).“ (IZ, 1900/1901)

Od roku 1877 byl zdejším řídícím učitelem Jan Brabec. Škola byla jednotřídní, počet 

žáků se pohyboval mezi 40-50, vyučoval zde tedy zcela sám, jen na ruční práce docházela 

industriální  učitelka.  Učily  zde  Marie  Landová,  Růžena  Nehasilová  či  Anežka  Tichá. 

Z pochopitelných  důvodů  se  nekonaly  domácí  učitelské  porady,  ale  „správce  školy  

zaznamenává si, jak učivo probráno a jaká jest docházka školní v každém měsíci dle pokynů  
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daných.“ (IZ, 1896/1897) Roku 1912 se stal řídícím František Markup, jeho „působení jest  

dobré; úřední knihy a spisy v pořádku (za předchůdce strašný nepořádek, nynější správce  

musil všecko přepracovati)“. (IZ, 1912/1913)

Z válečných let zůstaly dochovány zprávy pouze z let 1914-1916, na jejich základě 

nelze říci, zda později nebyl jediný místní učitel také povolán do války. Jisté je, že finanční 

poměry zdejší obce nebyly nikdy valné a válka tuto situace jen zhoršila.

Nučice

Nučice patří patrně k nejstarším obcím, které zde zmiňujeme, písemné zprávy se o ní 

objevují  již  v 11.  století.  Zhruba  do  roku  1845  měla  zdejší  obec  víceméně  zemědělský 

charakter. V následujícím období zažívaly Nučice prudký rozvoj v souvislosti se zahájením 

těžby železné rudy v okolí, v letech 1843-1910 stoupl počet obyvatel více jak čtyřnásobně, 

postupně se tak  objevovaly myšlenky na vlastní  školu.  Do roku 1903 chodily zdejší  děti 

do školy v Tachlovicích. (Historie obce Nučice,  2006) Vynesením ze dne 3. listopadu 1903 

bylo  povoleno,  aby  trojtřídní  obecná  škola  v Nučicích  byla  otevřena  jako  druhá  škola 

ve školní obci Tachlovické,  k čemuž skutečně 1. ledna 1904 došlo. (IZ, 1903/1904) Nová 

budova vyhovovala ve všech směrech. Ve školním roce 1904/1905 byly ještě zřízeny zahrada 

se štěpnicí i letní cvičiště, které scházelo vybavit nářadím, to ovšem bylo doplněno až o deset 

let později. Jako krytou tělocvičnu škola využívala jednu z rezervních tříd. Nechyběl kabinet 

s předepsanými pomůckami ani obě školní knihovny, které se poměrně rychle rozrůstaly – 

ve druhém roce své existence měla žákovská knihovna 38 svazků a jen o pět let později už 

jich bylo 162. Pět let po otevření školy ji navštěvovalo 298 žáků, zejména II. a III. třída byly 

přeplněny. Ačkoliv zpočátku odmítala MŠR přistoupit k návrhu na zřízení pobočky, nakonec 

k tomu mezi lety 1909-1913 přece jen došlo. (IZ, 1904-1913)

Řídící  učitel  Jan  Slavík  vedl  školu  od  jejího  otevření  velmi  dobře,  časem  získal 

pochvalné  uznání  za  řádnou  správu  školy  a  za  úspěšné  výsledky  ve  vyučování.  Již 

u inspekčních zpráv z předchozích škol si lze všimnout, že OŠI Adolf Röhrig se nezaměřoval 

pouze  na  hodnocení  učitelů  z hlediska  metody,  jakou používali,  kázně  či  prospěchu  dětí. 

Většinou si všímal i jejich charakterových vlastností. O učiteli Karlovi Vlčkovi uvádí: „Děti  

nutno  ponenáhlu  již  zvykati  pořádku  a  kázni.  K dětem  přívětivý  a  laskavý,  ale  daleko  

za přípustnou hranici. Celý způsob hodí se spíše pro dětskou zahrádku než pro obec. školu.  

Děti vésti ke správné mluvě.“ (IZ, 1913/1914) Heleně Tittlelbachové vytýkal strojenost: „Jest  
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pilná a svědomitá, ale její způsob jest příliš afektovaný, což činí dojem nepěkný a jistě svádí  

děvčata k smíchu nebo napodobení. Přirozeně, nenuceně!“ (tamtéž)

Vstup  Rakouska-Uherska  do  války  se  dotkl  života  celé  společnosti,  zdejší  školu 

nevyjímaje. V prvním roce měla mobilizace učitele Antonína Chvoje za následek slučování 

tříd, protože bezplatnou náhradu se nepodařilo získat. O rok později už chyběli tři učitelé, 

takže I. a II. třída se vyučovala jednak střídavě polodenně, jednak současně, měla-li II. třída 

náboženství nebo ženské ruční práce. (IZ, 1914-1916) Škola se účastnila celé řady sbírkových 

akcí, oslavovalo se každé malé vítězství rakouské armády.

Rozdělov

Vesnice  Rozdělov začala  vznikat  na konci  18.  století.  Místní  děti  začaly docházet 

do velmi vzdálené kladenské školy, na jejíž provoz samozřejmě rozdělovští museli přispívat. 

Zákonitě vyvstala myšlenka na stavbu školy vlastní. ZŠR souhlasila, její podmínkou ovšem 

bylo,  aby  se  město  Kladno  zavázalo,  že  budou  německé  děti  z Rozdělova  přijímány 

do německé veřejné školy. Kvůli tomu se obec odvolala, nicméně tato podmínka přetrvávala i 

nadále  a  město  Kladno nakonec  svolilo.  (Vodičková,  2008) Po pětiletém vyjednávání  byl 

Rozdělov vyškolen z kladenské obce a „vynesením ze dne 11. srpna 1908, čís. 41679. z . š. r.,  

povoleno,  aby  se  od  počátku  školního  roku  1908/9  otevřela  pětitřídní  obecná  škola  

v Rozdělově s pěti definitivními pobočkami. Jedna další zatímní pobočka (tř. 1.b) otevřena  

dnem 1. března 1909 na základě vynesení ze dne 11. ledna 1909, čís. 69.312. 1908 z. š. r.“ 

(IZ,  1908/1909)  Řídícím  se  stal  Antonín  Jirotka,  ve  své  práci  velmi  svědomitý  a  řádný. 

O patnáct let později podlehl tento učitel chřipce.

Stavba školy trvala něco přes rok, 13. září 1908 byla vysvěcena a předána ke svému 

účelu.  Podobu  školy  si  můžeme  prohlédnout  na  kresbě  z  roku  1916,  která  je  umístěna 

v příloze (č. 9) této práce. Budova byla velmi moderní, kromě deseti učeben se v ní nacházely 

sborovny, kabinet,  místnosti  pro konání schůzí MŠR i tělocvična.  Nalézal se zde i oltář a 

konaly  bohoslužby,  neboť  škola  stála  dříve  než  kostel.  Pro  řídícího  učitele  byl  postaven 

domek, právě tak pro školníka. Hned následujícího roku došlo ke stavebním úpravám, škola 

svou kapacitou nestačila. Byla rozdělena na část chlapeckou a část dívčí. Od začátku roku 

1910 měli žáci možnost navštěvovat nepovinné hodiny němčiny. (Vodičková, 2008)

Válečné  události  se  školy  dotkly  stejně  jako kdekoliv  jinde.  První  rok  války byli 

v činné službě branné dva členové sboru, bezplatně je zastupovaly dvě učitelky. Navíc další 

tři  učitelé  měli  pro  nemoc  dovolenou.  O  něco  později  nastoupili  službu  vlasti  další  dva 

84



kantoři.  Po dobu války se na špatné docházce dětí  do školy odrážely nejen nemoci,  ale  i 

nedostatek základních životních potřeb. (IZ, 1914-1916) Škola uvítala konec války společně 

s radostí z nově zřízeného státu 8. listopadu 1918.

Stehelčeves (Stelčoves)

Díky  celé  řadě  archeologických  nálezů  je  obec  považována  za  jedno 

z nejvýznamnějších předhistorických nalezišť kladenského regionu, první písemné zmínky se 

objevují kolem roku 1316. Od roku 1853 zde existovala samostatná jednotřídní škola, do té 

doby  byla  v obci  zřízena  jedna  třída,  která  byla  součástí  farní  školy  v Lidicích.  Když 

o čtyřiadvacet let později dosáhl počet žáků čísla 156, požádala MŠR o druhou třídu. Bylo 

nutné školu rozšířit a zároveň zvednout o jedno patro. Po dobu přestavby chodili žáci i učitelé 

do najaté náhradní místnosti v domku č. 54 a 6. září 1880 byla s povolením ZŠR otevřena 

druhá třída. Počátkem února 1881 začalo vyučování ženským ručním pracím.  Žactva i nadále 

přibývalo a MŠR, která si od OŠR vysloužila pochvalné uznání za péči o školu, byla v srpnu 

1890  vyzvána  k jednání  o  zřízení  třetí  třídy.  V té  době  se  však  proslýchalo,  že  přestane 

dobývání na dole „Vítovka“. MŠR v souvislosti s tím očekávala pokles počtu žactva a proto 

požádala v září téhož roku o odklad. Svou žádost OŠR zopakovala ještě v prosinci. Ovšem 

uzavřením „Vítovky“ v lednu následujícího roku očekávaný pokles žactva nenastal, musel být 

tedy od 1. září 1891 otevřena třetí třída, umístěna v najaté místnosti. MŠR začala ihned jednat 

o  přestavbě  školy,  nicméně  došla  k závěru,  že  bude  lepší  postavit  jinou  budovu.  Nová 

jednopatrová škola byla vysvěcena 8. září  1896. (Černý, 1898, s. 102) Z inspekční zprávy 

ze stejného roku vyplývá, že ke škole patřila i zahrada se štěpnicí a právě se upravující letní  

cvičiště. Krytou tělocvičnu škola neměla, ostatně to měla tehdy málokterá.

Činnost zdejší MŠR byla velmi dobrá, předseda i školní dozorce měly o potřeby školy 

vřelý zájem, což se pozitivně odráželo na stavu učebních pomůcek i knihoven.

K prvním výpomocným učitelům patřil  Jan Hoffmann  (1794-1829),  poté  na  škole 

působil i jeho syn Jan Hoffmann (1829-1880). Třicet let (1891-1921) byl řídícím Bohumil 

Kuchař. Za svou obětavou práci pro školu získal řadu pochvalných uznání za vzornou správu 

školy  a  pečlivé  vedení  úředních  spisů,  „jakož  i  za  velmi  utěšený  prospěch  vyučování  a 

výchově  mládeže  školní“.  Pěstoval  stromky,  měl  velký  včelín  a  vůbec  škola  patřila 

k nejlepším v okrese. (IZ, 1892-1916) Krátkou dobu zde vyučoval i Bohuslav Kádner, bratr 

Otakara Kádnera, více je mu věnováno v závěrečné kapitole o regionálních osobnostech.
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Válečná léta narušovala výuku jako kdekoliv jinde: „Def. učitel I. tř. Frant.  Plecháč  

a def. uč. II. tř. Josef Podrázský konají činnou službu brannou. Bezplatnou náhradu nebylo  

lze získati.  Přesto vyučuje se ve všech čtyřech třídách střídavě s upraveným rozvrhem, což  

ovšem oběma učitelům (Bohumilu Kuchařovi a Oldřichu Křížovi) ukládá hojně práce. Učivo  

bylo nutno namnoze restringovati a přihlíží se hlavně k triviu.“ (IZ, 1914/1915) O rok později 

byl  mobilizován i Oldřich Kříž. Za všechny tři byl z Kladna povolán pouze zatímní učitel 

František Peták, čtyři třídy tak vyučovali zase jen dva učitelé. Přitom dokázali dbát na čistotu 

i vlasteneckou výzdobu. Loajálnost císaři byla na zdejší škole prokazována na každém kroku: 

„S potěšením  bylo  shledáno,  že  výchova  dynasticko-Rakousko-vlastenecká  děje  se  velmi  

intensivně a rovněž k tomu užívá se hojně obrazů i prostředků, jež odrášejí se k nynější veliké  

dějinné době a jež loyalní a vlastenecké prohlubují a rozvíjejí“. (IZ, 1915/1916) Konec války 

a nové uspořádání českých zemí uvítala zdejší škola s dětmi ze čtyř tříd.

Svárov

Další obec, jejíž dějiny sahají minimálně do 13. století,  měla svou vlastní školu už 

v roce 1606. Mezi lety 1786 až 1862 zde působili jen dva učitelé - Václav Hoffmann, poté 

jeho syn František Hoffmann. Od roku 1863 byl řídícím ustanoven Ferdinand Janoušek a to 

až do srpna 1898. Za dobu 112 let se tedy v místní škole vystřídali pouze tři správci, mimo to 

od roku 1873 i  další  učitelé.  Od 1.  ledna 1881 bylo  vyučováno ženským ručním pracím. 

V únoru 1876 byla škola již dvojtřídní, třetí třída byla povolena o jedenáct let později. (Černý, 

1898, s. 155-156)

Od roku 1790 neprobíhaly na budově školy žádné úpravy ani opravy, a tak roku 1842 

podlehla  přírodnímu  živlu,  bouře  ji  zbořila  učiteli  nad  hlavou.  Další  roky  se  vyučovalo 

v najatých  prostorách,  dokud  v prosinci  1845  nebyla  posvěcena  nová  škola,  postavena 

na témže místě jako původní stavení. Postupné otevření dalších dvou tříd vyžadovalo najmout 

jednu třídu mimo budovu školy a přistoupit k přístavbě pro třídu třetí. (Černý, 1898, s. 157) 

Ke škole patřila zahrada, u které roku 1880 byla založena ovocná školka. 

Inspekční zprávy od roku 1892 popisují poměrně přesně stav školy i najaté místnosti. 

Ta byla shledávána ještě v přijatelném stavu, nicméně školní stavení naprosto nevyhovovalo. 

Vyžadovalo nejen důkladnou opravu samo o sobě, ani nábytek a čistota nebyly nijak valné, 

po stránce zdravotnické přestalo postupně vyhovovat úplně. Každý rok byla MŠR vyzývána 

ke  zřízení  vhodnější  budovy.  Po  několikaletých  jednáních  došlo  nakonec  ke  stavbě  nové 

školy,  která  žáky i  kantory  přivítala  19.  září  1905.  Nákladem se  na  její  stavbě  podílel  i  
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přiškolený  Červený  Újezd,  který  z počátku  nesouhlasil,  neboť žádal  o  zřízení  samostatné 

školy  jakožto  druhé  školy  ve  školní  obci  Svárovské,  čemuž  nakonec  nebylo  vyhověno. 

S ohledem na počet dětí v obou obcích bylo vyučováno ve čtyřech třídách. Ke škole byla 

zřízena i velmi rozsáhlá zahrada a letní cvičiště. (IZ, 1892-1905)

Když  roku 1897 požádal  řídící  učitel  Ferdinand  Janoušek o  penzionování,  novým 

řídícím se stal také Ferdinand Janoušek. Do třetice u tohoto jména zůstaňme, v letech 1913-

1914 vyučoval  svárovské žáky Ferdinand Janoušek mladší.  Zda se jednalo o tři  generace 

jedné rodiny nelze s určitostí říci, ale je to velmi pravděpodobné. Z dalších učitelů zmiňme 

Václava  Forsta,  který  získal  několik  pochvalných  uznání  jak  za  práci  pedagogickou,  tak 

za obohacování sbírky školních pomůcek vlastní produkcí. Kantorem odlišné úrovně byl Jan 

Štefl: „Užívá výrazů vulgárních, kázně vůbec nemá, děti stále hovoří, vykřikují, navzájem se  

hlasitě  opravují,  mluví  současně  se  žáky,  všechny  děti  křičí  opravujíce  žáka  u  tabule  a  

nehlásíce se, dokonce vybíhají z lavic a dohovořují se. Při společných odpovědí strašně křičí  

a učitel je k tomu ještě vybízí slovy: Veseleji, to nic nebylo. Plocha obdélníka počítána tak, že  

m byly násobeny m a vyšly m2. Metoda nedostatečná, píle snad náležitá, prospěch dostatečný,  

kázeň nedostatečná.“ (IZ, 1912/1913)

Pravidelné vyučování bylo zpestřováno řadou aktivit. Za všechny připomeňme výlet 

do přádelny a tkalcovny v Loděnici a ke sv. Jánu pod Skálou roku 1910, o rok později to byla 

návštěva Prahy. Sklárnu v Nižboru a vycházku na Křivoklát si učitelé i žáci užili v červnu 

1914. O vánočních svátcích hrávaly děti představení, kupříkladu „Cizinci o Štědrém večeru“, 

„Tři  halíře“  nebo  „Krakonoš“.  Výnosy  z těchto  představení  putovaly  na  nákup  učebních 

pomůcek, na oblečení pro chudé děti. Učitelská jednota Unhošťsko-Kladenská pořádala na 

svých  schůzích  přednášky  ve  prospěch  Bolzanova  sirotčince  a  obecních  knihoven. 

Ve Svárově se kupříkladu konala v únoru 1884 na téma „O škole a domácnosti“. Rok 1904 

přinesl velká sucha, od 2. června do 4. září nepadla jediná kapka, následkem toho a také díky 

lidské  neopatrnosti  bylo  v obci  způsobeno  několik  požárů.  Přičiněním  učitelského  sboru 

vznikla roku 1909 ve Svárově „Lidová knihovna“, jejímž cílem bylo šířit vzdělání mezi lidmi. 

(ŠK, č. 53, 1863-1935)

Školní docházka byla ovlivňována jednak zdravotním stavem žáků, jednak nepřízní 

počasí v zimních měsících a nakonec i hospodářskými okolnostmi: „Docházka školní zlepšila  

se proti loňskému školnímu roku tím, že správy okolních dvorů císařských vyzvány, aby dětí  

školních do práce polní nebraly.“  (IZ, 1895/1896) Přesto bylo každý rok udělováno na 30 

letních úlev. 
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Na podzim 1914 vstoupila  do života  školy válka.  Dva učitelé  byli  hned zpočátku 

povoláni na vojnu, zmiňovaný František Janoušek mladší je zastupoval, sám je však příštího 

roku musel následovat. Zprvu se vyučovalo střídavě, v době úlev se třídy spojovaly. Později 

zůstali na škole jen dva učitelé, kteří vyučovali dvě třídy dopoledne a dvě odpoledne. (IZ, 

1914-1916)  Od  6.  prosince  1915  byla  v jedné  třídě  umístěna  škola  pro  italské  válečné 

uprchlíky,  které  vyučoval  italský  učitel  Giovani  Casolla.  (ŠK,  č.  53,  1863-1935,  s.  396) 

Válečná  léta  byla  provázena  projevy  loajálnosti  rakouské  říši  a  sbírkami  všeho  druhu, 

nedostatkem potravin  i  oblečení,  neustálým strachem o své  blízké.  Pravidelné  vyučování 

nastalo 2. ledna 1919, kdy po návratu z ruského zajetí začal vyučovat František Píša. (ŠK, č. 

53, 1863-1935, s. 409)

Tachlovice

I tato obec existovala již v 13. století,  první zprávy o zdejší škole pocházejí z roku 

1737.  Zhruba  v polovině  19.  století,  po  zahájení  dobývání  železné  rudy v  sousední  obci 

Nučice,  nastal  příliv obyvatel,  využívajících nových pracovních příležitostí.  Od roku 1840 

píše Černý (1898, s. 158) v souvislosti se zdejší školou o učitelových pomocnících, z toho 

lze usuzovat, že někdy v této době se škola stala dvojtřídní. Vynesením zemské školní rady 

ze dne 7. října 1874 byla škola rozšířena o třídu třetí, o deset let později přibyla čtvrtá třída.  

21. února 1887 uvítala žáky i pátá třída, při které, po zamítnutí protestu MŠR, byla zřízena 

dívčí pobočka. Od roku 1886 se vyučovalo ve zcela nové budově, k jejíž stavbě přispěla i 

obec, nicméně jedna třída musela být vyučována v najaté, nevyhovující  místnosti  v bývalé 

budově školy. Tato najatá třída byla trnem v oku při každé inspekci: „Nevhodná učebna III.  

třídy bude nahrazena novou, vhodnou, až bude potřebí školu rozšířiti o další třídy, k čemuž 

při  rychlém  přibývání  obyvatelstva  za  příčinou  stavby  dráhy  nové  a  rozšiřování  závodů  

průmyslových ve školní obci co nejdříve zajisté dojde, jak nám předseda místní školní rady se  

vyjádřil.“  (IZ, 1896/1897) Nučice zatím marně žádaly o zřízení vlastní školy: „Ve třídě IV.  

zavedeno bylo polodenní vyučování dle pohlaví se schválením c. k. zemské školní rady. Proti  

otevření pobočky při řečené třídě podalo obecní zastupitelstvo polit. obce Nučic stížnost, jež  

předložena byla c. k. zemské školní radě a c. k. ministerstvem kultu a vyučování vynesením  

ze  dne  23.  března  1901  čís.  7312,  zamítnuta,  takže  počátkem  měsíce  května  1901  dívčí  

pobočka zatímní  při  IV.  třídě  bude otevřena.“  (IZ,  1900/1901) Dlouho očekávané řešení, 

vyhovující  oběma obcím,  přišlo  o tři  roky později:   „Od 1.  ledna 1904 povoleno zřízení  

trojtřídní obecné školy v Nučicích jakožto druhé školy ve školní obci Tachlovické, tím pádem 
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dívčí pobočky zrušeny.“ (IZ, 1902/1903). Po deseti letech musela být dívčí pobočka znovu 

zřízena.

Výuka ženským ručním pracím počala 25. prosince 1887 ve třech odděleních, jedno 

ještě přibylo o rok později. Od samého počátku je vyučovala Božena Pinkasová, manželka 

řídícího učitele. V letech 1857-1878 byl zdejším farním učitelem, později řídícím, jmenován 

František Kučera. Roku 1875 jej vystřídal Josef Pinkas, jenž ve své funkci setrvával ještě roku 

1916. Na manželském páru řídících se podepisoval věk, přesto jejich práce byla hodnocena 

vcelku kladně: „V řízení školy svědomitý, ale pro pokročilý věk znáti úbytek energie, ač jest  

tu plná snaha.“ (IZ, 1913/1914) O paní Pinkasové A. Röhrig uvádí: „Počíná si náležitě, ač  

vyučování starých řídících má ráz spíše výchovy a vyuč. v rodině nebo mimo školu. Schází tu  

zpravidla paedag. takt a vůbec zjev i vystoupení důstojné. Píle nál., meth. dob., prosp. dod.,  

káz. v. dob.“ (tamtéž)

Nejednou je  v této  práci  zmiňováno,  že úkolem škol  nebylo  jen vzdělávat,  ale  též 

vychovávat, a to ve všech směrech: „Mimo to upozornil (myšleno OŠI) některé síly učitelské,  

aby přesně dbaly zdravotní stránky vychovávací, netrpíce dětem ve třídě vytopené teplých,  

velkých šátků na krku a zimních kabátů nebo kabátů zimních na těle; k tomu aby bedlivě  

přihlížely  ve ¼  hodině před vyučováním,  všímajíce si často též obuvi a oděvu žactva co  

do čistoty a čistotnosti jeho vůbec.“ (IZ, 1897/1898) „Vybídnul přítomného předsedu místní  

školní rady, aby přihlížel s místním školním dozorcem bedlivě k chování žactva, zvláště hochů 

těch, kteří kazí rostlinstvo a škodí ptákům, postaraje se i o jejich přísné potrestání mocí svého  

úřadu policejního a podporoval tak v té příčině učitelstvo.“ (IZ, 1896/1897) „Učitelstvu dán 

pokyn, aby po rozumu § 25 řádu školního a vyučovacího přihlíželo také mimo školu k chování  

dětí školních. (IZ, 1900/1901)

I zdejší  učitelé  byli  povoláni  do zákopové války.  Definitivní  učitel  I.  třídy Arnošt 

Paderlík byl vyznamenán bronzovou medailí za udatnost. V těchto letech byli učitelé povinni 

seznamovat žáky se soudobými událostmi, především pak s úspěchy rakouské armády. Konec 

války všichni očekávali s nadějí na lepší budoucnost.

Úhonice

Úhonická obec existovala již ve 12. století, možná i dříve. První škola zde stávala již 

kolem  roku  1654.  Během  18.  století  bývala  umístěna  postupně  v několika  soukromých 

domech,  než  se  roku  1859  dočkala  vlastních  prostor.  Ke  zdejší  škole  náležely  také  děti 

z Chýně,  ale  jak  už  bylo  zmíněno,  po  vzájemné  dohodě  vznikla  v Chýni  expositura. 
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Dvojtřídní  byla  škola  do  roku  1887,  kdy byla  z kuchyně  a  komory  zřízena  nová učebna 

po třetí  třídu. (Černý, 1898, s. 160-161) V roce 1908 přibyla třída čtvrtá. Ke škole patřila 

slušná zahrada se štěpnicí a letní hřiště s nejnutnějším nářadím.

Po několika desetiletích začala budova scházet. Od roku 1896 byla MŠR opakovaně 

vyzývána k její opravě, za všechny uveďme výzvu z roku 1902: „Pana předsedu místní školní  

rady vybídnul inspektor, aby ve příčině přístavby budovy školní urychlil jednání a co nejdříve  

předložil dobrozdání stavebního znalce o tom, zdali základní zdi dosavadní budovy školní  

snesou ještě  druhé patro,  když nelze u přízemí provésti  přístavbu pro nedostatek místa a  

pro nemožnost koupě potřebného pozemku. (IZ, 1901/1902) Po mnohaletém jednání, jehož 

příčinou  byl  i  rekurs  přiškolené  obce  Horní  Ptice,  mohli  žáci  úhonické  školy  počátkem 

školního  roku  1908/1909  usednout  do  nových  lavic.  K  tomu  se  zřizovala  zahrada,  malé 

cvičiště a z rezervní třídy se stala tělocvična.

Ženské ruční práce začala jako první vyučovat Anna Krotilová roku 1879. Dbalo se 

na čistotu, dívky byly vedeny ke vkusu a praktickému upotřebení, což se zúročilo v době 1. 

světové války.

Školní pomůcky musely být pečlivě nejen uloženy,  ale i evidovány.  Správce školy 

vedl  inventární  soupis  a  o  každém  daru,  o  který  byla  sbírka  obohacena,  byl  povinen 

informovat OŠR. Povětšinou mívala škola v tomto ohledu pořádek, jen roku 1896 chyběly 

některé obrazy rostlin a o čtyři  roky zase bylo třeba opatřit  dějepisné obrazy lištami nebo 

vkládacím rámem. Velmi bohaté byly zdejší knihovny, rok před válkou zahrnovala žákovská 

část  na  423  starších  a  190  nových  knih,  učitelé  měli  k dispozici  na  367  svazků.  (IZ, 

1913/1914) Obě knihovny byly náležitě využívány, např. v roce 1900 si 146 žáků vypůjčilo 

3564 svazky. (IZ, 1899/1900)

Válečná léta poznamenala nejen výuku, ale i osudy mnoha dětí.  Nejednomu z nich 

odešel otec do války a řada z nich se musela místo dětských her zaměřit na pomoc vlastní 

rodině. Všichni proto na podzim 1918 s velkou radostí vítali konec války i vznik republiky.

Unhošť

V písemných pramenech se s Unhoští  setkáváme již  ve 13.  století  a  rovněž  dějiny 

unhošťského školství  jsou  velmi  bohaté.  V této  práci  se  pokusím alespoň utřídit  základní 

informace a doplnit je o některé zajímavosti ze života škol.

Připomeňme si, že unhošťská škola patří k nejstarším v okrese, byla zde již roku 1379, 

možná i dříve.  Její  další vývoj popisuje velmi podrobně Jan L. Černý. V době, kdy vešly 
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v platnost nové školní zákony, byl zde kantorem Ignác Jan Vochomůrka, působící na škole 

od roku 1823. Téměř o padesát let později odešel na odpočinek a krátce na to zemřel. Zdejší 

škole věnoval více jak padesát let svého života a že si místní jeho práce velmi vážili, dokázali 

vyjádřením úcty početnou účastí na jeho pohřbu. (Černý, 1898, s. 116)

Na  počátku  roku  1858  byl  za  prvního  učitele  ustanoven  František  Spurný.  Když 

o čtrnáct  let  později  byla  zřízena  měšťanská škola chlapecká,  stal  se řídícím obou škol – 

smíšené obecné i chlapecké měšťanské. Roku 1895 požádal ze zdravotních důvodů o trvalý 

odpočinek. (Černý, 1898. s. 116-117)

Významnou osobností unhošťského školství byl František Melichar, jemuž bude ještě 

věnována pozornost v poslední kapitole. V letech 1874 až 1917 působil na měšťanské škole, 

od roku 1895 jako její ředitel,  a zároveň řídil smíšenou školu obecnou až do konce srpna 

1897.  V té  době byly  dívčí  pobočky proměněny v obecnou školu  dívčí,  připojeny k nově 

zřízené měšťanské škole dívčí a dány pod správu ředitele dívčí školy měšťanské. Od března 

1878 vyučoval na měšťanské škole chlapecké přírodovědecký odbor Jan L. Černý, pozdější 

zástupce  ředitele  (od  r.  1888)  měšťanské  školy  chlapecké  na  Kladně  a  autor  nejednou 

zmiňovaného pramenu, z něhož je v této práci čerpáno. (Černý, 1898, s. 118-119) Více o něm 

je také uvedeno ve třetí kapitole.

Původní místo, na němž škola stávala, není známo, jisté je, že za třicetileté války byla  

zničena. Nová byla postavena až roku 1780, do té doby se vyučovalo v najatých prostorách. 

Budova měla pouze přízemní místnosti, nicméně dětí přibývalo a roku 1802 se stávající třída 

rozdělila  na  dvě,  z  „bytu“  učitele  vznikla  další.  Pro kantora  byla  vystavěna  světnice  nad 

školou.  Je  zajímavé,  že  třetí  třída  byla  ve  skutečnosti  zřízena  až  v polovině  19.  století, 

zmiňovaného roku se patrně jednalo o jakési dočasné řešení aktuální situace. Oficiálně byla 

škola trojtřídní od roku 1857, vyučovalo se ve školní budově a jedna třída byla umístěna 

na radnici.  Časem byla zřízena pobočka při třetí  třídě,  ze které roku 1866 byla vytvořena 

čtvrtá třída. I ta byla rozšířena pobočkou, jež se vynesením c. k. ZŠR ze dne 20. září 1874 

stala pátou třídou. O rok později byly obě vyšší třídy rozděleny podle pohlaví. Stejný osud 

čekal i třetí třídu a to roku 1883, o dva roky později došlo k rozdělení na dívky a chlapce i 

v druhé třídě. Nakonec se dočkala rozdělení i první třída. Roku 1895 byla unhošťská obecná 

škola pětitřídní s pěti dívčími pobočkami. (Černý, 1898, s. 123-124) Celkem do ní toho roku 

chodilo 626 dětí. Ve školním roce 1897/1898 byla zřízena již zmiňovaná dívčí škola.

Ve zkratce se zmiňme ještě o „průmyslové“ škole, která zde existovala od roku 1866. 

O její vznik se zasloužili zástupci obce i přátelé školy. Jejím cílem bylo poskytnout příležitost  

dětem, které vyšly z obecné školy,  „vyučit“  se v některém z řemesel.  Ve dvou odděleních 
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vyučoval jeden učitel, škole se dařilo až do vydání nových zákonů. Po jejich vyhlášení však 

škola  začala  trpět  nedostatkem  učitelů,  neboť  ti  se  obraceli  k nově  zřizovaným  školám 

měšťanským.  Situace  byla  vyřešena  roku  1870,  kdy  byla  podána  žádost  k c.  k.  OŠR 

na  Smíchově,  aby škola  průmyslová  byla  proměněna  ve  školu  měšťanskou.  Žádosti  bylo 

vyhověno a ve školním roce 1872/1873 byly otevřeny hned dvě třídy měšťanské školy, kam 

mohli přestoupit i žáci z původní „průmyslovky“. (Černý, 1898, s. 125-126)

Shrneme-li si výše jmenované, shledáme, že koncem 19. století existovaly v Unhošti 

celkem čtyři školy: obecná škola chlapecká s měšťanskou spojená a dívčí škola obecná, také 

spojená s měšťanskou.

Měšťanská a obecná škola chlapecká

Do roku 1875 sloužila škole k vyučování stará budova, radnice i některé soukromé 

domy. 3. září 1875 byla slavnostně vysvěcena nová školní budova, kam se přemístily všechny 

třídy školy obecné i měšťanské. Obě školy byly spravovány jedním správcem. Díky velkému 

příznivci zdejšího školství, Janu Píšovi, jež se velkou měrou zasloužil o vznik průmyslové 

školy,  byla při měšťanské škole zřízena nadace na podporu dvou žáků. „Účelem nadání jest,  

aby se na konci školního prvního půlletí podělovali dva chudí a mravní žáci občanské školy  

v Unhošti peněžitými pomůckami. …. Kdyby občanská škola v Unhošti měla někdy přestati,  

má zástupitelstvo  obecní  právo,  s přivolením vysoce slavného cís.  kr.  místodržitelství  toto  

nadání  na  jinou  školu  v Unhošti  přenésti.“  (Černý,  1898,  s.  127-128)  Od  roku  1897, 

po vzniku dívčích škol, byla obecná škola čtyřtřídní a měšťanská škola trojtřídní a pro velký 

počet žactva bylo toho roku v nejvyšší třídě zavedeno polodenní vyučování. (IZ, 1897/1898) 

Tento stav vyústil v příštím školním roce otevřením páté třídy.

Na  přelomu  století  měly  obě  školy  dohromady  na  čtyři  sta  žáků,  MŠR  byla 

vybídnuta, „aby postarala se co nejdříve stavbou druhé budovy školní o místnosti pro učebny  

dívčí školy měšťanské i obecné, aby nebylo třeba užívati  místnosti nevhodné pro III. třídu  

měšťanské  školy  chlapecké  a  nevhodné  místnosti  pro  II.  třídu  obecné  školy  chlapecké,  

umístěné nyní v radnici.“ (IZ, 1899/1900) Tak velký finanční náklad si obec nemohla dovolit, 

o  tři  roky  později  byly  podle  pokynů  technického  znalce  alespoň  provedeny  opravy  tří 

suterénních místností. (IZ, 1903/1904)

Na  zdejší  škole  se  poprvé  setkáváme,  jak  bychom  dnes  řekli,  s bezpečnostními 

předpisy: „Inspektor školní dne 10/6 t.r. dal vykonati požární zkoušku, která dobře se zdařila  
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na chlapeckých i dívčích školách v Unhošti; za pět minut v pořádku nejlepším byly žactvem 

třídy (počtem 16) vyprázdněny a děti z budovy školní vyvedeny.“ (IZ, 1901/1902)

Důležitou součástí učitelovy práce byla účast na pravidelných domácích poradách, 

rovněž  tak  na  rozborech  po  hospitacích  OŠI:  „Ve společné  poradě  dán  pokyn,  aby  žáci  

odpovídali celými větami; při počtech aby dbáno bylo součinnosti celé třídy; při němčině aby  

pěstoval se více rozhovor než stálý překlad; při věcném učení aby byl rozhovor se žáky a ne  

jen stálý výklad; zazpívání tří písní na osvěžení (v 2. tř.) jest mnoho; další pokyny týkaly se  

čtení, psaní a dějepisu a tělocviku.“ (IZ, 1903/1904)

V prvním roce války nastoupili do vojenské služby hned čtyři učitelé, které bezplatně 

zastupovaly tři výpomocné učitelky a jeden odborný učitel. (IZ, 1914/1915) Vstup Rakouska-

Uherska do války ovlivnil život celé společnosti, včetně škol. Toto období je charakteristické 

zvýšenou  výchovou  v duchu  rakouského  vlastenectví,  žáci  byli  seznamováni  s bojovými 

úspěchy rakouské armády, zapojovali se do pomoci válečnému hospodářství.

Měšťanská a obecná škola dívčí

Počátky  vzniku  obou  škol  jsou  nám již  známy,  od  roku  1897  byla  obecná  škola 

čtyřtřídní a měšťanská jednotřídní.;  o rok později byla měšťanka rozšířena o třídu druhou, 

roku 1899 o třetí. (IZ, 1897-1899) Budova školy byla celkem vyhovující, až na suterén, ve 

kterém byly dvě třídy obecné školy. 1. listopadu 1905 přivítala žákyně nová školní budova, 

kde byla umístěna měšťanská škola dívčí a také do ní chodily dívky ze II., IV., a V. třída 

obecné  školy.  Ostatní  zůstaly  v suterénu  staré  školní  budovy.  Zřízena  byla  i  nová školní 

zahrada bez školky, zato měla botanickou, zelinářskou a květinovou část:  „Při nové budově 

školní byla založena školní zahrada. Obsahuje 730 m2, má dobrou půdu, jež sahá do hloubky  

přes ½ m. Při zahradě jest studna, z níž svádí se voda do objemného sudu, aby se zahřála. Za  

letních veder však neměla vody, tak že jest nutno ji prohloubiti.“ (ŠK, č. 100, 1897-1913, s. 

106)  Tělocvična  k dispozici  nebyla,  užívalo  se  společné  s chlapeckými  školami.  Od  roku 

1912 se mohlo cvičit v prostorech Sokola, o dva roky později v ní byl však umístěn lazaret, 

v zimních měsících tak tělocvik odpadal.

První ředitelem spojených škol byl jmenován Antonín Kincl a obě školy vedl vzorně. 

Navíc „  pořídil  vlastní pílí  mnoho diagramů, map a předloh ke kreslení,  jakož i obohatil  

pomůcky  učebné  četnými  sbírkami.“ (IZ,  1895-1906)  „Ředitel  Kincl  Ant. sestavil  dobrou 

sbírku  semen a  travin,  sám dovedně vycpal  celou  řadu ptáků a jiných  zvířat,  jež  mu na  

podanou žádost  z revírů  knížete  Linstenberga zdarma jsou dodávána  pro  školu,  mimo to  
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sestavil četné a vhodné diagramy ke kreslení a k ženským ručním pracím a nakreslil dobré a  

hojné  mapy  zeměpisné  i  dějepisné,  takže  školu  obohatil  dobrými  a  hojnými  pomůckami  

učebnými.“  (IZ,  1898/1899) Několikrát  se  mu dostalo  pochvalného uznání  za svědomitou 

práci, v roce 1900 byl dokonce doporučen na pochvalný dekret udělovaný  ZŠR. Od školního 

roku 1901/1902 byl Antonín Kincl zastupován definitivní učitelkou Eliškou Mesanovou, která 

svědomitě a řádně řídila školu ještě v roce 1921. Byl činný nejen jako učitel a ředitel, roku 

1914 čerpal trvalou dovolenou jako c. k. OŠI v Příbrami.

Ačkoliv chování dívek bývalo většinou uspokojivé, i na dívčí škole se čas od času 

musely řešit výchovné problémy v podobě „nemilých výstřelků vlivem sociálního prostředí“. 

„Pro 2 případy hrub. poklesků proti mravům vstoupil (myšleno OŠI) ihned v jednání s místní  

školní radou za příčinou energ. opatření proti opakování se.“ (IZ, 1912/1913)

Dívkám  zpestřovaly  učení  přírodopisné,  zeměpisné  a  náboženské  vycházky.  V 

březnu 1899 uctila škola památku stoletých narozenin Františka Ladislava Čelakovského, o 

šest let později navštívily dívky z měšťanské školy uměleckou výstavu, kterou pořádal spolek 

českých umělců „Mánes“ na Kladně. Ve školním roce 1909/1910 spojily výlet do sklárny v 

Otvovicích  s prohlídkou  Budče.  O  dva  roky  později  se  konala  vyjížďka  do  Prahy,  která 

zahrnovala výlet parníkem po Vltavě, návštěvu zemského muzea i jízdu lanovou dráhou. Ve 

školním roce 1912/1913 zavítaly dívky na místní radnici, za účelem prohlídky telefonu, a na 

poštovní úřad, kde se seznámily telegrafem. (ŠK, č. 100, 1897-1913)

Válka se dívčí školy nedotkla co do personálního obsazení, její vliv byl patrný na 

obsahu vzdělávání, nedostatku potravin a oděvů i celkové atmosféře.

Velká Dobrá

Historie  zdejší  obce  se  píše  již  od  dob  Václava  IV.  Dochované  zprávy  hovoří 

o existenci dvou obcí, koneckonců i ve školní pamětní knize se píše o „nové školní budově 

spojených obcí Velké a Malé Dobré“. Místní škola patřila ve sledovaném období k novějším 

v okrese.  Její  odškolení  od  Družce  bylo  schváleno  roku  1892  a  tak  mohla  být  na  místě 

zbořeniště bývalé hospody Čáslavny postavena nová budova, ve které se nalézaly místnosti 

pro čtyři třídy, knihovna, byty pro řídícího a mladšího učitele i industriální učitelku. 3. září 

1893 byly  slavnostně otevřeny tři  smíšené  třídy,  vybavené vhodným a  novým nábytkem. 

(Černý, 1898. s. 133) Zřízena byla i školní zahrada se štěpnicí a otevřené cvičiště. Chyběla 

pouze krytá tělocvična, zatím se používalo rezervní třídy. Ačkoliv se jednalo o novou budovu, 

již o prázdninách roku 1901 byly prováděny opravy stropu a oken.
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V dubnu 1895 začalo obdělávání školní zahrady. Pomáhal, kdo mohl: předseda MŠR, 

místní školní dozorce i c. a k. zahradník. Část zahrady byla určena pro ovocnou školku, druhá 

pro zeleninu. MŠR pořídila jabloně, hrušně a švestky. Do předních zahrádek se nasázely růže, 

srstka a rybíz, do koutů přišly křoviny. (ŠK, č. 58, 1892-1940, s. 8) V dubnu 1906 dala MŠR 

postavit nový včelín. O dva roky později byly kromě stromků osázeny vysokokmenné růže.

Ředitelem se  stal  definitivní  učitel  Karel  Cicvárek,  který  si  v řízení  školy počínal 

svědomitě a ve své funkci setrvával ještě v době 1. sv. války. Ostatní učitelé také byli hned 

v prvních  školních  letech  chváleni  školním  inspektorem  Františkem  Haasem:  „Učitelé  

(všichni tři) vlastní pílí pořizují vhodné pomůcky učebné, vzdělávají se pilně a pěstují mimo to  

hudbu vůbec a církevní zvláště.“ (IZ, 1895/1896) „Učitelé, zvláště Norbert Vorlíček, pořizují  

vlastní vhodné diagramy a jiné dobré pomůcky učebné. Dostalo se jim za to pochvaly.“ (IZ, 

1896/1897)  V  listopadu  1911  se  kantoři  Bartoloměj  Čeřovský  a  Josef  Braun  zúčastnili 

tělocvičného pokračovacího kursu.

Od  1.  září  1895  se  ve  dvou  odděleních  vyučovalo  ženským  ručním  pracím.  14. 

července 1895 se uskutečnila první výstavka dívčích výrobků, kterou uspořádala industriální 

učitelka  Marie  Dvořáková.  (ŠK,  č.  58,  1892-1940,  s.  10)  V dalším  školním  roce  bylo 

povoleno vyučování  ve třech  odděleních  a  od roku 1897 vyučovala  ruční  práce Karolína 

Adoltová, která na škole působila ještě roku 1916. Vynesením ze dne 27. ledna 1908 povolila 

ZŠR otevřít zatímní čtvrtou třídu, o čtyři roky později už byla třídou definitivní. (ŠK, č. 58, 

1892-1940)

Počátky školní knihovny jsou spjaty s někdejším majitelem bývalé hospody Čáslavny. 

Z peněz, které od obce obdržel za prodej tohoto zbořeniště, daroval 50 zlatých na její zařízení. 

(Černý, 1898, s. 133) V prvním školním roce měla žákovská knihovna 115 svazků, učitelská 

52.  Rok  před  válkou  obsahovala  knihovna  pro  žáky  o  128  svazků  více,  učitelská  byla 

obohacena  o  79  knih.  (IZ,  1893-1914)  V letech  1901  a  1902  zakoupil  řídící  učitel 

pro žákovskou knihovnu 19 publikací, na které získal peníze z prodeje školkových stromků 

ze školní  zahrady.  Mimo to  pořídil  umělecké  dílo  „Praha  ve  své  slávě  a  utrpení“.  Knihy 

pro obě knihovny byly opatřeny i z výtěžku dětské hry „Sen vánoční“ roku 1909. O šest let 

později získala učitelská knihovna darem od MŠR „Velký ilustrovaný přírodopis všech tří 

říší“. Obě knihovny byly hojně využívány. (ŠK, č. 58, 1892-1940)

S vytvářením sbírky učebných pomůcek pomáhala škole řada jejích příznivců. Buď 

přímo  konkrétní  finanční  částkou,  jako  roku  1894  od  pana  Celestýna  Volfa,  pokladníka 

záložny  v Kladně,  nebo  věcným  darem.  Tímto  způsobem  získala  škola  během  let  řadu 

školních potřeb: 10 dřevěných krychlí;  lopatu, rýč, hrábě, hřebelec a kartáč k věcnému učení; 
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kladkostroje, kyvadla, leydenskou láhev a elektrické zvonky; vycpaného jestřába, lišku, žlůvu 

a potápku k vycpání; Názorné vyučování v obrazích, Sbírku hub, model oka, sbírku hornin, 

psací  a  početní  diagramy.  Ve  prospěch  zakoupení  pomůcek  se  uskutečňovala  divadelní 

představení, hudební a pěvecké zábavy, velmi štědrý byl zdejší zábavní spolek „Dobromil“. 

V době války byl zakoupen obraz „Průřez velké lodi bitevní s obrazy torpedovky  a ponorky“. 

Skutečným pokladem pak bylo  získání  Alšova loutkového divadla,  s nímž  byly  pořádány 

představení a zábavy. (ŠK, č. 58, 1892-1940)

Nebylo zapomínáno ani na děti z velmi chudých poměrů. V lednu 1894 byla v jejich 

prospěch  pořádána  zábava,  z jejíhož  výtěžku  byly  zakoupeny  psací  potřeby.  Pravidelně 

finančně  přispívala  okresní  záložna  v Unhošti.  V prosinci  1896  uspořádal  učitelský  sbor 

společně se školními dětmi pastorální hru „Budečské jesličky“. Výtěžek byl věnován na obuv, 

obleky a košile, na školní potřeby na psaní, kreslení a k ručním pracím a za zbytek peněz se 

koupily knihy pro učitelskou knihovnu a učební pomůcky. Ke konci listopadu 1911 vznikl 

k podpoře školy „Haléřový spolek pro Dobrou“, který svou činnost zahájil pořádáním vánoční 

nadílky. (ŠK, č. 58, 1892-1940)

Stereotyp školního roku se škola snažila oživit pořádáním výletů. Do lesa „Štědrého“ 

mezi staleté duby a někdejšího pralesa se učitelé a žáci vydali v roce 1897, koncem školního 

roku o dva roky později podnikl učitelský sbor s dětmi výlet do Prahy. Návštěva zoologické 

výstavky v Kladně roku 1904 byla pro žáky obzvláště přitažlivá. Pravidelně se konaly poučné 

vycházky do přírody i  do okolí.  Během let  1897 až 1899 se o rozruch v obci i ve škole 

postaralo opakované okrádání řídícího učitele,  zloději mu pokaždé odcizili  drůbež. Pátrání 

po pachateli bylo bezvýsledné. (ŠK, č. 58, 1892-1940)

Dva  roky  před  válkou  vystřídal  Františka  Soukupa  ve  funkci  okresního  školního 

inspektora Adolf Rőhrig, jež nehodnotil  pouze metody a výsledky vzdělávání jednotlivých 

učitelů, ale snažil se charakterizovat i jejich osobnost: „Vyučovací methoda správná, způsob i  

ton vyučování milý a jemný, nálada ve třídě jasná, radost z práce zřejmá. Vyvíjí píli náležitou,  

prospěch  i  kázeň  má  velmi  dobrou.“ (IZ,  1912/1913)  „Jest  učitel  pilný,  methody  užívá  

správné, ale jeho způsob vyučování je příliš mrtvý, žáky málo střídá.  (IZ, 1912/1913) Ani 

úřední spisy a knihy jeho pozornosti neunikly: „Do indexu normálií zapisovati všecky výnosy  

rázu všeobecného.  Doplniti  seznam knih pro chudé.  Matriku školní  stále  vésti  v evidenci.  

Školní zprávy před vydáním bedlivě prohlédnouti, aby nikde nic nechybělo.“ (IZ, 1913/1914)

V době  války pořádala  škola  věcné  i  peněžité  sbírky,  žáci  sbírali  ostružinové  listí 

na čaj, zhotovovali papírové vložky do bot, v hodinách ručních prací pletly žákyně vlněné 

nátepníčky, ponožky, rukavice i kukly. V rámci podpory loajálnosti vůči císaři byly pořádány 
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vlastenecké přednášky a besedy.  Konec války zastihl  školu se čtyřmi  třídami.  (ŠK, č. 58, 

1892-1940)

Velké Přítočno

 Minulost této obce se píše od 14. století, do roku 1841 byla přiškolena k Unhošti. 

Po povolení odškolení se vyučovalo postupně v několika ne zcela vyhovujících staveních, než 

byla roku 1860 zbudována nová škola. Poté, co byla o třináct let později otevřena druhá třída, 

musela být umístěna v jiném domě. A konečně i žáci třetí třídy, povolené roku 1884, chodili 

do dalšího stavení. K hlavní budově byl přistaven roku 1877 přístavek, o devět let později 

přibylo patro. Nicméně se časem ukázalo, že budova nikterak potřebám školy nevyhovuje. 

Proto bylo přistoupeno k přestavbě, která byla tak důkladná, že z ní v podstatě vzešla nová 

budova, kam mohly chodit děti ze všech tří tříd. Slavnostní vysvěcení proběhlo roku 1895 a 

při  této  příležitosti  byla  pořízena  fotografie  školy  (příloha  č.  10).  (Černý,  1898,  s.  154) 

Dodejme, že dnem 1. listopadu 1900 byla otevřena čtvrtá třída. Ke škole se přikoupil i kus 

sousedního pozemku a tím byl rozšířen dvorek, na kterém byla umístěna zahrádka. Zřízeno 

bylo i otevřené cvičiště.

Od roku 1877 působil na zdejší škole Jan Jakubše, v době vzniku nové školy řídící 

učitel. Ten se vzorně staral o pořizování učebních pomůcek i o zahrádku. Obzvláště štěpnice 

byla  velmi  bohatá,  v pozdějších  letech  pravidelně  darovával  šlechtěné  stromky  rolníkům 

ve školní obci. Navíc byl výborným učitelem, vykazoval velmi dobré výsledky ve vyučování. 

Za vše si také roku 1896 vysloužil pochvalné uznání od c. k. OŠR. (IZ, 1892-1909) Roku 

1911 jmenovalo obecní zastupitelstvo Velkého Přítočna řídícího učitele čestným občanem. 

(ŠK,  č.  59,  1910/1911,  nepaginováno)  Rok  poté  zastával  místo  zatímního  ředitele  Alois 

Pačes, definitivním se stal Adolf Šafařík. 

Ani  ostatní  učitelé  nezůstávali  nečinní,  vyráběli  vlastní  pomůcky,  zejména názorné 

diagramy  a  obrazy.  Sbírka  se  rozrůstala  i  díky  mnoha  dárcům,  finančně  přispívala 

hospodářská záložna v Unhošti, místní hasičský i divadelní spolek. Roku 1890 přispěla místní 

obec  na  zakoupení  Grenetova  článku,  mnohokrát  věnovala  finanční  částku  MŠR. 

Při  příležitosti  Jubilejní  výstavy  v roce  1891  darovala  obec  jako  milou  upomínku  na  ni 

elektrický  stroj.  V listopadu  1896  uspořádali  učitele  ve  prospěch  rozhojnění  školních 

pomůcek hudební zábavu. Knihy si kupovala škola především z c. k. školního knihoskladu, 

čas od času přispěla MŠR. Roku 1908 se učitelský sbor spolu se žáky vydal  na jubilejní 

výstavu do Prahy. Pořádány byly dětské dny a vycházky do okolí. (ŠK, č. 59, 1877-1913)
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Od 1. ledna 1880 se vyučovaly ženské ruční  práce,  které  od počátku obstarávala 

Anna  Jakubšová,  manželka  řídícího  učitele.  (Černý,  1898,  s.  155)  V roce  1904  bylo 

ustanoveno  c.  k.  OŠR  v  Kladně,  že  evangelické  děti  mohou  být  vyučovány  svému 

náboženství. (ŠK, č. 59, 1904/1905, nepaginováno)

Roku 1881 se žactvo neúčastnilo Božích služeb, jelikož vypukly nakažlivé neštovice, 

o  sedm let  později  byla  škola na pár  dní  uzavřena kvůli  spalničkám.  „Dne 6.  října byla  

vykonána za příčinou epidemické  nemoci cholery,  která hlavně v Hamburku zuřila  a již  i  

v Rakousku  ve  Krakově  se  objevila,  lékařská  prohlídka  školy.“  (ŠK,  č.  59,  1892/1893, 

nepaginováno)  Ve  školním roce  1901/1902  se  mezi  dětmi,  více  než  kdy  jindy,  roznesly 

spalničky  a  škola  musela  být  na  4  dny  uzavřena  za  účelem  „vyčištění  učeben  a 

desinfikování“.  (IZ, 1901/1902) Dbalo se i na prevenci, třídním učitelům ve II. a III. třídě 

bylo uloženo, „aby dbajíce zdravotní stránky výchovy, netrpěli dětem ve škole míti teplé šátky  

na krku a svrchní kabáty, poučiv je o škodlivých toho následcích.“ (IZ, 1897/1898)

Otázka  individuálního  přístupu  k žákovi  není  častým  námětem  diskusí  pouze 

v současnosti, aktuální byla již před sto lety, jak dokazuje záznam z protokolu OŠI Adolfa 

Röhriga:  „Při  čtení  prohřešují  se  mnozí  učitelé  na  žácích  tím,  že  usnadňujíce  si  práci  

zanedbávají žáky slabší, nevýřečné a pod. nestarajíce se o to, že v prospěchu se opakuj a tak 

činí namnoze i v jiných předmětech a při  inspekcích  na upozornění odpovídají poznámkou:  

„To jest žák velice slabý.“ Jako obtížné přítěže hledí se jich zbaviti nechávajíce je opakovati  

třídu  nebo  oddělení.  Takovéto  jednání  není  správné,  mají  býti  jim  nápomocni,  aby  

průměrného prospěchu dosáhli.“ (IZ, 1915/1916)

Válečná léta ovlivnila chod školy personálními nesnázemi, zpočátku se dařilo získat 

bezplatnou učitelskou výpomoc, později musely být třídy spojovány. Učitele byli zapojováni 

do organizování sbírek, rozdělováním potravinových lístků, rovněž děti pomáhaly válečnému 

hospodářství.

Vrapice (Rapice)

Poprvé se Vrapice připomínají roku 1320. Zdejší děti chodily v minulosti  do školy 

v Buštěhradě,  roku  1854  zde  bylo  povoleno  zřízení  fary  i  školy.  Stavba  školy  probíhala 

během let 1857-1858, první žáčci usedli do vrapických lavic 10. ledna následujícího roku. 

Ke škole byly přiškoleny vrapické kolonie, uhelny a dvůr, obec Dubí a Dříň. (Černý, 1898, s. 

96-97)
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Rok 1868 zastihl školu s 340 žáky, o dva roky později jich bylo 365. V té době už se 

vyučovalo ve dvou třídách, byla podána žádost o zřízení třetí, ale zatím zůstávala nevyřízena. 

Zároveň  toho  roku  byla  místo  školního  výboru  ustanovena  MŠR.  Po  několika  marných 

snahách  buď  o  rozšíření  školy  vrapické,  nebo  odškolení  Dříně  bylo  roku  1872  konečně 

dosaženo druhé varianty a ve Dříni byla povolena dvojtřídní škola. (Černý, 1898, s. 98)

Rozvojem dolů a hutí přibývalo obyvatelstva a vzrůstal i počet žáků. 1. ledna 1877 

byla otevřena třetí třída, nicméně ve školní budově pro ni nebylo místo a byla pro ni najata 

místnost  v domku číslo 7.  Podobně tomu bylo s dalšími třídami,  roku 1881 byla  otevřena 

čtvrtá  třída,  o  devět  let  později  pátá  třída  a  obě  byly  umístěny  v najatých  prostorách. 

„Nemožno tu pominouti zásluh místní šk. rady, která nehledíc na výši vydání opatřovala školu  

všemi duchu času i pokroku školskému potřebnými pomůckami, a stále o to dbala, by škola  

jak zevnějškem tak  i  vnitřkem lákavou a příjemnou dětem byla,  a  rodiče  jejich  ku přízni  

vybízela.  Ve  snaze  této  zřídila  z vlastního  podnětu  vkusnou  letní  tělocvičnu  a  školku  

stromkovou.“ (Černý, 1898, s. 99)

Žáků evidentně neubývalo, ba naopak, a proto bylo třeba situaci řešit jiným způsobem. 

OŠR se už v květnu 1884 usnesla, aby byla postavena nová školní budova vedle staré, s  tím 

však nesouhlasilo obecní zastupitelstvo v Dubí a podalo žádost o zřízení samostatné školy 

pro Dubí a Újezd. Záležitost  se vlekla až do r. 1889, kdy se konečně zástupci obou obcí 

dohodli.  Budova  školy  se  vystaví  na  katastrálním  rozhraní  obcí.  Dubští  vzali  žádost  o 

odškolení obce zpět. (Černý, 1898, s. 100)

Hotové  peníze  obce  samozřejmě  neměly,  vypůjčily  si  od  generálního  ředitelství 

buštěhradských drah, subvenci poskytl  i  zemský výbor. Vysvěcení proběhlo v srpnu 1892. 

Stavba jednopatrové budovy neoklasicistního stylu trvala něco málo přes rok a škola byla 

opravdu moderní. Učebny byly prostorné, světlé a větrané, vytápěny ventilačními železnými 

plášťovými kamny. Celkem bylo v budově osm školních světnic, sborovna, kabinet, místnost 

pro  učební  pomůcky  a  byt  pro  řídícího  učitele.  Nechyběla  ani  letní  tělocvična  a  školní 

zahrada.  Počítalo  se  i  s možností  dalších  přístaveb  a  tato  prozíravost  se  v příštích  letech 

osvědčila, roku 1902 bylo nutno přistavět další čtyři  třídy. Deset let předtím byla otevřena 

první pobočka při V. třídě, druhá o sedm let později při I. třídě. Třetí pobočka dívčí při IV. 

třídě byla povolena od 1. 9. 1901 a počátkem školního roku 1902/1903 se otevřely další dvě 

při II. a III. třídě. Dva roky před válkou už bylo poboček sedm. Nejvyšší počet žáků měla 

škola v letech 1910-1911, tehdy ji  navštěvovalo 861 dětí.  (Schubertová,  © 2010) Byla to 

jedna z nejlepších budov v okrese.
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Činnost MŠR zde byla i nadále po celá léta velmi dobrá, MŠR navštěvoval školu často 

a pokud něco potřebovala, ihned to opatřil. Sami učitelé si pořizovali nové učební pomůcky,  

zvláště  správně provedené mapy.  (IZ,  1895/1896)  Darem školní  rady z  peněz  vrapických 

úředníků  vybraných  sbírkou  bylo  pořízeno  harmonium  pro  vyučování  hudbě.  Kantoři  si 

hleděli i knihoven, ze svých příjmů odváděli měsíčně příspěvek na jejich rozmnožování. (IZ, 

1913/1914)

Od r. 1878 bylo zavedeno vyučování ženským ručním pracím. K významným řídícím 

učitelům zdejší školy patřil Leonhard Kubát, jenž byl v   době otevření nové školní budovy 

jejím  svědomitým správcem a  významně  se  podílel  i  na  jejím  zřízení.  Domácí  učitelské 

porady vedl svědomitě,  „zvláště chvály hodny jsou časté a vhodné rozhovory a pojednání  

methodická, didaktická a pedagogická.“ (IZ, 1895/1896) Jako pedagog působil na vrapické 

škole od roku 1877 a za svou letitou praxi získal mnoho pochvalných dekretů, první již roku 

1866 od c. k. předsedy Pražského kraje. Jako perličku uveďme, že když byl v roce 1897 c. k. 

zemské školní radě navržen c. k. OŠI na pochvalné uznání za svou práci, objevil se jeden hlas, 

který  s navržením  nesouhlasil.  Patřil  členovi  OŠR,  zvolenému  zástupci  učitelstva  –  hlas 

nepatřil nikomu jinému než právě samotnému Leonhardu Kubátovi. Jeho nástupcem byl od 

školního roku 1905/1906 Alois Landa a ani ten si nevedl špatně.

První rok války byl učitelský sbor oslaben. Jeden učitel měl dovolenou pro nemoc, tři 

povolali na vojnu, jeden zemřel na úplavici.  Bezplatně je zastupovaly jen dvě výpomocné 

učitelky,  takže  bylo  třeba  dvě  IV.  třídy  spojit  a  škola  měla  dočasně  6  poboček.  (IZ, 

1914/1915) Pohnutá doba se promítala i do výuky: „Dějepis zvláště hodí se k pěstování citů  

vlasteneckých.  Stránka kulturně-historická  budiž  náležitě  zdůrazňována.“ (tamtéž).  Pomoc 

válečnému hospodářství a oslavy každého vítězství rakouské armády bylo nedílnou součástí 

válečných školních let.

Železná

Nejstarší zprávou o železenské škole je seznam požitků a povinností kantora z roku 

1711. Až do roku 1841 se vyučovalo v dvoumístné chalupě, v jedné místnosti bydlel učitel, 

ve  druhé  se  učilo.  „Budova  byla  sešlá  a  děravá  tak,  že  děrami  ve  stěně  žáci  pohodlně  

do sousední zahrady prolézati mohli. Na zimu se díry hlinou zamazaly, v létě byly výborným 

prostředkem provětrávacím.“ (Černý, 1898, s. 164) Zmiňovaného roku byla postavena nová 

škola. Na základě výnosu c. k. ZŠR byla 1. října 1890 otevřena třetí třída, ve čtvrté třídě se 

začalo vyučovat 1. března 1897. Stejného roku se MŠR a zástupci přiškolených obcí zavázali 
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k tolik  potřebné  a  dlouho  očekávané  opravě  budovy.  Z toho  důvodu  probíhalo  v letech 

1897/1898  polodenní  vyučování  v najatých  učebnách  a  další  školní  rok  uvítal  žáky  již 

v novém. Společně se školou se budovala nová školní zahrada, neboť ta původní byla značně 

nevyhovující, a také už žáci nemuseli tělocvik trávit na školním dvoře, k  dispozici nyní měli 

letní hřiště. (IZ, 1890-1898)

První  hodinu  ručních  prací  zahájila  1.  ledna  1881  industriální  učitelka  Antonie 

Erlebachová. Často se na tyto hodiny dívky připravovaly v rámci kreslení, kde se přihlíželo 

k jednoduchým motivům využitelným právě při vyšívání či pletení.

V letech 1892-1896 byla ve zdejší škole slabší docházka. Roku 1893 bylo přítomno 

168 žáků z  241,  o  dva  roky později  chybělo  46  dětí  z celkového  počtu  256 a  to  nebyly 

v těchto letech žádné úlevy. Příštího roku se úlevy sice udílely, ale i bez nich nebylo ve škole 

dalších 27 dětí. OŠI proto uložil, „aby stále bedlivě přihlíženo bylo k pilné docházce školní.“  

(IZ, 1896/1897)

Dlouhá léta byl řídícím učitelem František Tichý, od května 1888 do června 1916, a 

možná ještě déle. Správu školy vedl řádně, úřední knihy míval v pořádku a v pěkné úpravě. 

Musel mít svou práci velmi rád, neboť „ač jest velmi těžce sklíčen dnou, snaží se dle možnosti  

a má ve škole pořádek.“ (IZ, 1914/1915)

Školní rok 1914/1915 přinesl řadu změn. V první řadě ji postihly vojenské odvody na 

frontu, mezi odvedenými byl i zatímní učitel Václav Stříbrný, který byl poté dlouhou dobu 

nezvěstný.  Zastupovala  jej  výpomocná učitelka  Blažena  Stříbrná.  Za druhé byla  ve všech 

předmětech  zdůrazňována  rakousko-vlastenecká  výchova:  „Tak  na  příklad  při  nauce  

o vzduchu poukážeme na vývoj, rozšíření a použití vzduchoplavby. Když jednáme o parním  

stroji, nebo o cestách a prostředcích dopravních, pojednáme o loďstvu a zvláště o válečném  

loďstvu, rozvoji a. t. d. Stejně i při jiných předmětech: v počtech v řešení vhodných příkladů,  

v kreslení použití vlasteneckých motivů, ve zpěvu pěstování vlasteneckých písní a. t. d.“ (IZ, 

1915/1916) Konec války všichni očekávali s nadějí na lepší budoucnost.
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3. Významné pedagogické osobnosti regionu

František Bakule (18. 5. 1877 – 2. 6. 1957)

František  Bakule  se  narodil  ve  statkářské  rodině  v Lidmovicích  na  Strakonicku. 

Obecnou školu navštěvoval ve Skočicích v letech 1883 až 1888. Poté pokračoval na píseckém 

gymnáziu,  nicméně  roku  1892  přestoupil  na  příbramskou  měšťanskou  školu,  kterou 

navštěvoval  jeden  školní  rok.  Další  čtyři  roky pokračoval  v Příbrami  ve  studiu  na  „c.  k. 

českém ústavu ke vzdělávání učitelů“, kde 25. června 1897 složil zkoušku dospělosti. Nepatřil 

zrovna mezi vzorné žáky, jeho prospěch kolísal podle proměňujícího se zájmu o jednotlivé 

předměty  a  také  jeho  chování  bylo  hodnoceno  různě.  (Titzl,  1998,  s.  21)  Už  tenkrát  se 

projevoval typický rys jeho povahy – otevřenost při hájení vlastního přesvědčení.

O  prvních  dvou  učitelských  místech  se  zmíníme  podrobněji,  neboť  se  vztahují  k 

tématu  této  práce.  První  učitelskou službu nastupoval  1.  září  1897,  kdy se stal  zatímním 

podučitelem obecné školy ve Vrapicích, tehdy ještě Rapicích. Byla mu svěřena nejvyšší, pátá 

třída, čítající 79 žáků, (Titzl,  1998, s. 26), jiné prameny (IZ, 1897/1898) uvádějí 74 jmen. 

Svou učitelskou dráhu zahájil úspěšně, byl pracovitý a aktivní, zajímal se o vhodnou literaturu 

pro mládež. V hodinách si vedl dobře, neboť  „užívá methody správné a osvědčuje snahu a  

píli náležitou; prospěch dětí dobrý, kázeň uspokojivá“. (IZ, 1897/1898) Zpočátku byl velmi 

přísný, používal i tělesné tresty, jednou dokonce žáka zranil do krve. Vyvodil z toho závěry 

pro svou další pedagogickou činnost a nikdy už nikoho fyzicky netrestal. Následující dva roky 

působil na obecné škole v Družci, i tady mu byla svěřena nejvyšší, čtvrtá třída. První rok měl 

zapsaných 88 dětí, druhý to bylo 69 žáků. Tak je to alespoň uvedeno v inspekčních zprávách 

z let 1898-1900, nicméně Titzl (1998, s. 29) uvádí k prvnímu roku 86 žáků, ke druhému něco 

přes 90. To ovšem není důležité,  podstatné je, jak se dále vyvíjela Bakuleho pedagogická 

dráha. I na zdejší škole po dva roky „užívá methody správné a jest velmi přičinlivý; prospěch  

dětí chvalitebný, kázeň chvalitebná“. (IZ, 1898-1900) Používal netradiční metodické postupy, 

svou třídu vyzdobil reprodukcemi soudobého umění, vyhlásil žákovskou samosprávu, sestavil 

zde svůj první pěvecký sbor. Žáci založili i vlastní časopis, který byl po krátké době úředně 

zastaven kvůli „nevhodnému“ obsahu, nacvičili i divadelní hru. O mnoho let později, v roce 

1946, František Bakule navštívil zdejší školu při příležitosti 100. výročí jejího založení.

Pravděpodobně kvůli sympatizaci se stávkujícími horníky byl roku 1900 přeložen do 

zapadlé vesničky Kozly, kde se stal definitivním podučitelem. Založil zde divadlo, nabádal 

děti  k pozdravu „Dobrý den“  místo  „Pochválen  buď Pán Ježíš  Kristus“,  s dětmi  ve škole 
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údajně  zpíval  nevhodné  písně.  Od roku 1901 působil  v Malé  Skále,  kde  si  ověřoval  své 

pedagogické principy. Byl průkopníkem hnutí nové výchovy, vedl žáky k rozvoji vlastních 

tvůrčích sil. Narážel však na odpor jiných pedagogů a školních inspektorů. Jeho nekonvenční 

vidění věcí jej několikrát za život přivedlo do značných potíží.

V letech 1912-1919 byl ředitelem Jedličkova ústavu v Praze. Pro rozpory s vedením 

po  první  světové  válce  odešel  a  založil  samostatný  Bakulův  ústav  na  Smíchově  pro 

rehabilitaci a výchovu postižených dětí. Učil děti, jak mají pozorovat svět, podněcoval jejich 

fantazii  k volnému tvoření.  Školským předmětům neučil  systematicky,  nýbrž příležitostně, 

když to vyplynulo ze životní situace. Nejúčinnějšími výchovnými prostředky shledával lásku 

a umění. Se svým dětským sborem Bakulovi zpěváčci absolvoval na 3000 koncertů doma i 

v zahraničí. Zpočátku ve sboru vystupovaly postižené děti, postupně s rozšiřováním sboru se 

většinou jednalo o děti nepostižené. Ústav byl vybudován převážně z výdělků jeho zpěváčků 

a obětavou prací  ústavních dětí.  V roce 1933 Bakule svou činnost ze zdravotních důvodů 

ukončil, jeho ústav byl zrušen a budova prodána v dražbě. Zemřel zapomenut 2. června 1957, 

jeho pedagogické zásady měly ohlas zejména v zahraničí.

Jan Ladislav Černý (15. 5. 1849 – 5. 5. 1932)

Spoluautor Dějin školství okresu kladenského se narodil v Hřebečníkách u Rakovníka 

a zde také zemřel. Byl odborným publicistou a prozaikem, přispíval do Učitelských novin a 

Chemických listů, náleží mu spoluautorství Kapličky na žlábku. Byl také autorem povídek 

pro mládež a několika pedagogických spisů. 

Celý  svůj  dospělý  život  se  pohyboval  v kladenském kraji,  vyučoval  jako  odborný 

učitel  měšťanské  školy  v Unhošti.  V letech  1881-1918  působil  na  I.  měšťanské  škole 

chlapecké v Kladně. Minimálně od roku 1895 zastával funkci zástupce ředitele, roku 1913 se 

stal  ředitelem.  (Kladno v osobnostech,  1998,  s.  25) Při  správě školy si  vedl  svědomitě  a 

vzorně, získal řadu pochvalných uznání za pečlivé vedení úředních knih a spisů, za vzorný 

pořádek ve škole, za rozmnožování přírodních sbírek. I s jeho pedagogickým působením byli 

inspektoři  spokojeni:  „Učí  velmi  obratně  a  názorně;  jest  velmi  přičinlivý  a  svědomitý.  

Prospěch dětí velmi dobrý, kázeň vzorná.“ (IZ, 1895/1896) „Počíná si náležitě, při němčině  

správně a hojně konversuje. Píle nál., meth. dob., prosp. dob., kázeň dobrá. V řízení školy  

správný, pilný a svědomitý.“ (IZ, 1913/1914) V posledních letech působení na škole se na 

jeho práci začal podepisovat věk, neboť „ve správě školy pro pokročilý věk jeví málo energie  

zvláště vůči členům sboru. Říznější vedení bylo by rozhodně doporučitelno.“ (IZ, 1914/1915) 
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Jaroslav Harkavský (vl. jm. Šindler) (10. 7. 1856 – 18. 7. 1905)

Obecné  vzdělání  získal  tento  český  kantor,  oceňovaný  pianista  a  varhaník 

pravděpodobně  v kraji  svého  narození  v Harce  v  Uhrách,  poté  studoval  gymnázium 

v Uherském Hradišti,  Praze a Plzni. Pedagogické vzdělání si doplnil  na učitelském ústavu 

v Hradci Králové a v Praze. (Čs. hudební slovník osob a institucí, 1963, s. 405) Od roku 1878 

působil jako učitel na obecné škole v Buštěhradě, v letech 1887 - 1905 školu dokonce řídil: 

„Na místo  řídícího  učitele  takto  uprázdněné ustanoven byl  sl.  c.  k.  okr.  školní  radou na  

Smíchově  přípisem ze dne  27.  srpna 1887 č.  4076 Jaroslav  Šindler,  učitel  v Buštěhradě,  

narozen v Harce v Uhrách 10. dne m. srpna 1856. Ustanovení to bylo dočasné s přikázáním 

600  zl.  ročního  služného,  200.  zl.  funkčn.  příd.  a  nat.  bytu.“ (ŠK,  č.  42,  1886/1887, 

nepaginováno) Školu řídil velice dobře, o čemž svědčí inspekční zpráva z roku 1899, kde mu 

bylo  vysloveno  pochvalné  uznání  „za  svědomitou  správu  školy  a  úspěšné  výsledky  ve 

vyučování  a  výchově  mládeže  školní“.  Roku  1880  založil  v  Buštěhradě  Čtenářsko-

ochotnickou besedu a také ji léta řídil a režíroval ochotnické divadlo.

Ještě úspěšnější byl jeho hudební vzestup. Složil zpěvohry Kmotr Vávra a Do roka, 

zejména však psal písně. V Praze u Hoffmanna vydal píseň Šel jsem ondy šumným hájem, 

která zlidověla a dodnes ji má v repertoáru Buštěhradský pěvecký sbor, dále Loučení, Růže, 

Pro hubinku. Velmi známá byla také píseň Ještě jen dále pojď.

Roku 1905 Jaroslav  Harkavský nečekaně  z tohoto  světa  odešel:  „Dne 18.  srpna 

rozloučil se s tímto světem vážený řídící učitel školy zdejší p. Jaroslav Šindler, muž šlechetné  

povahy, pevné vůle, muž to vyspělého charakteru. Život svůj zasvětil práci a umění, jimž za  

oběť veškeré své síly věnoval a v práci této také svou šlechetnou duši vypustil. Skonalť právě  

při  vykonávání  své povinnosti  jako varhaníka – raněn mrtvicí.  Tělo a duch jeho odumřel  

tomuto světu, však památka nehynoucí na něj žíti bude povždy v srdcích těch, kdož ho znali.“ 

(ŠK, č. 42, 1904/1905, nepaginováno)

Josef Emanuel Jankovec (31. 5. 1866 – 6. 1. 1949)

O tomto muži můžeme směle prohlásit, že byl člověkem mnoha profesí – etnograf, 

sběratel  lidových písní,  hudební pedagog,  ředitel  kůru,  hudební  skladatel,  učitel,  kronikář. 

Publikace Kladno v osobnostech uvádí jako místo jeho narození Kolinec, Zdislav Tietze ve 

svém článku zmiňuje obec Klínec, oba prameny se shodují v tom, že se obě místa nachází 
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nedaleko Klatov. Pravděpodobně se jedná o jednu a tu samou obec, pro kterou se používají 

dva různé názvy.

Učitelský ústav absolvoval J. E. Jankovec v Praze roku 1885, poté nastoupil na dva 

roky na obecnou školu ve Velkém Přítočně. V letech 1887-1891 pokračoval v dráze učitele ve 

Vřetovicích, bohužel z těchto let nejsou dochovány inspekční záznamy. Dalších pětatřicet let 

vyučoval na kladenských školách. Počínal si dobře už jako definitivní podučitel na I. obecné 

škole chlapecké, neboť  „vede si obratně a poutavě; snahu jeví chvalitebnou; prospěch dětí  

chvalitebný, kázeň chvalitebná.“ (IZ, 1895/1896). Většinu času vyučoval na III. obecné škole 

chlapecké, ke své práci přistupoval stále zodpovědně a se zájmem: „Počíná si zcela správně a  

jest  přičinlivý,  prospěch  dětí  velmi  dobrý,  kázeň  vzorná.“ (IZ,  1901/1902)  U  zpráv 

z pozdějších let  si  můžeme opět  všimnout,  že OŠI Adolf  Röhrig byl  při  hodnocení  práce 

pedagogů o něco přísnější než jeho předchůdci: „Řeč příliš trhavá, volněji, aby se nepřeříkal.  

Ve zpěvu velmi pěkně.“ (IZ, 1913/1914)

J. E. Janovec se velmi angažoval v hudební oblasti, roku 1895 získal místo ředitele 

kůru v Kladně a v této pozici setrval až do roku 1920. Na Kladensku byl znám jako sbormistr 

pěveckého sboru Besedy Budislav, vyučoval zpěv na řemeslnické škole v Kladně, později i na 

zdejším gymnáziu. Spolu s obchodníkem Karlem Stříbrným a dalšími hudebníky z Kladna a 

okolí založili  na podzim roku 1901 Kladenskou filharmonii,  český ochotnický symfonický 

orchestr.  Ve  svých  čtyřiceti  letech  vykonal  v  Praze  státní  zkoušku  ze  sborového  zpěvu. 

(Tietze, 1998, s. 13)

V letech 1926-1936 trávil  svůj důchod v Michalovcích na Slovensku a společně se 

svou  dcerou,  pěvkyní  Ludmilou  Šalounovou,  sestavovali  a  prováděli  rozhlasové  relace 

z českých a slovenských písní. Všude tam, kde žil,  sbíral lidové písně a později je knižně 

vydal.  V roce  1927  to  byly  Zemplínské  národne  zpívánky,  později,  již  v Čechách, 

Podkrkonošské písně. (Tietze,  1998, s. 13) Na Slovensku zastával  funkci ředitele  podniků 

Klubu čs. turistů na Štrbském plese. Byl spoluzakladatelem piešťanského ústavu pro léčení 

revmatických dětí, prvním svého druhu v Evropě. Závěr svého života trávil v Nové Pace, kde 

roku 1949 zemřel. (Kladno v osobnostech, 1998, s. 52)

Bohuslav Kádner (17. 2. 1874 – 11. 6. 1953)

Pocházel ze starého učitelského rodu, někteří z jeho sourozenců, včetně známějšího 

bratra Otakara, se také věnovali učitelství. Stal se učitelem a později i ředitelem měšťanských 
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škol na Kladensku a v Praze. Ve svých profesních začátcích působil na obecných školách ve 

Stehelčevsi a Kročehlavech. 

Ve stehelčevské škole vyučoval mezi  léty 1895-1899. Inspektor František Haas byl  s jeho 

prací  zatímního  podučitele  spokojen,  protože  „učí  správně,  ač  začátečník,  snahu  jeví  

chvalitebnou; toliko více živosti mu zapotřebí. Prospěch dětí dobrý, kázeň uspokojivá.“ (IZ, 

1895/1896) Jako definitivní podučitel o tři roky později „vyučuje zcela správně a osvědčuje  

píli chvalitebnou, prospěch dětí velmi dobrý, kázeň vzorná“ (IZ, 1898/1899) 

Následujícího  roku  byl  přeložen  do  Kročehlav,  na  právě  otevřenou  obecnou 

chlapeckou  školu.  V kronice  zdejší  školy  stojí: „Bohuslav  Kádner,  nar.  17.  února  1874 

v Nebušicích, navštěvoval měšť. školu v Praze – r. 1895 maturoval na c. k. česk. úst. učit.  

v Praze, ustanoven zat. podučitelem ve Stelčovsi – kdež po dvou létech stal se definitivním a  

4. srpna 1899. přeložen c. k. o. š. r. za zat. poduč. do Kročehlav.“  (NAD č. 1243, 1899-1932, 

s. 13) V místě narození nacházíme nesrovnalost, Bohuslav Kádner se stejně jako jeho bratr 

narodil v Úhonicích. Ve školním roce 1901/1902 (IZ) dostal pochvalné uznání za  „utěšený 

prospěch u vyučování  a  výchově  mládeže školní.“ Po třech letech  jeho jméno v seznamu 

učitelů již nenajdeme.

Během  života  se  stal  významným  činovníkem  Československé  obce  učitelské, 

pracoval jako redaktor jejího časopisu, přispíval i do Učitelských novin a Školy měšťanské. 

Své  články publikoval  pod pseudonymy Jan  Strnad a  Klára  Dekárová.  Postupně  zastával 

pozici  předsedy  Jednoty  učitelů  měšťanských  škol  nebo  Učitelské  unie.  Vystoupil  s 

požadavkem  jednotné  školy  pro  11–15letou  mládež,  usiloval  o  vysokoškolské  vzdělání 

učitelstva,  kritizoval  školskou  byrokracii.  Zemřel  11.  června  1953  V Praze.  (Databáze  

autorit, regionálních osobností, památek a místopisu, SVK)

František Melichar (9. 10. 1842 – 21. 8. 1925)

Na  Františka  Melichara  se  dnes  vzpomíná  především  jako  na  vlastivědného 

pracovníka a historika, působil však také jako odborný publicista a učitel.

Narodil  se  Louňovicích  pod  Blaníkem.  V letech  1860-1867  studoval  na  vyšších 

gymnáziích v Praze, Plzni a Jindřichově Hradci. Během roku 1869/1870 absolvoval učitelský 

kurz v Praze, kde poté krátce učil v Soukromém ústavu Františka Hausra. Dalším místem jeho 

pedagogického působení byl  Rakovník,  vyučoval  zde jako zatímní učitel  na zdejší obecné 

dívčí škole.  Zdržel  se tu však velmi krátce a 1. září  1874 nastoupil  na měšťanskou školu 
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v Unhošti, na které působil do 1. srpna 1917, od roku 1895 ji dokonce vedl. Po nějaký čas byl 

členem OŠR v Kladně. (Oliverius, 1992, s. 7)

Pedagogické působení a vedení školy v Unhošti se stalo hlavním životním posláním 

Františka Melichara.  Od roku 1892 se v inspekčních zprávách objevují  v podstatě  totožné 

záznamy,  týkající  se pedagogické a řídící  činnosti  Františka Melichara.  František Haas ve 

školním roce  1898/1899  o  něm  píše:  „Učí  zcela  správně  a  píli  osvědčuje  chvalitebnou;  

správu školy vede pečlivě a řádně. Prospěch dětí chvalitebný, kázeň chvalitebná.“ Ve stejném 

roce mu bylo uděleno pochvalné uznání za pečlivé vedení úředních spisů i správy školy. O 

několik  let  později  hodnotí  Rudolf  Soukup Melicharovu  činnost  takto  (1903/1904):  „Učí 

zcela správně a jest velmi pilný; prospěch dětí velmi dobrý, kázeň chvalitebná. Správu školy  

měšťanské i  obecné vede řádně.“ Přísnější  byl  ve svém hodnocení  Adolf  Röhrig v letech 

1913/1914:  „Vyučování  věcně  správné,  ale  nedbá  dosti  toho,  aby  učivo  po  částech  bylo  

opakováno, aby se vžilo. Příliš dlouhým výkladem a hromaděním jmen ztrácejí žáci zájem,  

upadají do nepozornosti a dokonce se zabývají jinými věcmi. Píle nál., meth. dob., kázeň dost.  

Ve správě školy řádný, nutno však více péče věnovati vnější stránce školy.“ Uvažme však, že 

v té době bylo Františku Melicharovi 71 let a je obdivuhodné, že dokázal být tak aktivní.

František Melichar si Unhošť zamiloval, byl velmi činný i ve veřejném životě. V první 

řadě  jsou  s jeho  jménem  spjaty  počátky  místního  muzea.  Když  se  v roce  1895  konala 

Národopisná výstava, zorganizoval na škole sbírku starožitných předmětů a jiných památek. 

Po ukončení výstavy uložil jejich část ve škole a vytvořil tak základ muzejních sbírek. Sám se 

stal prvním správcem muzea. (Historie muzea, 2012) Kromě toho založil sbor dobrovolných 

hasičů, aktivně působil v Sokole, zasloužil se o vznik obecní knihovny. Od roku 1908 psal 

městskou kroniku. Je autorem Monografie města Unhoště nebo Pamětí okresu Unhošťského a 

řady dalších publikací. Zemřel v Unhošti ve věku 83 let. (Oliverius, 1992, s. 8)

Antonín Sládeček (18.12.1859 – 19.8.1934)

Antonín  Sládeček,  pozdější  učitel  a  ředitel  Městského muzea  v Kladně,  se  narodil 

v učitelské  rodině  ve městě  Dobrovice  na  Mladoboleslavsku.  Ve  svém rodišti  vystudoval 

obecnou školu a poté pokračoval na měšťance v Mladé Boleslavi. Po maturitě (1879) na vyšší 

reálce v Praze se dále vzdělával na polytechnickém institutu. S výjimkou krátkého vyučování 

na měšťanské škole na Smíchově v roce 1885 vyučoval celých 43 let na kladenských školách. 

Zároveň byl správcem řemeslnické a živnostenské pokračovací školy v Kladně. (Kuchyňka, 

2009, s. 10) 
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 V září 1892 nastoupil jako podučitel na některou z chlapeckých škol v Kladně. Ve 

školním roce 1895/1896 jej nalézáme v seznamu učitelů I. měšťanské chlapecké školy. V té 

době  „učí  velmi  správně  a  jest  svědomitě  přičinlivý;  prospěch  dětí  velmi  dobrý,  kázeň  

chvalitebná.“ (IZ, 1895/1896) V dalších letech se ve své profesi zdokonaloval, získal několik 

pochvalných uznání za „výsledky ve vyučování a výchově mládeže školní“. V roce 1913 se 

stal zatímním (o rok později definitivním) ředitelem II. měšťanské chlapecké školy. I přísný 

Adolf  Röhrig dokázal  ocenit  Sládečkovo pedagogické  a  řídící  působení:  „Užívá správné,  

přesné mluvy. V geometrii též žáky nabádati k stručné, logicky uspořádané a přesné mluvě. V  

řízení školy jest velice pilný a svědomitý. Má hojnost mnohaletých zkušeností, jichž dovede  

prakticky využíti.“ (IZ, 1913/1914)  „Ve správě školy velice svědomitý, řádný a spolehlivý.  

Postup zcela správný, mluva přesná, výsledky pěkné. Vše zcela uspokojilo.“ (IZ, 1914/1915) 

Roku  1925  svou  učitelskou  kariéru  ukončil  odchodem  na  odpočinek,  rozhodně  však 

nezahálel.

Už při středoškolských studiích se Antonín Sládeček zabýval minulostí svého rodného 

města  a  v posledním roce  19.  století  vydal  obsáhlou  knihu  „Paměti  Dobrovice“.  Je  také 

autorem  řady  článků  s kladenskou  historickou  tematikou.  Působil  jako  předseda  muzejní 

komise při městské radě v Kladně, byl iniciátorem vzniku Musejního spolku. Po penzionování 

v roce 1925 soustředil  svůj zájem o historii  na vybudování  Městského muzea v Kladně,  v 

letech 1929-1934 byl jeho ředitelem. Vytvářel a spravoval sbírky muzea, pořídil jejich soupis 

a usiloval o jejich rozšíření. Zachránil část starého zámeckého archivu a využil je pro kulturní 

črty z Kladna pod názvem Obrázky z Kladna, tento text však zůstal jen v rukopise. Otevření 

muzea veřejnosti v roce 1935, o které Antonín Sládeček tolik usiloval, se bohužel nedočkal, 

zemřel 19. srpna 1934. Do druhé poloviny 50. let neslo muzeum jeho jméno a vrátilo se k 

němu opět v r. 2003.

108



Závěr

Hlavním  cílem  této  diplomové  práce  bylo  seznámit  s postupným  rozvojem  a 

rozšiřováním elementárního vzdělání v kladenském okrese v období od 70. let 19. století do 

konce 1.  světové války.  Zmapovala  jsem osudy 41 škol a  sledovala přitom,  jak se zdejší 

školství měnilo v návaznosti na jeden z nejpokrokovějších školských zákonů. Zaznamenané 

poznatky mají spíše orientační ráz, jejich úkolem je uvést do problematiky školství zdejšího 

kraje.  Předkládaná  práce  je  jakousi  předlohou  pro  daleko  podrobnější  popis  vývoje 

jednotlivých škol, která čeká na doplnění a detailnější prokreslení. Přesto se pokusím vyslovit 

některé obecnější závěry, které  zdejší školství ve sledovaném období charakterizovaly.

Jednoznačným kladem,  který  nová legislativa  přinesla,  byla  ztráta  vlivu  kléru  na 

obsah vyučovacích předmětů, náboženství však nadále zůstávalo podstatnou součástí života 

ve  škole  i  mimo  ni.  Počátek  i  závěr  školního  roku byl  zahajován náboženskými  obřady, 

rovněž  tak  oslavy  a  jiné  slavnosti.  Do  veřejné  školy  mohla  chodit  mládež  jakéhokoliv 

náboženského vyznání, o čemž svědčí záznamy v kronikách. Kročehlavskou školu svého času 

kromě  katolíků  navštěvovali  evangelíci  a  izraelita,  Ve  Velkém  Přítočně  mohly  být 

evangelické děti také vyučovány svému náboženství. V Hostouni a Buštěhradě byla povolena 

výuka izraelskému náboženství. Neobvyklé postavení mělo kladenské a kročehlavské dívčí 

školství,  kde  měla  církev  větší  pravomoci  než  v ostatních  školách,  neboť  bylo  od  druhé 

poloviny 19. století v rukou řeholních sester. 

 Nový zákon kladl větší požadavky na vzdělávání učitelů. Absolvováním učitelských 

ústavů,  získáním vysvědčení  dospělosti  a  následnou dvouletou  praxí,  zakončenou zvláštní 

zkouškou,  vzdělávání  učitelů  nekončilo.  Součástí  jejich  dalšího  vzdělávání  byly  schůze 

unhošťsko-kladenské  Učitelské  jednoty  Komenský,  od  roku  1893  pak  pravidelné  okresní 

konference,  které  se  v našem případě  konaly  na  Kladně.  Pedagogové  na  těchto  poradách 

navzájem porovnávali metody a postupy používané při vyučování, vyměňovali si zkušenosti, 

řešili  obsahovou  stránku  výuky,  apod.  Zvyšování  kvalifikace  probíhalo  prostřednictvím 

různých  kurzů.  V Dušníkách  navštěvoval  Gabriel  Trapl  pokračovací  průmyslový  kurz, 

chýňský  Petr  Jindra  se zdokonaloval  v kurzu  kreslířském  a  ve  Dřetovicích  Josef  Baudyš 

docházel na kurz pro učitele měšťanských škol. Ve Velké Dobré se Bartoloměj Čeřovský a 

Josef Braun vzdělávali na tělocvičném pokračovacím kurzu. Bohumil Braun z kladenské I. 

obecné školy chlapecké si zvyšoval kvalifikaci pro pomocnou školu, jiní učitelé si doplňovali 

jazykové vzdělání. Dále k tomuto účelu sloužily pravidelné domácí učitelské porady, schůze 

konané po návštěvě OŠI i učitelské knihovny. Učitelské vzdělání se stalo přístupné i ženám a 
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zejména v období 1. světové války můžeme vysledovat nárůst žen v pedagogických sborech, 

způsobený odchodem řady mužů na frontu. 

Nová koncepce vzdělávání učitelů i jejich další zvyšování kvalifikace mělo vliv na 

pojetí  vyučování.  Na  obecné  dívčí  škole  v Kročehlavech  se  setkáváme  s vybídnutím 

k odstranění  stereotypních  způsobů  výuky,  na  mnoha  školách  nalézáme  snahy  o  její 

modernizaci, směřující k názornosti a praktičnosti. Každý správce školy i učitel, který obdržel 

definitivu, se věnoval ovocnářsko - sadařské a včelařské činnosti. Školní zahrady tak sloužily 

v hodinách  přírodopisu  k poznávání  rostlin,  keřů  i  hmyzu,  stromkové  slavnosti  vedly děti 

k úctě k přírodě a zvířatům. Součástí výuky se staly návštěvy různých expozic, ať už to byla 

Jubilejní výstava v roce 1891, Národopisná výstava o pět let později nebo návštěvy muzeí a 

skláren. Uskutečňovaly se vycházky na Budeč, Okoř, Křivoklát, Říp, Karlštejn či výlety do 

Prahy. Prostřednictvím těchto aktivit učitelé vyučovali dějiny i zeměpis a u dětí tak rozvíjeli 

vřelý vztah k rodnému kraji a vlasti. Důraz byl kladen na tělovýchovu, zákon vyžadoval u 

každé školy cvičiště.  Na Kladně fungoval dokonce Výbor spolku pro pěstování her české 

mládeže, zároveň na zdejších školách nacházíme i první známky speciálního školství, pokusy 

ve  volném  kreslení  nebo  pěstování  květin  za  okny.  Novým  trendem  se  staly  výstavky 

žákovských sešitů a ručních prací na konci školního roku.

Okresní školní inspektoři hodnotili celkové působení učitelů, způsob i obsah výuky, 

všímali si prospěchu a kázně žáků. Žáci byli vedeni k samostatnosti a spolupráci, často byla 

zdůrazňována  názornost  i  získávání  znalostí  na základě  zkušeností,  s čímž souviselo  výše 

uvedené pojetí výuky. Kritizováno bývalo memorování a dlouhé nudné výklady, naopak byli 

učitelé  podněcováni  k rozhovorům  se  žáky,  aby  se  děti  učily  hlasitě  a  správně  mluvit, 

odpovídat celými větami a vyjadřovat vlastní názory. Zadávání písemných prací tříbilo mimo 

jiné jazykové a grafomotorické dovednosti žáků. Jejich úprava vypovídala o žákovi, jejich 

oprava, obsah i četnost zadávání o učiteli. Důraz byl kladen na vhodnou motivaci k výuce, 

k častému procvičování a opakování látky.  Zdá se, že většina učitelů zdejšího kraje se své 

práci  věnovala  zodpovědně,  čas  od  času  se  objevovaly  výraznější  osobnosti.  V  Družci  a 

Vrapicích  vyučoval  František  Bakule,  v Buštěhradě  Jaroslav  Šindler,  v Unhošti  František 

Melichar  nebo  Antonín  Kincl,  na  Kladně  Jan  L.  Černý,  J.  E.  Jankovec  nebo  Antonín 

Sládeček, ve Stehelčevsi či Kročehlavech Bohuslav Kádner, ve Velkém Přítočně to byl Jan 

Jakubše a řada jiných. Ti všichni nelitovali svého času ani energie pro zvelebení místa svého 

působiště  a  zároveň  dosahovali  pozitivních  výsledků  ve  vzdělávání.  Mnoho  pochvalných 

uznání nalézáme na kladenských školách, snad to bylo způsobeno finančním zázemím, které 

zdejším  vzdělávacím  ústavům  poskytovalo  město  a  učitelé  se  tak  mohli  plně  věnovat 
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vzdělávání a výchově žáků, nezatíženi existenčními starostmi. Nejeden pedagog obětoval své 

práci celý život a vyučoval do vysokého věku, ať už to byli  manželé Burdovi z Dřetovic, 

v Horním  Bezděkově  František  Markup,  hostivický  František  Mejtský,  Jan  L.  Černý  z I. 

měšťanské školy chlapecké a Václav Kukla z III. měšťanské školy chlapecké na Kladně nebo 

tachlovičtí manželé Pinkasovi. V rámci objektivity je nutné zmínit i méně kvalitní pedagogy. 

Nedostatky  se  týkaly  nevhodné  mluvy,  hlasitosti  projevu,  věcných  chyb  ve  výuce  i 

nedostatečné  přípravy  na  hodiny.  K takovým  patřili  Václav  Tater  z Dříně,  Martin  Jiran 

z Hořelic, Jan Novotný z Jenče, Otakar Kalla z Motyčína nebo Jan Štefl ze Svárova. 

Výchova žáků probíhala nejen v době vyučování, učitelé na ni dohlíželi i mimo školu. 

K nejčastějším výchovným problémům patřilo záškoláctví, zejména na chlapeckých školách 

na Kladně. V Unhošti zaznamenáváme na dívčí škole provinění se proti „dobrým mravům“, 

pozdní  příchody  na  vyučování  byly  řešeny  v Jenči.  Svým  působením,  například 

v Tachlovicích nebo ve Velkém Přítočně, vedli učitelé žáky k dodržování hygienických zásad, 

vhodnému oblékání, čistotě oblečení i obuvi. 

Učitelské  povolání  se  těšilo  jisté  vážnosti  a  pedagogové  se  snažili,  aby  svým 

jednáním a  chováním tuto prestiž  udržovali  a  zvyšovali.  Zároveň svou činností  přispívali 

k povznesení  obyvatelstva,  k rozvoji  vlastenecké  iniciativy  i  společenské  družnosti.  Na 

vesnicích i ve městech šířili vlastenecké i vzdělávací myšlenky prostřednictvím osvětové a 

umělecké  činnosti.  Vzdělání  nejširších  vrstev  nebylo  možné  bez  veřejně  přístupných 

knihoven,   na školách k tomu využívali knihoven žákovských, pro obyvatele obcí se učitelé 

snažili  zakládat  veřejné knihovny,  jako například  ve  Svárově.  V Hostouni  k tomuto  účelu 

vznikl  výbor  Čtenářské  besedy.  Pořádáním  divadelních  inscenací  přispívali  jednak  ke 

kulturnímu vyžití obce a zároveň mohli z jejich výnosů pořizovat potřebné pomůcky. Široká 

škála  těchto  představení  je  popsána  ve  školních pamětních  knihách Buštěhradu,  Svárova, 

Hostouně  nebo  Velké  Dobré.  Konaly  se  přednášky  ve  prospěch  Bolzanova  sirotčince  a 

obecních  knihoven,  roku  1884  například  ve  Svárově  na  téma  „O  škole  a  domácnosti“. 

Pořádání  „stromkových  slavností“  vedlo  ke  kladnému  vztahu  k přírodě,  k uvědomění  si 

estetického a krajinného významu. Slavnosti často probíhaly za účasti MŠR, rodičů i obyvatel 

obcí. Národní uvědomění bylo podporováno oslavami výročí J. A. Komenského, F. Palackého 

či  F.  L.  Čelakovského.  Mezi povinnosti  učitele  patřilo  vyvarovat  se jakýchkoliv osobních 

komentářů k náboženské či politické situaci, což bylo zdůrazňováno zejména v období 1. sv. 

války, jak o tom svědčí jenečské nebo jinočanské prameny.

Velkou  angažovanost  pedagogů  zaznamenáváme  v oblasti  zabezpečování  sociální 

pomoci dětem z nemajetných rodin. Na školách i v obcích byly organizovány finanční sbírky, 
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z výnosů již zmiňovaných kulturních představení se přispívalo i na potřeby pro chudé žáky – 

obuv,  oblečení,  školní  potřeby.  Ke  stejnému  účelu  vznikaly  „haléřové  spolky“  v Chýni, 

Hostouni nebo Velké Dobré, na Kladně působil Spolek chudinské školské kuchyně, Okresní 

komise  pro  péči  o  mládež  nebo  v době  1.  sv.  války  útulek  školní  mládeže  vydržovaný 

spolkem sv. Vincence. V Unhošti vznikl díky Janu Píšovi fond pro podporu dvou chudých 

žáků,  v Hostouni  od  roku  1864  fungovala  nadace  Mikuláše  Tomka.  Ve  Velké  Dobré 

přispívala okresní záložna v Unhošti. V Horním Bezděkově se díky Antonínu Čermákovi od 

roku  1874  stala  tradiční  slavnost  tzv.  vánočního  stromku,  při  níž  se  pamatovalo  i  na  ty 

nejpotřebnější. V Chráštanech přispívaly chudým spolužákům dívky svými výrobky z hodin 

ručních prací.

K zabezpečení výchovného a vzdělávacího procesu potřebovala každá škola patřičné 

materiální  zázemí  a  vybavení  dostatečnými  pomůckami  a  školními  potřebami.  Průběh  a 

kvalitu  vyučování  ovlivňovalo  hned  několik  faktorů.  Mezi  první  jednoznačně  zařadíme 

prostorové podmínky, o kterých se zmíníme později. Druhým předpokladem bylo materiální 

vybavení. U většiny škol nebylo toto hmotné zázemí na příliš dobré úrovni, nedostatečné bylo 

vybavení nábytkem, v počátečních letech často chyběly školní zahrada a cvičiště, namátkou 

jmenujme  Hořelice,  Hostivice,  Chýni  či  Nenačovice.  Špatná  byla  i vybavenost  školními 

pomůckami a potřebami. Školy je získávaly různými způsoby, situace se lišila škola od školy. 

Materiálními  dary  a  finanční  pomocí  přispívala  OŠR  v Kladně,  mezi  řadu  soukromých 

„sponzorů“ se řadili např. Jan Píša v Unhošti nebo správce kladenského velkostatku František 

Seidel. Za spolky a organizace uveďme dělnickou tělocvičnou jednotu v Buštěhradě, ve Velké 

Dobré  to  byl  zábavní  spolek  Dobromil  a  v  Unhošti  hospodářská  záložna.  Na  zakoupení 

pomůcek přispívali také sami žáci a učitelé pořádáním sbírek nebo kulturních akcí, hudebních 

večírků, zábav. V Hostouni a Svárově se konávala divadelní představení, v Dříni se uskutečnil 

ples, chýnští organizovali  Dětské dny. Řada učitelů v Družci, Dříni, Hostouni, Jinočanech, 

Svárově,  Unhošti,  Velké  Dobré,  Velkém  Přítočně  nebo  ve  Vrapicích  se  angažovala  ve 

prospěch školy ve svém volném čase a vyráběla si pomůcky sama. Štěstí měli učitelé a žáci 

v Družci,  Hostouni,  Vrapicích,  Stehelčevsi  nebo  Dřetovicích,  dobře  na  tom  byly  také 

kladenské školy. Zdejší MŠR byly vzdělávání nakloněny a snažily se přispívat, jak mohly. 

Naopak  s odmítavým  postojem  se  setkávali v  Hostivicích,  což  se  odráželo  zejména  na 

fyzickém stavu školní budovy,  ani  v Lidicích neprojevovala MŠR o potřeby školy zájem. 

Chvályhodným byl postoj MŠR v Horním Bezděkově, neboť zdejší obec patřila k nejchudším 

v okrese a přesto se její členové snažili školu podporovat. 
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Vliv  na  vyučování  měla  i  školní  docházka  dětí.  Zpočátku  byla  ovlivňována 

neochotou rodičů posílat děti do školy, protože ji rodiče nepokládali za nutnou a povinnou, 

později  museli  na  školách  řešit  záškoláctví.  V Jinočanech v tomto ohledu působil  správce 

školy společně s MŠR i školním dozorcem, na Kladně řešili záškoláctví finančními postihy 

rodičů.  V průběhu  let  ohrožovaly  návštěvnost  školy  především  epidemie  nebezpečných 

nemocí,  jako byly spalničky,  záškrt,  spála nebo chřipka,  v souvislosti  s tím se na přelomu 

století  začala  objevovat  systematická  lékařská  péče.  V zimě  dětem  dostat  se  do  školy 

znemožňovalo počasí. Příčinou byla i chudoba mnoha rodin, pro tento případ fungovaly na 

řadě  škol  různé  „haléřové  a  krejcarové  spolky“,  chudinské  fondy,  sponzoři  pro  tyto  děti 

přispívali  školám na  pomůcky  a  učebnice.  Když  v roce  1883  dosáhli  odpůrci  Hasnerova 

zákona novelizace, znamenalo to ve svém důsledku snížení úrovně všeobecného vzdělání – 

fakticky to znamenalo zkrácení školní docházky, omezen byl i obsah vzdělávání. Úlevy byly 

udělovány zejména na venkově, kladenské školy z tohoto důvodu tak velké absence neměly.

Typickým problémem, který se ve spojitosti  se zdejším školstvím vyskytoval,  byla 

ekonomická otázka. Malé jednotřídní školy nemohly svou rozlohou a vybavením sloužit nově 

zaváděné školské praxi po roce 1869. Zvyšování populace na vesnicích vyžadovalo stavbu 

prostornějších škol,  jejichž zřizování  přešlo do rukou obcí.  Nové stavby se často nedařilo 

prosadit,  neboť  financemi  obce  rozhodně  neoplývaly.  V průběhu  let  se  v řadě  škol  pro 

nedostatek místa opakovaně vyučovalo v najatých místnostech, často z hygienického hlediska 

nevyhovujících, jako např. v Horním Bezděkově nebo Hostivicích, kde školu dokonce nechal 

uzavřít lékař. Tato problematika se týkala zejména venkovských škol, kterých byla v tomto 

okrese  většina.  V Hořelicích  se  vyučovalo  v kostelní  chalupě,  dříňské  děti  chodily  do 

bývalého hostince, v Unhošti využívala škola prostory radnice nebo soukromé domy a tak 

bychom mohli  pokračovat.  Často  byla  tato  situace  řešena  přístavbami,  opět  zmíníme  jen 

některé školy,  např.  v Buštěhradě,  Dřetovicích,  Horním Bezděkově, Hostivicích,  Hostouni, 

Jenči, Lidicích či Velkém Přítočně. Jednalo se však o dočasné řešení a většinou po několika 

letech docházelo ke stavbě nové budovy. Nejhůře na tom byly Nenačovice a Horní Bezděkov, 

jednou z mála  obcí,  která  měla  v tomto ohledu štěstí,  byly  Vrapice.  Ačkoliv  se materiální 

úroveň jednotlivých škol velmi lišila, přesto se i malé vsi snažily získat a udržet vlastní školu, 

neboť většina obcí,  kam byly  přiškoleny,  byla  velmi  vzdálená.  Navíc v zimě bylo  leckdy 

nemožné se takovou dálku vydat. I přes výše uvedené došlo v kraji k rychlému nárůstu škol. 

Kladensko bylo v minulosti především zemědělským regionem, v 70. letech 18. století však 

došlo k objevení prvního uhlí  u Vrapic a v následujících desetiletích naleziště  přibývala a 

lákala  okolní  obyvatele.  S nově  příchozími  dělníky  přicházely  i  jejich  děti.  Následující 
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přehled  s počtem  obecných  a  měšťanských  škol  umožňuje  vytvořit  si  zcela  konkrétní 

představu o tom, jak se zdejší školství za zhruba 50 let posunulo vpřed.  

Školní obec 1867 1898 1915
Buštěhrad (Buckov) 2 tř. 5 tř. + 4 pob. 5 tř. + 5 pob.
Družec 2 tř. 4 tř. 5 tř. + 1 pob.
Dřetovice (Vřetovice) 1 tř. 3 tř. 3 tř.
Dříň (1872) 2 tř. 5 tř. 5 tř. + 2 pob.
Dušníky - 3 tř. 5 tř. + 1 pob.
Horní Bezděkov (1871) 1 tř. 2 tř. 2 tř. 
Hořelice 2 tř. 3 tř. 5 tř. + 2 pob.
Hostivice 2 tř. 5 tř. +1 pob. 5 tř. + 4 pob.
Hostouň (Houstoň) 2 tř. 5 tř. 4 tř. + 1 pob.
Chrášťany 1 tř. 3 tř. 3 tř.
Chyňava 2 tř. 4 tř. 4 tř.
Chýně 1 tř. 2 tř. 2 tř.
Jeneč (Velký Jeneč) 1tř. 3 tř. 3 tř.
Jinočany - 1 tř. 3 tř.
Kladno
  1. obec. chlap. 6 tř. - -
  2. I. měšť. chlap. - 3 tř. + 7 pob. 4 tř. + 3 pob.
  3. II. měšť. chlap. - - 3 tř. + 3. pob.
  4. I. obec. chlap. - 5 tř. + 5 pob. 5 tř. + 5 pob.
  5. II. obec. chlap. - 5 tř. + 5. pob. 5 tř. + 5 pob.
  6. III. obec. chlap. - 5 tř. + 4. pob. 5 tř. + 5 pob.
  7. obec. dívčí 6 tř. - -
  8. měšť. dívčí s obec. spoj. - m. 3 tř. + 4. pob.;

o. 5 tř. + 3. pob.
3 tř. + 9 pob.

  9. I. obec. dívčí - 5 tř. + 5 pob. 5 tř. + 5 pob.
  10. II. obec. dívčí - 6 tř. + 5. pob.  6 tř. + 5 pob.
  11. III. obec. dívčí - -  5 tř. + 5 pob.
Kročehlavy 
   1. měšť. chlap. - (1899) 1 tř. 3 tř. + 2 pob.
   2. obec. chlap. - (1899) 5 tř. + 2 pob. 5 tř. + 7 pob.
   3. obec. dívčí - 5 tř. + 4 pob. 5 tř. + 7 pob.
Lidice 2 tř. 4 tř. 5 tř. + 1 pob.
Motyčín - - (1913) 1 tř.
Nenačovice 1 tř. 1 tř. 1 tř.
Nučice - - 4 tř. +1 pob.
Rozdělov - - 5 tř. + 10 pob.
Stehelčeves (Stelčoves) 1 tř. 3 tř. 4 tř.
Svárov 1 tř. 3 tř. 4 tř.
Tachlovice 2 tř. 5 tř. + 1 pob. 5 tř + 2 pob.
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Úhonice 2 tř. 3 tř. 4 tř. 
Unhošť
 1. obecná škola 1 tř. - -
 2. obec. chl. s měšť. spoj. - o. 5 tř., m. 3 tř. o. 5 tř.; m. 3 tř. + 1 pob.
 3. obec. dívčí s měšť. spoj. - o. 4 tř., m. 2 tř. o. 5 tř., m. 3 tř.
Velká Dobrá - 3 tř. 4 tř.
Velké Přítočno 1 tř. 3 tř. 4 tř. + 1 pob.
Vrapice  (Rapice) 2 tř. 5 tř. + 1 pob. 5 tř. + 7 pob.
Železná 2 tř. 4 tř. 4 tř.
Celkem tříd a poboček 46 tř. 144 tř., 51 pob. 170 tř., 100 pob.
Celkem škol 24 31 obec., 5 měšť. 35 obec., 6 měšť.

Tabulka č. 1 Přehled počtu tříd, poboček a škol v rámci sledovaného období

Z  prostudovaných  pramenů  není  nijak  patrné,  jaká  byla  v  kraji  národnostní  a 

politická situace, což může být způsobeno skutečností, že kroniky byly vedeny nestranně a 

v inspekčních  zprávách  se  takové  poznámky  objevují  až  v době  1.  sv.  války.  Z obecně 

známých  historických  faktů  však  můžeme  usuzovat,  že  i  zde  existovala  touha  po 

samostatnosti  a  svobodě,  národní  hnutí  a  snaha  odstranit  germanizační  útisk.  V závěru 

sledovaného období byl však na zdejších školách zcela určitě ze strany habsburské monarchie 

vyvíjen velký tlak.  Kroniky i  inspekční zprávy dobře odrážejí  dobu, ve které byly psány. 

Jestliže  se  v předešlých  letech  zabývaly  materiálním  stavem  škol,  učitelským  sborem  a 

hodnocením jeho pedagogické  práce,  popisem běžného života  učitelů  a  žáků,  pak  v době 

válečné  jsou  z větší  části  věnovány  propagačním  informačním  sdělením  a  nabádáním 

k „pěstování citů vlastenecko dynastických.“ Během této pohnuté doby probíhaly vlastenecké 

oslavy  u  příležitosti  každého  vítězství  rakousko-uherské  armády,  žáci  byli  poučováni  o 

dosažených úspěších a povzbuzováni k rakouskému vlastenectví, na školách byly zakládány 

vlastenecké  koutky.  Více  než  kdy  jindy  musely  být  vykonávány  projevy  oddanosti  Jeho 

veličenstvu,  věrnost  vůči  rakouskému  císaři  byla  zdůrazňována  na  každém  kroku.  Po 

obsahové  stránce  se  sledovalo  vlastenecké  zaměření  učiva.  Výuka  na  školách  bývala 

znesnadněna nedostatkem učitelů, řada z nich musela narukovat, je obdivuhodné, jak to jejich 

kolegové zvládali.  I konce školního roku z těchto let byly poznamenány politickou situací, 

žáci bývali důrazně upozorňováni, aby o prázdninách pomáhali v hospodářství i při polních 

pracích, aby si všeho vážili a šetřili všude tam, kde to jen bylo možné. Učitelé po dobu války 

přispívali  k válečným účelům,  např.  Okresní  válečné  úřadovně na  Kladně či  Pomocnému 

fondu učitelskému v Praze. Také ve školách rozdělovali potraviny, neboť veškeré zásobování 
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lidu se dělo jen na lístky. Práce to byla velmi únavná, často i nelidská, neboť lidé hnaní bídou 

a hladem se dopouštěli hrubých urážek. Všechny školy monarchie byly zapojeny do pomoci 

válečnému hospodářství,  která  se  děla  prostřednictvím sbírek  nejen strategicky důležitých 

surovin,  ale  povinně  se  sbíralo  i  jahodové  a  ostružinové  listí,  pletly  teplé vlněné  oděvy. 

Mnoho  škol,  namátkou  jmenujme  Chýni  nebo  Buštěhrad,  poskytovalo  v době  války  azyl 

uprchlíkům z okupovaných míst.  Mír v roce 1918 znamenal mnoho nadějí pro pedagogy i 

žáky,  ale  problémy  mladé  republiky,  poznamenané  válečnými  událostmi  a  ztrátami  na 

životech, byly nemalé. To už je ovšem námětem pro jinou práci. 

Vzdělání je pro každou společnost to nejcennější,  co má. Je mu přisuzována velká 

důležitost  z hlediska  rozvoje  státu  i  konkrétní  správní  jednotky.  V poslední  kapitole  jsem 

vyzdvihla osobnosti, jež měly na budování vzdělanosti, a nejen té zdejší, velké zásluhy. Navíc 

jsou jejich jména spojována s hudební  či  publikační  činností.  Těm,  kteří  se domnívají,  že 

Kladensko  má  pouze  punc  průmyslového  okresu,  jsem  chtěla  dokázat,  že  zdejší  kraj 

neznamená a neznamenal jen doly a hutě. Rodákům a ostatním, co zde žijí, bych tímto chtěla 

pozvednout „regionální“ sebevědomí a ukázat jim, že mají být na co hrdi.

Cílem  mé  práce  bylo  podat  všeobecný  přehled  o  vývoji  elementárního  školství 

kladenského okresu v letech 1869-1918 a snad se mi to podařilo. Jsem si vědoma, že toto 

téma  není  zdaleka  vyčerpané,  neboť jsem sledovala  převážně  kvantitativní  vývoj  školství 

v kraji, materiální i prostorové zázemí jednotlivých škol, rozšiřování tříd a celkový obecný 

rozvoj školství. Bylo by zajímavé zaměřit se více na práci učitelů i prospěch žáků a navzájem 

porovnávat rozdíly mezi školami, na obsah vyučování, všímat si vztahů mezi školou a obcí, 

věnovat se národnostní otázce. Materiály kladenského archivu jsou bohaté a jistě by stálo za 

úvahu se jimi v budoucnu zabývat. Ke konci sledovaného období zahrnoval kladenský kraj na 

41 škol, každá z nich by si zasloužila, pokud tak již někdo neučinil, velmi podrobný výlet do 

své minulosti.

Jednalo se o činnost z časového hlediska velice náročnou, přesto jsem ráda, že jsem se 

do tohoto tématu  pustila.  Obohatila  můj  obzor,  motivovala  k dalšímu poznávání  a  leckdy 

přinutila k zamyšlení. Navíc si díky ní vážím daleko více toho, za jakých podmínek mohu 

dnes učit.  V případě,  že se má práce stane pro někoho výzvou, bude to pro mě nečekaná 

prémie za vynaložené úsilí. V neposlední řadě obohatí má diplomová práce i zdejší okresní 

archiv.
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