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ABSTRAKT: 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat vývoj málotřídní školy v Jičíněvsi (okr. 

Jičín) a poukázat na přínos získaných poznatků pro práci školy. Teoretická část se 

věnuje studiu pamětních knih málotřídní školy v Jičíněvsi a v širším pohledu celému 

regionu Jičínska. Těmto kapitolám předchází náhled na vývoj, současné postavení i 

perspektivu elementárního školství v českých zemích s důrazem na školy málotřídní. 

K práci bylo využito historických metod a obsahové analýzy dokumentů. Praktická část 

popisuje projekt realizovaný s žáky mladšího školního věku, jehož cílem bylo seznámit 

žáky prostřednictvím aktivizujících metod s historií školy v Jičíněvsi a zapůsobit na 

jejich vztah ke škole i místu, kde žijí. Formou dotazníků a rozhovorů pak byl proveden 

průzkum současného stavu a perspektivy málotřídních škol jičínského regionu včetně 

školy v Jičíněvsi. Následnou analýzou výsledků byla zhodnocena životaschopnost 

těchto škol.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Málotřídní škola, historie, vývoj, současnost, perspektiva, žák, učitel, ředitel. 

  



ABSTRACT:  

The target of this diploma thesis has been to process the development of 

Multileveled School in Jičíněves (district of Jičín) and to demonstrate benefit of the 

acquired knowledge for school work. The theoretic part devotes to the study of 

Jičíněves school commemorative books and in a wider view also whole Jičín region. 

Insight into the development, present position and perspective of the elementary 

education in the Czech lands with the focus on multileveled schools goes before these 

chapters. Historic methods and document content analysis has been used for this work. 

The practice part describes the project realized with pupils of primary school age. Its 

target has been to acquaint the pupils with history of the school in Jičíněves through 

activated methods and to impress on their attitude to the school and the place they live. 

Survey of present situation and perspective of multileveled schools in Jičín region 

including the school in Jičíněves has been done through the questionnaires and 

interviews. Vitality of the multileveled schools has been evaluated by analysis of the 

result. 

KEY WORDS: 

Multileveled School, history, development, the present, perspective, pupil, teacher, 

headmaster. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá problematikou málotřídního školství. Autorku, 

žijící na malé vesnici, vedl k výběru tématu její vztah k historii a tradici málotřídní 

školy. Vzhledem k tomu, že se jako žákyně, pozorovatel i pedagogický pracovník 

pohybuje v prostředí málotřídních škol od dětství v podstatě neustále, uvědomuje si 

důležitost školy pro život na vesnici. Váží si náročné práce obětavých venkovských 

učitelů, kteří byli, jsou a nadále by měli být nejen nositeli vzdělanosti, ale také 

spojovacím článkem společenského života obce.  

Cílem diplomové práce bylo zpracovat na základě studia školních pamětních 

knih historii málotřídní školy v obci Jičíněves. Práce byla rozdělena do dvou oddílů. 

První věnoval pozornost všeobecné historii se zaměřením na zajímavé a podstatné 

okamžiky v životě školy, druhý oddíl měl ve vybraných tématech ukázat obraz pěti 

základních oblastí – školní budova, proměny v organizaci školy, pedagogičtí pracovníci, 

výchovně vzdělávací práce školy a péče o zdraví dětí. Poznatky získané studiem historie 

školy měly být následně využity jako podklad pro přípravu a realizaci projektu se žáky 

4. a 5. ročníku dotčené školy. Tímto způsobem chtěla autorka poukázat na možnosti 

využití znalosti historie školy v její současné výchovně vzdělávací práci. Jako hypotézu 

vážící se k projektu formulovala předpoklad, že tato práce nejen rozšíří tematické 

vědomosti žáků, ale bude mít také vliv na změnu jejich postoje ke své škole, což se 

v dlouhodobějším horizontu může projevit v celkově pozitivnějším vztahu ke 

vzdělávání. Dále předpokládá, že skrze vazbu, kterou má škola na obec, se může 

prohloubit i vztah dětí k vesnici, jako jejich domovu.  

V průběhu studia historie málotřídní školy v Jičíněvsi došlo k rozšíření 

původního záměru věnovat se výhradně historii. Osudy této školy přivedly autorku 

k otázce, zda má i dnes a do budoucna instituce málotřídní školy své místo ve 

společnosti. Proto si stanovila druhý cíl, který směřovala k zodpovězení zmíněné 

otázky. Zmapováním současného stavu a perspektivy málotřídních škol Jičínska chtěla 

nalézt argumenty pro posílení opodstatněnosti existence málotřídních škol.  
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A.   TEORETICKÁ ČÁST 

Většina odborné i laické veřejnosti se zřejmě shodne ve svých představách, 

jaký typ školy je označován jako málotřídní. Nicméně autorka považuje za důležité 

upřesnit pojetí, s jakým je v následující práci s termínem pracováno. 

Pedagogický slovník vysvětluje pojem málotřídní škola následovně: „Základní 

škola 1. stupně je považována za málotřídní (tj. jednotřídní až čtyřtřídní), jsou-li 

alespoň v jedné její třídě společně vyučováni žáci z více ročníků.“ (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003, s. 116) 

Tato definice postavila autorku při mapování málotřídních škol Jičínska před 

otázku, zda školu 1. stupně, která má sice pět tříd, ale jednak ne zcela stabilně a jednak 

se některé předměty i při pěti třídách vyučují při spojených ročnících, je ještě možné 

považovat za málotřídní, či ne. Vzhledem k tradici konkrétní školy, která je všeobecně 

považována za málotřídní, ponechala ji i pro potřeby této práce zařazenou mezi školy 

málotřídní. Tento problém se pak odráží i v praktické části (dotazníkové šetření a 

rozhovory s řediteli). 

Málotřídní školu charakterizuje kromě počtu tříd také fakt, že se v drtivé 

většině nachází v menších obcích (vesnicích). Protipólem málotřídky je pak škola s 1. i 

2. stupněm, kde každý ročník má svou třídu. Pro ně je vžité označení škola plně 

organizovaná a zpravidla se nacházejí ve městech.  

Musil a Sedláček (1964, s. 5) uvádí, že: „Poprvé byl pojem málotřídní škola 

vymezen v učebních osnovách z roku 1933.“  Ačkoli se tedy v předcházející době 

venkovské školy s menším počtem tříd než ročníků přímo neoznačovaly jako 

málotřídní, považuje autorka jejich organizační systém za srovnatelný. 

V teoretické části je zpracována historie málotřídní školy v Jičíněvsi. Tato obec 

se nachází v regionu Jičínsko. Proto je zde přiblížen také celý region. Pro ucelení 

pohledu je v teoretické rovině popsán také vývoj elementárního školství v českých 

zemích, přičemž je větší pozornost věnována školství málotřídnímu. Metody práce 

použité v teoretické části jsou představeny v následující části. 
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1.  Metody práce teoretické části 

Historické metody 

Geografická metoda 

Metoda využívaná v historickém výzkumu se uplatňuje při zpracování vztahu 

historických procesů a geografického prostředí. Významnou součástí této metody je 

práce s mapou. Výsledkem takové práce je pak slovní historicko-geografická 

charakteristika zkoumané oblasti (Hroch, 1985).  

Geografická metoda byla použita při zpracování části 4. 1, která pojednává o 

regionu Jičínska a v části 5. 1. věnované obci Jičíněves.  

Progresivní metoda 

Jedná se o metodu historického výzkumu, která podle Hrocha (1985) sleduje 

minulé události tak, jak po sobě následovaly od doby nejstarší k době novější, přičemž 

využívá diachronní přístup k historické skutečnosti. 

Tato metoda byla použita v kapitole 2., která sleduje vývoj elementárního 

školství v českých zemích, v části 4. 2, která mapuje vývoj málotřídních škol v regionu 

Jičínsko a dále při zpracování historie školy v Jičíněvsi v části 5. 2. 

Historickosrovnávací metoda 

Metoda je založena na komparaci, kterou jsou sledovány různé cíle. Od 

elementárního určení shod a rozdílů mezi několika objekty, až po vysvětlení příčinných 

vztahů a vyložení shodných rysů studovaných jevů a procesů (Hroch, 1985). 

V následující práci bylo metody využito v kapitole 5. s cílem posoudit 

charakteristiky známého objektu (v tomto případě školy v Jičíněvsi) a zjistit, v čem jsou 

specifické a v čem obecné. 

Obsahová analýza dokumentu 

Analýza dokumentu je používaná v celém spektru vědních oborů. Jedná se o 

rozbor dokumentu, při kterém dochází k třídění a vyhledávání podstatných informací 

z textu a jejich následné interpretaci. Podstatou metody je tedy selekce podstatných dat 

a jejich následná syntéza Kovář (1974).  



12 
 

Metoda analýzy dokumentu byla použita v kapitole 3., která popisuje postavení 

málotřídních škol v současném systému českého školství, a při zpracování historie školy 

v Jičíněvsi v kapitole 5. 

2.  Vývoj českého elementárního školství se zřetelem na školy 

málotřídní 

2.1   Od počátků povinné školní docházky do roku 1918 

V druhé polovině 18. století náležely České země k Rakouské monarchii, 

v jejímž čele stála Marie Terezie Habsburská. Panovnice, která si plně uvědomovala 

potřebu vyššího vzdělání obyvatelstva, i když motivací jí byly hlavně vojenské cíle. 

Vypracování reformy rakouského elementárního školství zadala pruskému pedagogovi 

J. I. Felbigerovi, který byl v tomto směru již zkušeným reformátorem. 

Roku 1774 byl vydán Felbigerův všeobecný řád školní, a v následujících letech 

pak metodiky v jazyce německém, později v českém (1775 – Methodenbuch, 1777 – 

Kniha metodní). Tento zákon přinesl několik výrazných změn. V první řadě se školství 

stalo věcí státu, nikoli církve. Dále byla zavedena všeobecná vzdělávací povinnost pro 

všechny děti od 6 do 12 let, tedy šestiletá. Nebyla ovšem stanovena postižitelnost 

neplnění této povinnosti. Z tohoto důvodu tedy ještě nelze hovořit o povinné školní 

docházce v plném slova smyslu. Na základě nového školního řádu vznikly tři typy 

národní školy: normální, hlavní a triviální.  

Školy triviální byly zakládány v městech, městysích a vesnicích jako školy 

jednotřídní, nebo dvojtřídní, určené pro městskou a vesnickou chudinu. Podle místa, kde 

škola působila, nesla další označení. Při faře se jednalo o farní triviální školy, v místě, 

kde byl filiální kostel, byly filiální triviální školy. V místě filiálního kostela vznikaly 

také lokální školy, které sloužily jen pro jednu obec. V obcích příliš vzdálených od 

školy (farní, filiální, lokální) byly zřizovány tzv. místní školy. Jednalo se o nejmenší 

školy, které nemívaly ani vlastní budovu, učilo se tzv. „po číslech“ (střídavě vždy v něčí 

domácnosti). Na školách triviálních se vyučoval především katechismus a trivium 

(čtení, psaní, počítání). Podle možností konkrétní školy (respektive učitelů) byly 

obsahem výuky i další předměty – hudba a předměty praktického zaměření, které byly 
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na venkově zaměřené na polní hospodářství, ve městě na průmysl
 
(Šafránek, 1913; 

Kopecký, 1969). 

Děti na vesnických školách se měly na vydržování ústavu podílet svou prací 

(pletení, šití, tkaní, pěstování bource morušového a včel, pěstování ovoce a zeleniny), 

což bylo, podle názoru Marie Terezie a další významné osobnosti české školy, F. 

Kindermanna, součástí výchovy chudých k pracovitosti a poslušnosti (Štverák, 1981; 

Vomáčka, 1993). 

Protože žáci, kteří absolvovali triviální školu, nemohli pokračovat ve studiu na 

středních školách (k tomu opravňovalo pouze absolvování hlavních a normálních škol), 

byly při školách triviálních zřizovány opakovací (nedělní) školy, kde si žáci opakovali a 

procvičovali získané znalosti a dovednosti. Až do věku dvaceti let tak měla mládež 

docházet do školy na dvě hodiny každou neděli (Šafránek, 1913).  

Školy hlavní byly zakládány přednostně v krajských městech, postupně 

vznikaly i v dalších městech, často při klášterech. Hlavní škola měla zpočátku 3 třídy, 

později 4 třídy. V městech, kde bylo pro menší počet žáků možné otevřít jen 3, nebo 2 

třídy, měly školy zúžené učivo a nesly přídomek městské (Šafránek, 1913). Výuka 

probíhala v první třídě česky, ve druhé třídě částečně německy a ve třetí třídě již jen 

německy. Základ učiva byl stejný jako na školách triviálních (trivium + náboženství) s 

rozšířením o další předměty (základy latiny, zeměpis, dějepis, přírodopis, sloh, kreslení, 

geometrii, hospodářství a vzdělání průmyslové).  

Normální škola poskytovala nepoměrně kvalitnější vzdělání a byla zakládána 

v hlavním městě země či provincie Rakouska-Uherska. Učilo se zde výhradně v jazyce 

německém, podle rozšířené učební osnovy hlavních škol. Jednalo se o školy čtyřtřídní.   

Vzdělávání dívek mělo být podle nového zákona obstaráno samostatnými 

dívčími školami v místech, kde bylo možno je zakládat. Kde tato možnost nebyla, 

chodily dívky do místní obecné školy, ale seděly od chlapců odděleně. Povinnou se 

docházka do národní školy pro dívky stala až od roku 1780.  

Strukturu elementárních škol zřízených po roce 1774 ukazuje tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Elementární školy zřízené „Felbigerovým zákonem“ 

název školy 
počet 

ročníků 

počet 

tříd 
místo 

TRIVIÁLNÍ 

6 1 – 2 

město/městys/obec 

farní/filiální/lokální 
fara/filiální 

kostel/ostatní 

městská hlavní 
6 

2 – 3 město/krajské 

město HLAVNÍ 4 

NORMÁLNÍ 6 4 zemské město 

ZDROJ: Převzato a upraveno podle Šafránka, 1913, Kuzmina 1981, Váňové, 1986 

Při školách hlavních a normálních byly zřizovány tzv. preparandy, kurzy pro 

vzdělávání učitelů. Absolvování tříměsíčního kurzu při hlavní škole postačovalo jako 

příprava na učitelskou práci na triviální škole. Učitel na hlavní škole musel projít 

šestiměsíčním kurzem zřízeným při normální škole (Kuzmin, 1981). 

Na přelomu 18. a 19. století, se nejsilněji projevovala nevole vůči josefínským 

reformám. Vyšší vzdělanost napříč všemi společenskými vrstvami byla vnímána jako 

riziko pro monarchii a ve věcech školství se tak prosazoval názor, že Rakousko 

nepotřebuje lidi učené, ale dobré poddané. Tato situace vyústila roku 1805 ve vydání 

Politického zřízení německých škol v c.k. německých dědičných zemích zvaného 

Schulkodex z rukou opravné dvorské studijní komise. Byla sice zavedena šestiletá 

povinná školní docházka, ale dozor nad školami byl znovu svěřen duchovenstvu. Na 

vesnických školách se učiteli stávali opět řemeslníci či vysloužilí vojáci. (Šafránek, 

1913; Váňová 1984). 

V roce 1848 v Evropě vrcholilo buržoazně-demokratické a národně-

osvobozovací hnutí za společenský pokrok. Tato společenská a politická situace se 

odrazila i v oblasti vzdělávání. V reakci na kritiku školského systému v Rakousku se 

objevily návrhy na reformu školství (Havlíček, Purkyně, Šafařík). V čele tohoto snažení 

stál pražský lékař, Karel Slavoj Amerling. V duchu doby byly cíle vzdělávání 

směřovány k všestrannosti oproti dřívějšímu pojetí – výchova poslušného poddaného, 

pamětné učení. Škola měla žáky připravovat na profese obchodníků a podnikatelů 

v průmyslu a připravit je na takové úrovni, aby byli konkurenceschopní vůči německé 

straně obyvatelstva. Na mnohých hlavních školách se čtyřmi třídami se z této čtvrté 
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třídy staly nesamostatné reálky, školy s odbornějším zaměřením na obchod a průmysl 

(Kuzmin, 1981; Štverák, 1981).  

Veškeré snahy revolučního období ovšem utichly v době Bachova absolutismu. 

Další změna, která přišla roku 1855, znamenala pro školství krok zpět. Uzavřením 

konkordátu s papežskou kurií byla veškerá moc nad národní školou navrácena katolické 

církvi. Tedy nejen dozor, ale celá správa školství. Docházelo k uzavírání církevně 

smíšených škol, učebnice prošly církevní revizí a také učitelé museli být stejného 

vyznání jako zřizovatelská církev (Kuzmin, 1981).  

Větší reformu školství přinesl vznik Rakouska-Uherska v roce 1866 a nová 

ústava z roku 1867. Školství, které již nedokázalo obyvatelstvo připravovat na nové role 

v měnící se společnosti a rozvíjejícím se hospodářství, si žádalo zásadní změny. 

Reforma probíhala na základě Hasnerova
 
školského zákona z roku 1869. Již rok před 

ním byl vydán říšský zákon, kterým byl zrušen konkordát, čímž došlo k sekularizaci 

(zesvětštění) a etatizaci (zestátnění) školství.  

Hasnerův zákon se vztahoval jen na elementární školství. Pro české země bylo 

podstatné zrovnoprávnění češtiny a němčiny. Školy se staly dostupnými pro všechny 

děti bez ohledu na náboženské vyznání. Aby obsah vzdělávání mohl reagovat na 

výsledky vědeckého bádání, byly schváleny nové učební osnovy a učebnice, přibyly 

vyučovací předměty. S nárůstem obsahu vzdělávání souvisela i potřeba rozšíření doby 

vzdělávání. Byla tedy zavedena osmiletá povinná školní docházka (od 6 do 14 let) 

(Kuzmin, 1981). Pro její realizaci byly zřízeny školy obecné, které se dále rozlišovaly 

na obyčejné školy obecné a školy měšťanské. Běžně se ovšem pro obyčejné obecné 

školy používal jen termín škola obecná (Buzek, 1935). Obecné školy vznikly ze škol 

triviálních a hlavních a měly osm ročníků. Čtvrté třídy hlavních škol, ze kterých se v 50. 

letech staly nesamostatné nižší reálné školy, se přeformovaly do škol měšťanských se 

třemi ročníky. Ty svým obsahem navazovaly na pátý ročník obecné školy. Měšťanské 

školy pak existovaly buď samostatně, nebo tvořily celek s obecnou školou o pěti 

ročnících (Kuzmin, 1981). Tyto školy se pak měly zakládat buď jako chlapecké, nebo 

dívčí. Tam, kde nebyl dostatek dětí do obou typů, zakládaly se školy smíšené. Systém 

elementárního školství podle Hasnerova zákona ukazuje tabulka č. 2. 

  



16 
 

Tabulka č. 2 – Elementární školy zřízené „Hasnerovým zákonem“ 

ročník vesnice město město 

8. 

obecná škola 

(obyčejná) 

měšťanská měšťanská 7. 

6. 

5. 

obecná škola 

(obyčejná)  

4. 

3. 

2. 

1. 

ZDROJ: Převzato a upraveno podle Šafránka, 1913, Kuzmina 1981, Váňové, 1986 

Po absolvování pěti ročníků obecné školy mohli žáci přestoupit na střední 

školu (gymnázium, reálka), nebo na měšťanskou školu. Po ukončení měšťanské školy 

mohli pokračovat ve studiu pouze na nižších středních školách (např. učitelský ústav). 

Po osmileté docházce na škole obecné nebyl možný přestup na žádnou střední školu, 

protože na obecných školách byly krácené osnovy (tím více, čím méně tříd škola měla) 

a vzdělání na nich tedy nepostačovalo k přijetí do vyššího stupně vzdělávání. Po obecné 

škole mohli žáci pokračovat pouze na školy učňovské.  

Obecné školy se podle nového zákona zakládaly všude tam, kde v obvodu 

jedné míle bylo v pětiletém průměru 40 dětí ve věku povinné školní docházky, které by 

jinak musely chodit do školy vzdálené přes 4 km. Další třída mohla být otevřena v 

případě, že po tři roky po sobě bylo ve třídě 80 žáků (Šafránek, 1918). Školy s osmi 

ročníky tak existovaly v podobě jednotřídní, dvoutřídní až osmitřídní. Jejich počet 

v Čechách v roce 1894/5 ukazuje tabulka č. 3.  

Tabulka č. 3 – Školy obecné v Čechách podle počtu tříd v roce 1894/95.  

ROK 1894 - 95 

jednotřídní 428 

dvojtřídní 920 

trojtřídní 565 

čtyřtřídní 277 

pětitřídní 513 

šestitřídní 44 

sedmitřídní 10 

celkem 2757 

ZDROJ: Převzato a upraveno podle Šafránka, 1918, s. 324 
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Nejběžnějším typem byla škola dvoutřídní, osmitřídní se ve výčtu nevyskytuje 

vůbec. Šafránek (1918) uvádí rozvržení ročníků do tříd tak, jak bylo běžné v 

ménětřídních
 
obecných školách (tabulka č. 4). Obecné školy při škole měšťanské měly 

jako jediné pro každý ročník vlastní třídu. V ostatních školách se vyučovalo v tzv. 

bězích, což znamenalo, že učivo sousedních ročníků v oddělení mělo sjednocený obsah.  

Tabulka č. 4 – Rozvržení ročníků do oddělení na školách obecných. 

Druh školy třída počet oddělení týdně hodin* pro ročník 

JEDNOTŘÍDKA 

1. 

  

  

1 19 1. 

2 25 2., 3., 4. 

3 28 5., 6., 7., 8. 

DVOUTŘÍDKY 

1. 

  

1. 19 1. 

2. 23 2., 3. 

2. 

  

1. 28 4., 5., 6. 

2. 28 7., 8. 

TROJTŘÍDKY 

1. 

  

1. 19 1. 

2. 23 2. 

2. 

  

1. 25 3. 

2. 25 4. 

3. 

  

1. 28 5., 6. 

2. 28 7., 8. 

ČTYŘTŘÍDKY 

1. 1. 19 1. 

2. 

  

1. 21 2. 

2. 21 3. 

3. 

  

1. 26 4. 

2. 26 5. 

4. 

  

1. 28 6. 

2. 28 7., 8. 

PĚTITŘÍDNÍ (samostatné) 

1. 1. 19 1. 

2. 1. 21 2. 

3. 1. 25 3. 

4. 

  

1. 26 4. 

2. 27 5. 

5. 

  

1. 28 6. 

2. 28 7., 8. 

PĚTITŘÍDKY 

(při měšťanských školách) 

1. 1. 19 1. 

2. 1. 21 2. 

3. 1. 23 – 25 3. 

4. 1. 25 – 27  4. 

5. 1. 26 – 27  5. 

*
Do počtu hodin nejsou započítány hodiny ručních prací pro dívky, protože určení počtu těchto hodin 

náleželo okresní radě. 

ZDROJ: Šafránek, 1918, s. 264 
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Novým školským zákonem zanikly preparandy. Nahrazeny byly učitelskými 

ústavy pro vzdělávání učitelů obecných a měšťanských škol. Tyto ústavy byly čtyřleté, 

zakončené maturitou. Budoucí učitel složil po ukončení studia zkoušku dospělosti a s 

titulem podučitel absolvoval dvouletou praxi. Po jejím uplynutí složil zkoušku učitelské 

způsobilosti, která mu umožnila stát se učitelem na obecné škole. Aby mohl vyučovat 

na škole měšťanské, musel složit ještě další zkoušku z vybraných odborných předmětů. 

Ve vztahu k učitelům zákon dále upravoval jejich služné a penzi a uvedl také v platnost 

tzv. „učitelský celibát“, který zakazoval ženám po uzavření sňatku vykonávat učitelské 

povolání, což bylo zrušeno až malým školským zákonem z roku 1922 (Kasper, 

Kasperová, 2008). 

Hasnerův zákon přinesl spoustu pozitivních změn pro vzdělanost obyvatelstva, 

ale zároveň vyvolal i odpor ze strany duchovenstva, aristokracie, podnikatelů i statkářů 

na venkově. Církev ztratila svůj vliv na školství, aristokracie nesouhlasila s postupně se 

vyvíjejícím všeobecným vzděláním pro všechny, statkáři a továrníci přicházeli o levnou 

dětskou pracovní sílu. Soustavný tlak přinesl nucené změny a v roce 1883 tak vešla v 

platnost Taafova novela. Její účinky vrátily školství o několik desítek let zpět, což se 

týkalo hlavně škol vesnických. U starších dětí, které chodily do školy již 6 let, byla 

povolena možnost úlev ze školní docházky v době polních prací, což v podstatě udělalo 

z osmileté povinné školní docházky opět šestiletou. Došlo také k omezení obsahu 

vzdělání jak na obecných a měšťanských školách, tak na učitelských ústavech. 

Nejmarkantněji byly zkráceny osnovy pro venkovské školy, obzvláště na jednotřídkách 

a dvoutřídkách. Při značných úlevách ze školní docházky, které byly vesnickým dětem 

povoleny, nebylo možné zvládnout všechno učivo v původní šíři. Omezené byly hlavně 

přírodovědné předměty, kde bylo doporučeno nepoužívat učebnice, ale využívat jen 

tematických článků v čítankách. Toto omezení trvalo až do vydání nových osnov pro 

obecné školy roku 1915. Negativní dopad na stav školství měla také další úprava v 

Taafově novele, která zvýšila maximální počet žáků na jednoho učitele z 80 na 100 

(Kuzmin, 1981). Působnost Říšského (Hasnerova) školského zákona včetně jeho novel 

setrvala několik dalších desetiletí.  

Rozvoj národního školství pod vlivem Felbigerova a Hasnerova zákona v 

letech 1828 až 1918 ukazují tabulky č. 5 a č. 6.  
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Tabulka č. 5 – Rozvoj národních škol a všeobecného vzdělání v českých zemích v letech 

1928 – 1968. 

rok 

národní školy 
žáci 

(v tisících) 

děti ve školním 

věku 

(v tis.) 

podíl žáků se 

všeobecným 

vzděláním 

(v %) 
celkem 

z toho 

hlavní 

1828 5077 68 698,2 762,2 91,6 

1833 5279 69 752,5 809,6 92,95 

1943 5477 74 791,8 829,4 95,47 

1853 5596 93 858,7 894 96,05 

1863 6062 163 925,5 950,1 97,41 

1868 6246 139 931,4 956,8 97,35 

ZDROJ: Převzato a upraveno podle Kuzmina, 1981, s. 70, 88 

Tabulka č. 6 – Vývoj národních škol a všeobecného vzdělání v českých zemích v 

poreformním období 1871 – 1918. 

rok 
měšťanské 

školy 

obecné 

školy 

žáci
*
 

(v tisících) 

děti ve 

školním věku 

(v tis.) 

podíl žáků se 

všeobecným 

vzděláním 

(v %) 

1871 25 6089 984,5 1300,4 75,71 

1875 129 6426 1127,7 1315,6 85,72 

1880 204 6786 1231,4 1266,3 97,24 

1890 314 7403 1400,6 1471,3 95,19 

1900 564 8005 1558,5 1606,5 97,01 

1910 878 8768 1708,8 1774,9 96,28 

1918 944 8911 1657,2 1723,3 96,16 

*
bez žáků soukromých škol a dětí, které se učily doma 

ZDROJ: Kuzmin, 1981, s. 112   

Tabulka č. 5, ukazuje, že za 40 let v ní zachycených, narostl počet obecných 

škol o necelých 1200 (v průměru cca 30 nových škol za rok), zatímco v období 47 let, 

které ukazuje tabulka č. 6, se počet obecných škol zvýšil o více než 2800 (v průměru 

cca 60 škol za rok). Vzhledem k zvyšujícímu se nárůstu populace (a dětí školního 

věku), prodloužení školní docházky, ustanovení povinnosti školní docházky a také 

zvýšení nároků na kvalitu vzdělávání a podmínek pro vzdělávání, bylo zapotřebí více, 

větších a po všech stránkách kvalitnějších škol. V českých zemích tak pochází mnoho 

školních budov právě z konce 19. a počátku 20. století.  
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2.2   Období 1918 – 1945 

Hasnerův zákon byl přejat i nově vzniklou samostatnou Československou 

republikou v roce 1918. Bylo ovšem zřejmé, že oblast vzdělávání potřebuje takový 

školský zákon, který bude naplňovat požadavky demokratické společnosti. Podoba 

školství v nové republice byla proto široce diskutovanou otázkou, která dlouho 

nenacházela jednotnou odpověď. Přesto bylo zapotřebí řešit alespoň některé dílčí 

změny. Jako podpora češství vešel v roce 1919 v platnost Metelkův zákon, který se 

týkal menšinového školství (umožňoval zakládání českých škol v oblastech s převážně 

německým obyvatelstvem). Mnozí pokrokoví učitelé přicházeli s návrhy na změny ve 

školství, probíhaly rozsáhlé debaty. V roce 1922 byl vydán tzv. Malý školský zákon. Už 

podle názvu je zřejmé, že se nejednalo o nový školský zákon, ale o menší úpravy 

původního (Hasnerova). Kuzmin (1981, s. 185) uvádí, že: „Zákon z r. 1922 ponechal 

nedotčenu starou rakouskou strukturu národní školy: osmileté obecné školy na venkově 

a pětileté obecné školy s tříletými měšťanskými ve městech.“ Tímto zákonem byly 

definitivně zrušeny jakékoli možnosti úlev, čímž byla opět potvrzena osmiletá povinná 

školní docházka. Zákon také upravoval počet dětí ve třídě. Postupně mělo docházet k 

redukci až na 50 žáků ve škole s jednotřídním provozem, v ostatních měl počet klesnout 

na 60 dětí na třídu. Ve větší míře byla povolena výuka chlapců i dívek společně, 

zrovnoprávněna byla také pozice mužů a žen v učitelské pozici. Ženy – učitelky mohly 

vyučovat jak na dívčích, tak na chlapeckých a smíšených školách všem předmětům 

(Kuzmin, 1981; Buzek, 1935). Vývoj národních škol ve 20. a 30. letech 20. století 

ukazuje tabulka č. 7.  

Tabulka č. 7 – Vývoj národních škol v českých zemích ve 20. - 30. letech 20. století. 

rok 
měšťanské 

školy 

žáci měst. 

škol (v tis.) 

obecné 

školy 

žáci obec. 

škol (v tis.) 

1921 1442 247,5 9 730 1380,4 

1925 1555 288,7 9 897 934,6 

1930 1709 198,6 10 266 1141,7 

1935 1765 374,5 10 372 1106,7 

ZDROJ: Přejato a upraveno podle Kuzmina, 1981, s. 200-201 

Debaty o dalších potřebných změnách a podobě školství v první republice 

vyústily ve 20. a 30. letech v soukromé aktivity učitelů pokusníků (Bakule, Štorch, 
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Kavka). Zakládali soukromé ústavy, kde se realizovali své vize. Na ně pak navazovali 

další učitelé, kteří zakládali pokusné školy (Příhoda, Uher, Chlup…). Nadějně 

vyhlížející přípravu reforem bohužel ukončila 2. světová válka. K jistým krokům ale 

v 30. letech došlo. V roce 1932 byly vydány nové osnovy pro měšťanské školy, v roce 

1933 pak pro školy obecné, kde byl podle Musila a Sedláčka (1964) poprvé použit 

termín málotřídní škola. Jejich obsah byl poměrně vyrovnaný a reagoval tak na kritiku 

diferenciace vzdělání podle sociálních předpokladů. Dalším krokem, který měl 

vyrovnávat vzdělanostní rozdíly mezi společenskými vrstvami (městem a venkovem), 

byl zákon o újezdních měšťanských školách vydaný v roce 1935. Tyto školy měly být 

zřizovány pro skupiny obcí v okruhu 5 km. Na obecných školách ve spádové oblasti 

měly být 6. – 8. ročníky zrušeny a přesunuty do újezdní měšťanky jako její tři ročníky. 

Záměr s újezdními školami bohužel zůstal více na teoretické úrovni pro liknavost úřadů 

a řadu dalších problémů, které popisují Musil a Sedláček (1964).   

2.3   Elementární školství v letech 1945 – 1989  

Po skončení 2. světové války se sice objevily snahy navázat na 

prvorepublikové pokusné školy, ale obsahem se škola ubírala prosovětským směrem 

v zájmu politické situace. Pro školní rok 1945/46 byly proto vydány nové osnovy, 

kterými byla zavedena od 3. ročníku politická výchova a od 4. ročníku přibyl ruský 

jazyk. Pro málotřídní školy bylo významné nařízení o povinné docházce dětí ve věku 11 

až 15 let do měšťanské školy, která byla rozšířena o čtvrtý ročník. Ten byl prozatím 

nepovinný a vznikl z tzv. JUK – jednoletého učebního kurzu, který byl při některých 

měšťanských školách zakládán již od počátku 20. století (Váňová, 1986; Trnková, 

2010). Tato opatření byla předstupněm zásadní změny systému školství, kterou uvedl 

v platnost zákon o jednotné škole vydaný v dubnu 1948. Jednotný, vnitřně 

nediferencovaný a bezplatný systém měl zaručit vzdělání všem dětem. Za tím účelem 

došlo k úpravě vnitřní struktury škol. Byla zavedena devítiletá povinná školní docházka, 

kterou žáci plnili na státních základních školách. Devět ročníků bylo rozděleno na pět 

ročníků 1. stupně s pojmenováním národní škola (dříve obecná) a čtyři ročníky 2. 

stupně, který byl označován střední škola (dříve měšťanská). Zásadní změnu tyto 
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úpravy přinesly málotřídně organizovaným školám převážně na venkově, kde 

definitivně zanikla původně osmiletá obecná škola a nahradila ji pětiletá škola národní. 

Současně s organizačními změnami systému byl stanoven také jednotný obsah, 

metody a formy vzdělávací práce, aby byly zabezpečeny stejné podmínky pro všechny 

děti. Na málotřídních školách bylo vzhledem ke snížení počtu ročníků zrušeno 

vyučování v bězích. Každý ročník ve třídě nově tvořil vlastní oddělení a měly být 

dodržovány osnovy jednotlivých ročníků. Váňová (1986, s. 134) k tomuto tématu uvádí, 

že: „Toto opatření vedlo u vynikajících učitelů ke zvýšení úrovně práce, na druhé straně 

však neúměrně zvýšilo nároky na práci učitele a snížilo dobu, kdy učitel pracoval se 

žáky přímo.“ Přesto zákon povoloval jisté ohledy vzhledem k počtu ročníků ve smyslu 

organizační konsolidace vyučování v některých předmětech (prvouka, kreslení, tělesná 

výchova…). Toto opatření bylo definitivně zrušeno v 60. letech.  

Do nového systému byly zařazeny i mateřské školy, při školách byla zřízena 

sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) a vedoucí pozice na škole byla nově titulována 

ředitel. Novým zákonem byl také upraven počet žáků na třídu. V 1. třídě a na 

jednotřídní škole byl stanoven maximální počet na 30 dětí, v dalších třídách byl 

stanoven počet 40 dětí. Školy pak měly být zřizovány v místech, kde bylo v tříletém 

průměru alespoň 20 dětí, které pro neschůdnost či vzdálenost nemohly chodit jinam. 

Podle nového zákona se již školy nedělily na dívčí a chlapecké. Děti navštěvovaly školy 

podle nově vytvořených obvodů, které respektovaly dostupnost školy. Při stanovování 

obvodů bylo přihlíženo k možnosti zakládat školy s větším počtem tříd (Váňová, 1984).  

V roce 1953 byl vydán nový školský zákon, který povinnou školní docházku 

zkrátil opět na 8 let, protože bylo zapotřebí navýšení pracovních sil. Došlo tedy 

k redukci učiva. Některé předměty byly úplně zrušeny (náboženství), některé byly 

zrušeny, ale jejich obsah byl včleněn do jiného předmětu (např. prvouka, vlastivěda se 

staly součástí výuky mateřskému jazyku). Zmíněným zákonem byl 1. a 2. stupeň 

základní školy spojen do jediného organického celku, čímž byl završen požadavek 

jednotné školy. Venkovské školy se tímto ovšem terminologicky poněkud vyčlenily. 

Váňová (1986, s. 137) ve své práci uvádí, že: „Dosavadní škola národní (tento název 

měl i nadále 1. – 5. ročník tam, kde nebyly podmínky pro vytvoření plně organizované 

střední školy) se stala součástí střední školy s jednotným učebním plánem.“  
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Další změny přinesl školský zákon z roku 1960. Povinná školní docházka byla 

opět rozšířena na devět let a došlo také k další úpravě terminologie v souvislosti se 

změnou organizační struktury. Školy nesly nově název základní devítiletá škola (včetně 

škol pouze s 1. – 5. ročníkem). Kromě vzdělávací funkce měly školy posílit i funkci 

výchovnou. Ta byla výrazně socialisticky orientovaná, upřednostňovala zájmy 

kolektivu nad individualitou. Na 1. stupni byly znovu zavedeny některé vyučovací 

předměty (vlastivěda od 3. ročníku, psaní ve 4. a 5. ročníku…). Na málotřídních 

školách tak opět vzrostly nároky na práci učitele, což mohlo být kompenzováno 

převedením 5. ročníku na nejbližší plně organizovanou školu (Váňová, 1986).  

Rok 1973 znamenal další významný posun ve vývoji základního školství. 

Zasedání ÚV KSČ stanovilo nové úkoly rozvoje a propracování komunistické výchovy 

mládeže. Školství stálo na prahu zásadních změn. K nim pak docházelo od roku 1976. 

Povinná školní docházka byla rozšířena na 10 let, ale základní škola byla zkrácena na 8 

let. Tím povinná školní docházka překročila hranice základní školy. Dva poslední roky 

povinné školní docházky musely být plněny na nižší střední škole, čímž bylo zajištěno 

nižší středoškolské vzdělání 100% obyvatel, což mělo politický podtext (Amerika měla 

80% středoškolsky vzdělaných). Osmiletá základní škola byla rozdělena na čtyři 

ročníky 1. stupně a čtyři ročníky 2. stupně. 1. stupeň začal pracovat podle nového pojetí 

výchovně vzdělávací práce, kde měly děti ve čtyřech ročnících pojmout značné 

množství učiva. Do škol byly postupně zaváděny nové učební plány, osnovy, učebnice a 

další metodické materiály, které počítaly s akcelerací vývoje dítěte a kladly tak vyšší 

nároky. V souvislosti s novými metodami práce i obsahem vzdělávání se jako velmi 

problematické jevily málotřídní školy. Otázkou těchto škol se ve svých pracích zabývali 

například Tupý (1978), Kořínek (1978). Oba autoři se shodují na veliké obtížnosti práce 

obzvláště na školách jednotřídních. Za únosnou variantu považovali školy dvoutřídní se 

čtyřmi ročníky a další školy vícetřídní nebo školy s méně než čtyřmi ročníky. Tyto 

všeobecně uznávané názory pak vedly k systematickému rušení málotřídních škol. Dané 

situaci nahrával také proces centralizace, v rámci kterého docházelo již od 60. a hlavně 

70. let 20. století ke slučování obcí. Vznikaly tzv. střediskové obce, do kterých byl 

soustředěn veřejný život. S rozšiřováním autobusových spojů, pak bylo snazší uzavírání 

škol v menších obcích a soustředění dětí do škol větších. V průběhu 60. a 70. let tak 
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došlo k rapidnímu snížení počtu málotřídek (Trnková, 2010). Jistého zohlednění se 

těmto školám dostalo ve změně maximálního počtu žáků na třídu. Školský zákon 

vydaný v roce 1984 stanovoval minimální počet žáků na třídu takto: „Základní škola 

tvořená jednou nebo dvěma třídami prvního stupně má průměrný počet nejméně 13 

žáků ve třídě. Základní škola tvořená samostatnými třídami všech ročníků prvního 

stupně má průměrný počet nejméně 15 žáků ve třídě.“ (Zákony, 2010-2012) 

2.4   Proměny elementárního školství po roce 1989 

Další výrazné změny ve školství přinesla až sametová revoluce v roce 1989. 

Zásadní proměna společnosti vyžadovala komplexní reformu, která by byla realizována 

v logicky navazujících krocích. Bylo zřejmé, že příprava a realizace bude 

dlouhodobějším procesem. Přesto byly první kroky učiněny hned v první polovině 90. 

let. Proběhly reformy nejen kurikulární a strukturální, ale také reformy v administrativě 

a financování. Spilková (2005) tento postup hodnotí jako neuvážený, hovoří o 

neprovázanosti a živelnosti jednotlivých kroků.  

Novely školského zákona z let 1990 – 1992 směřovali k deideologizaci obsahu 

vzdělávání a přinesly také uvolnění učebních osnov a plánů. V roce 1990 byla povinná 

školní docházka zkrácena z deseti na devět let, přičemž základní škola byla opět 

rozšířena o devátý ročník. Poslední, devátý rok povinné docházky mohl být ovšem 

plněn i na střední škole až do roku 1995, kdy vešla v platnost další novela školského 

zákona. Ta obnovila strukturu základní školy ve formátu – 1. stupeň 5 let, 2. stupeň 4 

roky. Přeřazení 5. ročníku zpět na 1. stupeň, které mohlo být realizováno od školního 

roku 1996/97, v podstatě prospělo málotřídním školám. Rozšířením o 5. ročník se zvedl 

počet žáků na školách, které v devadesátých letech pociťovaly klesající porodnost.  

Hledání nové cesty ve vzdělávání obrátilo svůj pohled k současným 

trendům vzdělávací politiky v demokratických zemích s přihlédnutím k budoucímu 

připojení České republiky k Evropské unii, ale také k domácí tradici. Spilková (2005, s. 

98) hovoří o tom, že: „Výrazným a stálým rysem české primární školy je důraz na její 

funkci v budování české kultury, na funkci společenskou a osvětovou ve vztahu 

k sociálnímu okolí (obecná škola jako chlouba obce, její kulturní centrum)…“. Přímo 

v souvislosti s málotřídkami Spilková (2005, s. 95) zmiňuje nárůst jejich počtu po roce 
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1990 a jako jejich pozitivum uvádí: „…obnovují tradici školy jako vzdělávacího a 

kulturního centra obce.“ Porevoluční období probudilo také zájem o alternativní 

způsoby výchovně vzdělávací práce. Průcha (2001, s. 51) překvapivě zařazuje mezi 

možné alternativy a inovace ve vzdělávání právě málotřídky s odůvodněním, že: 

„…inovace je i tím, co už kdysi existovalo a je znovu objevováno a zaváděno“. Dále 

hovoří o zvýšeném zájmu o málotřídní školy v zemích západní Evropy v souvislosti 

s otázkou rozvoje regionů a obcí a věnuje pozornost pozitivům a negativům 

málotřídních škol, které dokládá zahraničními zkušenostmi. Text uzavírá slovy: 

„…výzkumné nálezy dokládají pozitivní efekty málotřídních škol – především pro učení 

žáků v nich se vzdělávajících.“ (Průcha, 2001, s. 54).  

3.  Postavení málotřídních škol v současném systému českého 

školství 

3.1   Legislativní podmínky pro existenci málotřídních škol v 

České republice 

Výchozím dokumentem v současném systému českého školství je Národní 

program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha), schválená vládou České republiky v roce 

2001. Postavení málotřídních škol v Bílé knize analyzovala ve své práci Trnková (2010, 

s. 38). „Vzhledem k tomu, že se jedná o strategický dokument, explicitních zmínek o 

málotřídkách v něm najdeme poskrovnu.“ Jak dále Trnková (2010) ve své práci uvádí, z 

principů jmenovaných v Bílé knize lze k existenci málotřídních škol vztahovat princip 

spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem. V něm můžeme chápat právo na 

existenci pro málotřídky, neboť tyto v mnohých sídlech zabezpečují výrazněji 

výhodnější přístup ke vzdělávání. Druhým principem v Trnkové analýze je princip 

decentralizace řízení vzdělávací soustavy. Pro málotřídní školy se jeví jako výhodné, že 

o své existenci a fungování diskutuje s partnerem mnohem bližším, než tomu bylo 

dříve, totiž se zřizovatelem, kterým je přímo obec, ve které se škola nachází.  

Konkrétní podmínky pro existenci málotřídních škol v současném systému 

českého školství najdeme v legislativních dokumentech. Jedná se o zákony a vyhlášky, 

které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě svého 
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Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, který vychází z 

Programového prohlášení Vlády ČR.  

Prvním a výchozím je Školský zákon 561/2004, který vešel v platnost 1. ledna 

2005. Pojem málotřídní škola v tomto zákoně sice nenajdeme, přesto lze určitá 

ustanovení chápat jako směřovaná právě k tomuto typu škol. V § 46 (Organizace 

základního vzdělávání), odstavec 2 se říká: „…V místech, kde nejsou podmínky pro 

zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit základní školu, která nemá všechny ročníky.“ (Zákon, 

2004, s. 4843). Tímto je zákonem povoleno zřizovat základní školy tzv. „neplně 

organizované“. Do tohoto typu škol pak můžeme zařadit i školy málotřídní.  

Další pravomoci vztahující se přímo k existenci základní školy jsou v rukou 

zřizovatele, zpravidla obce či svazku obcí (může jím být ovšem i kraj či MŠMT).  § 178 

(Obec), odstavec 1 školského zákona dává obcím za povinnost zajistit podmínky pro 

plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, k čemuž 

může zřídit (ale také zrušit) základní školu (Zákon, 2004). Každá obec tak má právo 

zřizovat základní školu a zároveň získává výhradní právo rozhodnout o osudu školy. V 

případě málotřídních škol se v drtivé většině jedná o menší obce, kde z důvodu malého 

počtu dětí není možné zřídit školu velkou (tzv. „plně organizovanou“).  

Vzhledem ke způsobu financování škol podle normativu na žáka je pro 

finanční životaschopnost nejen málotřídek určující počet žáků navštěvujících školu. 

Ačkoli, jak již bylo zmíněno, školská legislativa nepracuje s pojmem málotřídní škola, 

je patrné, že zákonodárci si uvědomují problematiku tohoto typu základních škol. 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. v § 4 (Počty žáků ve školách a třídách) stanovuje počty žáků 

ve školách a třídách takto: „1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavci 2 až 5, mají 

nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu. 2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně 

má nejméně 10 žáků ve třídě. 3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má 

nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu. 4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně 

má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu. 5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami 

prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu…“ (Vyhláška, 2005, s. 320).  

Školský zákon počítá i s kolísavým demografickým vývojem, který může 

školám (obzvláště málotřídním) způsobit dočasné existenční problémy. § 23 
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(Organizace škol) Školského zákona v odstavci 4 udává, že zřizovatel školy může 

povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, ovšem za předpokladu, že uhradí zvýšené 

výdaje na vzdělávací činnost školy (Zákon, 2004). Předpoklad, na kterém je toto právo 

postaveno, sice může být velkou finanční zátěží pro obce (zvláště ty menší), je jím ale 

zaručena možnost přežití školy v krizovém období.  

Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. je pro existenci málotřídních škol klíčová první 

věta druhého odstavce, §5 (Počty žáků ve školách a třídách). Říká se v něm, že: „Na 

prvním stupni školy lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního 

stupně.“ (Vyhláška, 2005, s. 320). 

Spojením výše zmíněných § 46 a § 23 Školského zákona s § 4 a obzvláště § 5 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. tedy vznikají právní podmínky pro existenci škol pouze s 1. 

stupněm (podle legislativního slovníku), konkrétněji takových, kde jsou ve třídách 

spojovány ročníky. Tyto školy pak známe pod označením málotřídní škola.  

3.2   Perspektiva málotřídních škol v České republice 

Vláda ČR vydává na začátku svého funkčního období Programové prohlášení. 

V současné době platné je ze 4. srpna 2010. Oddíl V. se věnuje mimo jiné otázkám 

školství. Jeden z hlavních úkolů, které si v tomto programovém prohlášení vláda ČR 

vytyčuje, je podpořit v rámci normativního financování možnost existence škol 

v malých obcích (Programové, 2010). Sice výslovně nejmenuje málotřídky, ale školy v 

malých obcích jsou v drtivé většině právě školy tohoto typu.  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015), 

vydaný MŠMT v březnu 2011, hovoří o plánovaném systému financování konkrétněji a 

uvádí, že budou definovány podmínky a rozsah zvýšené podpory pro málotřídní školy 

(ale i další typy škol) v odůvodněných případech (Dlouhodobý, 2011). Připravovaná 

reforma financování škol by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2013. Zvedá ovšem 

velkou vlnu nevole a mnoho diskusí hlavně ze strany menších plně organizovaných 

škol, které se obávají o svou budoucnost. Ve vztahu k málotřídním školám by se mohla 

reforma naopak jevit jako výhodná, o čemž tiskový odbor MŠMT ubezpečuje ve svých 

prohlášeních na webových stránkách MŠMT. Cituji: „Vzhledem k důležitosti 

malotřídních škol pro zachování aktivního života v menších obcích hodlá ministerstvo 
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podpořit fungování prvního stupně tak, že v malotřídkách bude takzvaný optimální 

počet žáků na třídu nižší než v běžných školách, tudíž by se nemělo stát, že by školy 

plošně zanikaly.“ (Reakce, 2012). 

Perspektivu především málotřídních škol neurčuje jen ekonomický faktor, ale 

také faktor demografický. Podle dat, která uvádí Český statistický úřad (ČSÚ) 

v Projekci obyvatelstva České republiky do roku 2065, se v uvedených variantách 

(nízká, střední, vysoká) ukazuje vzrůstající tendence počtu dětí ve věku 5 – 9 let 

minimálně do roku 2017. V dalších letech bude sice následovat pokles, ale hodnot 

nižších, než jsou v současné době, dosáhne podle varianty nízké nejdříve v roce 2027 

(viz příloha č. 1). Zůstává otázkou, jakým směrem se bude vyvíjet porodnost ve vztahu 

k venkovu. Perspektiva málotřídních škol proto úzce souvisí také s rozvojem venkova. 

V roce 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství Národní strategický plán rozvoje venkova 

České republiky na období 2007 – 2013, ve kterém představuje rozvojovou vizi, ze 

které vychází strategie rozvoje venkova České republiky: „Do roku 2013 se změní tvář 

venkova České republiky a jeho hospodářská struktura v míře vedoucí k výraznému 

zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel… …a k 

dosažení úrovně srovnatelné s venkovskými regiony vyspělých zemí Evropské unie. 

Komparativní výhody života na venkově zvýší atraktivitu venkova pro bydlení, práci a 

podnikání.“ (Národní, 2006, s. 16).  

Je tedy zřejmé, že je ve všeobecném zájmu zajistit podmínky pro existenci 

venkovských škol, které jsou považovány za jednu z důležitých složek občanské 

vybavenosti. K tomuto tématu se vyjadřuje i Ministerstvo pro místní rozvoj 

v dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020, kde upozorňuje 

na fakt, že: „Ve venkovském prostoru plní základní školy tradičně více funkcí a vedle 

čistě demografických a ekonomických parametrů musí být při úpravě sítě škol vzaty 

v úvahu i faktory kulturně společenské a faktory napomáhající vyváženému rozvoji 

území. U značné části škol a školských zařízení všech druhů (zejména ve venkovském 

prostoru, ale ve městech také) se negativně projevuje špatný stav infrastruktury – budov 

i jejich vybavení. Jeho zlepšení předpokládá značné investice, které však v současnosti 

školám většinou chybí.“ (GaREP, 2012, s. 67). 
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4.  Region Jičínsko  

4.1   Geografická a ekonomická charakteristika vymezené oblasti  

Hranice regionu 

Region Jičínsko, přesněji řečeno správní obvod obce s rozšířenou působností 

(SO ORP Jičín), se rozkládá v západní části Královéhradeckého kraje v okrese Jičín. 

V rámci tohoto okresu sousedí na východě s SO ORP Hořice a na severovýchodě s SO 

ORP Nová Paka. Rozloha jičínského regionu je 59 666 ha a je druhým největším SO 

ORP v kraji (Královéhradecký, 2009). Vznik současného jičínského regionu jakožto 

správního obvodu je výsledkem reformy státní správy, která byla završena 1. 1. 2003. 

Původní okresy, které své hranice neměnily od roku 1960, přišly o právní kompetence, 

ovšem jako územní jednotky stále existují. Pravomoc okresních úřadů převzaly částečně 

kraje, částečně nově vzniklé obce s rozšířenou působností. Tím se také vymezily 

regiony spadající pod tyto obce, tedy i Jičínsko (Územně, 2008). 

Geografie regionu 

Region je tvořen několika krajinnými typy. Největší část území pokrývá 

Jičínská pahorkatina. Výraznými krajinnými prvky jsou kuželovité kopce sopečného 

původu (Velíš, Loreta, Zebín, Svatá Anna, Čeřovka), které ohraničují Jičínskou kotlinu. 

V jižní části směrem k Polabské nížině přechází pahorkatina v Bydžovskou tabuli. Na 

severozápadě se rozkládají pískovcová skalní města – Prachovské skály, část chráněné 

krajinné oblasti Český ráj (Francek, 2010).  

Obce regionu 

Region tvoří 77 obcí, z toho 7 měst a 2 městyse. Pro další potřeby této práce 

bychom neměli opominout fakt, že pod správu většiny ze 77 obcí regionu spadají 

mnohé další vesnice, které tvoří jejich části. Mnohé z nich pak byly v minulosti 

samostatnými, mnohdy významnými obcemi. Pokud tedy budeme počítat všechna 

jednotlivá sídla, pak jičínský region tvoří cca 160 obcí a další malé osady bez vlastního 

katastrálního území (viz příloha č. 2). Je-li za venkovské sídlo považována každá obec, 

která nedosahuje 2000 obyvatel a hustota osídlení nepřesahuje 150 obyvatel na 1 km
2
, 
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jak uvádí Trnková (2010), pak je Jičínský region výrazně venkovskou oblastí, neboť 

ČSÚ udává hustotu osídlení Jičínska 80 obyvatel na 1 km
2
 (ČSÚ, 2011).  

Centrem oblasti a zároveň největší obcí regionu je město Jičín s téměř 17 000 

obyvateli. Hranici 2000 obyvatel pak ze všech obcí, městysů i měst přesahují jen 4 

města. Dvě nejmenší města regionu – Železnice a Vysoké Veselí získala statut města 

teprve nedávno (v roce 2007), stejně jako oba městyse (Podhradí a Mlázovice). 

Lidnatost měst a městysů ukazuje tabulka č. 8.  

Tabulka č. 8 – lidnatost měst a městysů – stav k 31. 12. 2010 

město počet obyvatel počet částí obce 

Jičín 16 888 4 

Lázně Bělohrad 3 734 9 

Sobotka 2 497 8 

Kopidlno 2 258 4 

Libáň 1 679 4 

Železnice 1 292 4 

Vysoké Veselí 923 2 

městys   

Mlázovice 589 1 

Podhradí 445 3 

celkem 29 271  

ZDROJ: ČSÚ Hradec Králové, MOS – městská a obecní statistika 

Mezi obcemi bez statutu města, či městyse přesahuje hranici 500 obyvatel 

pouze 7 obcí z 68. Největší z nich jsou Valdice s více než 1000 obyvateli. Naopak 

nejmenší samostatnou obcí regionu je obec Kostelec s 40 obyvateli. Lidnatost obcí 

(vyjma měst a městysů) přibližuje tabulka č. 9. Z tabulky je patrný vliv počtu 

jednotlivých částí obce na celkový počet obyvatel. V tabulce je u každé obce uveden 

také počet dětí ve věku 0 – 14 a zároveň je zde zaznačena i přítomnost základní školy. 

Tyto informace souvisí s následující kapitolou, která se věnuje vývoji elementárního 

školství v regionu. Údaje nám mohou poskytnout představu o vztahu velikosti 

(lidnatosti) obce s možností existence školy. 
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Tabulka č. 9 – lidnatost obcí (vesnic) – stav k 31. 12. 2010 

OBEC 
počet 

obyvatel 

ZŠ a děti 

0 – 14 let 

počet 

částí 

obcí 

Valdice 1 397 ZŠ, 187 1 

Libuň 802 ZŠ, 88 4 

Dětenice 686 ZŠ, 96 3 

Holín 596 100 4 

Lužany 585 ZŠ, 79 1 

Slatiny 576 ZŠ, 82 2 

Jičíněves 566 ZŠ, 76 6 

Mladějov 470 47 4 

Markvartice 460 54 5 

Libošovice 457 69 7 

Konecchlumí 377 66 2 

Vitiněves 344 59 1 

Radim 342 ZŠ, 52 4 

Třtěnice 338 53 1 

Újezd p. Troskami 335 43 2 

Staré Místo 326 40 1 

Bystřice 325 50 3 

Nemyčeves 310 ZŠ, 51 1 

Údrnice 307 58 4 

Střevač 280 49 4 

Žeretice 271 40 3 

Samšina 266 41 3 

Kněžnice 260 40 3 

Sběř 257 39 1 

Podůlší 253 41 1 

Úlibice 252 38 2 

Volanice 252 52 1 

Žlunice 242 32 1 

Butoves 240 51 1 

Vršce 238 46 1 

Běchary 225 ZŠ, 32 1 

Choteč 211 27 1 

Dřevěnice 206 33 1 

Češov 203 23 2 

Cholenice 197 28 1 

Kozojedy 194 26 1 

Šárovcova Lhota 192 23 1 

Kbelnice 190 29 1 

Staré Hrady 189 34 2 

Osek
*
 177 ? 1 

Budčeves 171 18 2 

Veliš 165 
ZŠ plně org., 

28 
2 

Jinolice 163 30 1 

Zelenecká Lhota 161 24 2 

Bačalky 157 15 2 

Kacákova Lhota 154 21 1 

Chyjice 150 26 1 

Tuř 150 35 2 

Slavhostice 139 16 1 

Bukvice 138 17 1 

Kovač 133 21 1 

Brada – Rybníček 131 17 1 

Židovice 124 16 1 

Zámostí-Blata 123 23 1 

Sekeřice 115 14 1 

Sedliště
*
 108 ? 1 

Svatojanský Újezd 99 13 1 

Vrbice 97 13 2 

Soběraz 96 16 1 

Ostružno 92 14 1 

Ohaveč 77 15 1 

Březina 66 11 1 

Rokytňany 66 10 1 

Ohařice 63 9 1 

Kyje 55 6 1 

Dílce 47 10 1 

Dolní Lochov 47 6 1 

Kostelec 40 7 1 

průměrný počet 261 38,26 1,83 

celkem 17 236 
  

*
Ve zdroji chybějící údaj, doplněno podle http://www.obce-mesta.info/obec.php 

ZDROJ: ČSÚ Hradec Králové, MOS – městská a obecní statistika 

Celkový počet obyvatel v jičínském regionu se blíží 50 000 (viz tabulka č. 10). 

Podíl měst na této cifře výrazně převyšuje podíl náležející ostatním obcím a městysům. 
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Více než 61 % obyvatel regionu žije ve městech. Nejvýraznější podíl pak má centrum 

regionu, město Jičín.  

Tabulka č. 10 – celkový počet obyvatel v regionu Jičínsko 

 počet 
počet 

obyvatel 

v procentech 

(zaokrouhleno) 

města 7 29 271 61,6 % 

městyse 2   1 034 2,2 % 

obce 68 17 236 36,3 % 

celkem 77 47 541 100 % 

ZDROJ: sestaveno podle údajů ČSÚ Hradec Králové, MOS – městská a obecní 

statistika, stav k 31. 12. 2010 

V regionu výrazně převládají obce s počtem obyvatel do 300. Jak vyplývá z 

údajů v tabulce č. 11, nejvyšší zastoupení v regionu mají obce s počtem obyvatel v 

rozmezí 100 – 199, dále 200 – 299 a méně než 100.  

Tabulka č. 11 – obce ORP Jičín podle počtu obyvatel 

počet obyvatel 
počet 

obcí 

počet 

městysů 

počet 

měst 

5 000 a více   1 

2 000 – 4 999   3 

1 000 – 1 999 1  2 

700 – 999 1  1 

400 – 699  8 2  

300 – 399 9   

200 – 299  15   

100 – 199 20   

99 a méně 12   

ZDROJ: sestaveno podle údajů ČSÚ Hradec Králové, MOS – městská a obecní 

statistika, stav k 31. 12. 2010 

Osídlení regionu 

Osídlení oblasti se dá sledovat již v době kamenné, což dokládají četné nálezy 

na mnoha místech regionu. V průběhu staletí se přírodní krajina měnila v kulturní, 

osidlování v době středověku vedlo k vzniku téměř všech současných sídel. Region je 

spjat s několika významnými rody české historie. Jsou jimi hlavně Trčkové z Lípy, 

jakožto jedni z majitelů hradu Velíš (16. století) nebo Smiřičtí, majitelé města Jičína 
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(počátek 17. století). Na výrazu kulturní krajiny celého Jičínska zanechala své stopy 

významná osobnost historie, a sice Albrecht Eusebius z Valdštejna, který ve 20. letech 

17. století učinil Jičín centrem svých rozsáhlých držav (Francek, 2010). Osídlení 

regionu pak částečně poznamenala třicetiletá válka, kdy zaniklo několik obcí a v rámci 

preventivních opatření přišla oblast v polovině 17. století o výsostnou dominantu – hrad 

Velíš. Podobu krajiny i osídlení ovlivňoval od poloviny 17. století také rod Schliků 

(Šliků). Další výraznější proměnu ve struktuře osídlení přinesla éra socialismu, kdy byl 

ráz krajiny pozměněn procesem centralizace. Mnohé obce přišly o svoji samosprávu, 

drobní rolníci a živnostníci o své živobytí. Omezení či zastavení práva výstavby a další 

faktory vedly v mnoha obcích k odlivu obyvatelstva do větších sídel. Od 90. let 20. 

století začaly některé obce znovu budovat svoji svébytnost, jiné, již příliš poznamenané 

vyčleněním, se nedokázaly revitalizovat a přežívají s hrstkou obyvatel pod správou větší 

obce. Tyto obce se stávají spíše středisky chalupářů, místní obyvatelé patří převážně do 

kategorie důchodového věku.       

Hospodářství regionu 

Současný stav hospodářství v regionu koresponduje s charakteristikou Jičínska 

jako venkovské oblasti. Primární sektor největším dílem zastupuje tradiční zemědělství. 

V první řadě rostlinná výroba, živočišná výroba v menší míře. Zemědělská půda se 

rozkládá téměř na 70 % území, lesní půda zabírá jen pětinu území. Přesto je v regionu 

poměrně dost zastoupena těžba dřeva. Z dalších surovin se v regionu nachází ložiska 

kvalitních sklářských a slévárenských písků. Sekundární sektor je v regionu zastoupen 

ve větší míře spotřebním průmyslem – strojírenství, chemický průmysl, farmaceutická 

výroba, plastikářství, potravinářský průmysl – zpracování mléka, dřevozpracující 

průmysl. V regionu se v posledních letech jako zástupce těžkého průmyslu rozšiřují 

solární elektrárny. Největší pokrytí má v regionu terciální sektor (služby, obchod, 

bankovnictví, osobní doprava, zdravotnictví, školství, volný čas, státní správa). Jičínský 

region hodně těží z turismu. Jičín je branou do Českého ráje a ten je vyhledávaným 

cílem turistů. I mimo tuto CHKO se v oblasti nachází množství dalších turisticky 

zajímavých míst (Server Jičín). 
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Společenský život regionu 

Nejen města, ale i ty nejmenší obce podporují společenský život svých občanů 

pořádáním kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí pro děti i dospělé. Působí zde 

tělovýchovné organizace, sportovní kluby, téměř v každé obci najdeme dětské hřiště. 

Tradici nejen v jičínském regionu mají sbory dobrovolných hasičů, které od 19. století 

působí téměř v každé obci. S venkovským prostředím je zároveň spjata i myslivost a 

rybářství.  

Obce podporují rozvoj turismu, region je protkán cyklotrasami. V regionu 

působí občanská sdružení, která si za cíl stanovují podporu a „probuzení“ venkova, 

zvýšení atraktivnosti oblasti pro turistiku. Přímo pro jičínský region pracuje MAS 

(místní akční skupina) Otevřené zahrady Jičínska
 
(viz příloha č. 3) a další MAS zčásti 

svou působností do regionu zasahují. Se stejnými cíli v regionu dále pracuje svazek obcí 

Mariánská zahrada (viz příloha č. 4), který pokrývá oblast jihozápadně od Jičína až ke 

Kopidlnu. Druhým podobným sdružením existujícím v oblasti je Valdštejnova zahrada.  

Region svým obyvatelům nabízí dostatek příležitostí i v oblasti vzdělávání. 

Nejen ve městech, ale i v obcích najdeme divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, 

výstavní síně, školy. Aktivně v oblasti výchovy a vzdělávání pracují i mnohá sdružení, 

spolky a organizace. Školství v regionu reprezentuje 20 základních škol, z nichž 9 je 

málotřídních. Těmito školami se budeme blíže zabývat v následující kapitole.  

Předškolní výchovu a vzdělávání zabezpečuje v regionu 22 samostatných mateřských 

škol a 8 mateřských škol fungujících při základní škole. Střední školství je zastoupeno 

pěti školami, a to v Jičíně Lepařovo gymnázium, Vyšší odborná a Střední průmyslová 

škola, Masarykova obchodní akademie, dále Střední škola zahradnická v Kopidlně a 

Střední odborné učiliště v Lázních Bělohradu. V Jičíně působí také Základní umělecká 

škola J. B. Foerstera, soukromá Střední škola podnikatelská – Altman a soukromá 

školka Pastelka. Konzultační střediska má v Jičíně Česká zemědělská univerzita v Praze 

a Technická univerzita Liberec.  
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4.2   Vývoj elementárního vzdělávání na Jičínsku se zřetelem na 

školy málotřídní 

Jak již bylo uvedeno, správní působnost i hranice současného jičínského 

regionu byly ustanoveny v poměrně nedávné době a složení obcí tedy není shodné 

s podobou správních obvodů v minulosti. Přesto při sledování vývoje elementárního 

školství regionu vycházíme ze současných hranic, abychom udrželi přehlednost a 

návaznost na současný stav.  

Školství na Jičínsku zaznamenalo prudký rozvoj stejně jako v celých českých 

zemích obzvláště v 19. století. Obcí, které mohou doložit existenci školy již v 18. století 

není mnoho (10). První ucelené písemné záznamy věnované přímo školám (hlavně 

Pamětní knihy) a další školní dokumenty, které jsou uloženy ve Státním okresním 

archivu Jičín, pocházejí ve většině případů z druhé poloviny 19. století a jejich původ 

zpravidla souvisí se stavbou nové školní budovy. Malý počet škol byl založen ještě 

v prvních desetiletích 20. století (4). V jičínském regionu byla od 18. do počátku 20. 

století vybudována hustá síť škol. Působilo zde 78 škol v cca 160 vesnicích. Bližší 

pohled poskytuje mapka v příloze č. 5. Počet škol zůstal v podstatě beze změn až do 

doby po skončení 2. světové války. V následující tabulce č. 12 je zachycen vývoj počtu 

základních škol Jičínska v letech 1950 – 2012.  

Tabulka č. 12 – Vývoj počtu základních škol na Jičínsku v letech 1950 – 2012. 
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ZDROJ: Státní okresní archiv Jičín, Archivní fondy a sbírky v České republice. 
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V roce 1950 existovalo na Jičínsku 77 základních škol, z toho 67 málotřídních 

a 10 plně organizovaných (z původních 78 jedna zanikla v roce 1948).  

Velký úbytek málotřídních škol v 60. letech 20. století souvisel s hospodářskou 

situací a z ní vyplývajícího odlivu obyvatel ze zemědělského venkova, s procesem 

centralizace a slučováním obcí pod tzv. střediskové obce jako centra kulturního a 

společenského života. Postupně rozšiřovaná a upravovaná síť autobusové a vlakové 

dopravy a tedy lepší dostupnost vzdálenějších škol pak vyvrátila nutnost existence škol 

v mnohých vesnicích (Trnková, 2010). Další, ještě výraznější úbytek málotřídních škol 

v 70. letech vyvolalo ke všem již zmíněným aspektům také nové pojetí výuky na 1. 

stupni ZŠ. Zcela cíleně byly tyto školy rušeny jako nevyhovující a nesplňující 

požadavky projektu 1. stupně základní školy, podle kterého se učilo od roku 1976. V 

60. a 70. letech tak zaniklo na Jičínsku 48 škol, z toho 47 málotřídních. Ve stejném 

období dvě školy vznikly. Jednou je 4. ZŠ Jičín jako plně organizovaná a druhou je v 

podstatě pouze přerod původně plně organizované školy v Kozojedech na školu 

málotřídní.  

V dalším desetiletí (80. léta) školy ubývaly v mnohem menší míře. Na Jičínsku 

zanikly oproti předchozímu období pouze málotřídní tři školy, všechny z důvodu 

nízkého počtu žáků. 

Období po revoluci v roce 1989 přineslo možnost obnovy zrušených škol. Té 

využila pouze jedna obec v regionu. Zanikly ovšem další dvě málotřídní školy. Po 

zrušení školních obvodů získali rodiče mnohem větší volnost ve výběru školy pro své 

dítě. U obou škol se tak projevila nedůvěra rodičů v kvalitu práce školy a mnohé děti z 

obce začaly docházet do škol jiných. Tehdejší zřizovatelé se pak rozhodli tyto školy pro 

nedostatek žáků uzavřít. 

Poněkud zmatená situace nastala v prvním desetiletí 21. století. V letech 2002 a 

2004 zanikly dvě málotřídní školy z důvodu nedostatku dětí. V roce 2003 došlo ke 

znovuotevření jedné školy (uzavřena 1999) jako málotřídní (zřizovatel – občanské 

sdružení). Ta ovšem během let rostla a v roce 2008 ukončila svou činnost jako 

málotřídní, využila uzavření další málotřídní školy (opět odliv dětí pro nespokojenost), 

došlo k jejich spojení a v činnosti dále pokračuje jako plně organizovaná. Zjednodušeně 
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řečeno, zanikly dvě málotřídní školy a na jejich místě vznikla jedna plně organizovaná. 

Touto rošádou se ustálil počet škol v regionu na 11 plně organizovaných a 9 

málotřídních školách. Vztah velikosti (lidnatosti) obce, počtu dětí ve věku 0 – 14 v obci 

a existence školy ukazuje také tabulka č. 9 v předchozí kapitole.  

Tabulka č. 13 – Málotřídní školy v regionu Jičínsko 

MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY 

obec počet tříd počet ročníků počet žáků 

Běchary 2 5 24 

Dětenice 2 5 34 

Jičíněves 1 5 13 

Libuň 3 5 50 

Lužany 2 5 23 

Nemyčeves 2 4 28 

Radim 2 5 24 

Slatiny 2 5 27 

Valdice 5 5 72 

ZDROJ: Interview s řediteli málotřídních škol. 

Tabulka č. 13 shrnuje informace o velikosti málotřídních škol Jičínska. V 

nadpoloviční většině případů se jedná o školy dvojtřídní s pěti ročníky.  

5.  Málotřídní škola v Jičíněvsi 

5.1   Charakteristika obce Jičíněves  

Obec Jičíněves leží 8km jižně od města Jičína, při hlavní silnici ve směru na 

Kopidlno, Poděbrady. Jedná se o oblast výrazně zemědělskou se zaměřením převážně 

na rostlinnou výrobu. Obecní úřad Jičíněves spravuje dalších pět obcí – Bartoušov, 

Dolany, Keteň, Labouň, Žitětín (viz příloha č. 6). V souhrnu všech částí obec čítá 

rozlohu 1697,42 ha a počet obyvatel pohybující se kolem 560.  

V katastrálním území obce Jičíněves a ostatních přičleněných obcí se nachází 

několik biocenter a biokoridorů regionální či lokální úrovně (REGIO, 2011). V obcích 

nalezneme také několik nemovitých kulturních památek, z nichž nejvýznamnější je 

zámek rodu Šliků.  
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Přesná datace vzniku obce není zjištěna. Podle tradice, která je popsána i 

v první části starší pamětní knihy věnované dějinám obce Jičíněves, je existence vesnice 

spjata s Jitkou, manželkou krále Václava II. (1283 – 1305). Je ovšem jisté, že ve 14. 

století zde již stávala ves s rytířskou tvrzí. Nejstarším známým držitelem byl roku 1360 

Diviš z Jičíněvse. Po dalších je pak zmiňován Otík z Labouně (1403). Výraznou 

osobností českých dějin je další z vlastníků obce, Albrecht z Valdštejna (1622 – 1636). 

Po konfiskaci jeho majetku koupil panství Velíšské, výslovně Kostelec s kolaturou 

Jičíněves, hrabě Jindřich Šlik. Jeho potomek, František Josef Šlik, nechal v letech 1714 

– 1718 postavit zámek a Jičíněves se tak stala sídlem panství Velíš – Vokšice – 

Jičíněves. Při zámku nechal později postavit kapli sv. Antonína Paduánského (r. 1730). 

Dalším z majitelů z rodu Šliků byl v 19. století Ervín, kterému s péčí o panství velmi 

pomáhal bratr František. Za jejich správy byla budována a zkvalitňována dopravní síť 

(silnice, železnice), roku 1886 byla započata stavba školní budovy, roku 1887 byl 

v čísle 4. otevřen c.k. poštovní úřad. V roce 1911 byla pro obce Jičíněves a Kostelec 

otevřena kampelička se sídlem v Kostelci. V roce 1924 došlo k elektrifikaci obce a v 

roce 1930 byl zaveden vodovod.  

Po únoru 1948 došlo ke znárodnění zámku a bývalý majitel, hrabě Jindřich 

Šlik, byl i s rodinou 1. března 1949 vystěhován. Zámek získalo ministerstvo školství a 

zřídilo v něm přípravku pro pracující ke studiu na vysoké škole. Provoz byl zahájen 8. 

října 1949. Od 1. 1. 1952 byl v obci zaveden místní rozhlas. Ve stejném roce zahájil po 

dlouhém přesvědčování místních rolníků zemědělskou činnost v Jičíněvsi státní statek. 

V rámci územní reorganizace byly 1. 7. 1960 k Jičíněvsi připojeny obce Bartoušov a 

Kostelec. V dalších letech přibyly obce Žitětín (1. 2. 1965), Labouň (1. 1. 1975), 

Dolany (1. 5. 1976) a Keteň (1. 1. 1986). V roce 1972 byla započata stavba prodejny 

Jednoty v akci Z, otevřena byla v roce 1974. 

Po roce 1989 zanikl státní statek a zemědělská půda se tak postupně v rámci 

restitucí vrátila původním majitelům. Stejně tak byl rodině Šliků vrácen zámek se všemi 

statky. Jako jediná z přičleněných obcí obnovila svou samostatnost v roce 1990 obec 

Kostelec. V roce 2001 byla dokončena plynofikace obce Jičíněves. V roce 2004 byl 

založen spolek obcí s názvem „Mariánská zahrada“ jehož členem se stala i Jičíněves 

(viz region Jičínsko).  
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V obci působí Český červený kříž (ČČK), který byl roku 1868 založen pod 

názvem „Vlastenecký pomocný spolek pro království české“ jako součást „Rakouské 

společnosti Červeného kříže“. Tento spolek měnil v souvislosti s politickými změnami 

své jméno, nicméně působí v obci dodnes. Od roku 1907 v Jičíněvsi působí Sbor 

dobrovolných hasičů. Tělocvičná jednota Sokol byla v obci založena v roce 1912 a 

fotbalový klub A. C. Sparta Jičíněves se zformoval v letech 1936 – 1937 (první zápasy 

se zde hrály ale již počátkem 30. let). Fotbalový klub v obci úspěšně působí pod názvem 

TJ Sokol Jičíněves dodnes. V Labouni má sídlo Sportovní stáj Aliance Jičín, která se 

zaměřuje na parkurové a dostihové ježdění a chov koní. Další stáje jsou i v Bartoušově. 

Občanská vybavenost obce zahrnuje základní školu, kulturní dům s nově 

rekonstruovaným sálem, poštu, hřiště fotbalového klubu, dětské hřiště a ordinaci 

praktického lékaře s provozem jednou týdně. Obchod se smíšeným zbožím byl zrušen v 

roce 2006. Jednou týdně do obce zajíždí pojízdná prodejna potravin a pojízdné 

pekařství. Všechny jmenované prvky se nachází přímo v obci Jičíněves. V ostatních 

částech je pouze sezónní prodejna ovoce a zeleniny v Bartoušově. V obci Žitětín byla v 

minulosti základní škola, která byla v roce 1975 uzavřena a převedena na mateřskou 

školu. I ta byla ovšem v roce 1995 zrušena. V obcích působí poměrně dost živnostníků 

pracujících v různých oblastech. Přesto mezi obyvatelstvem převažuje dojížďka za 

prací. 

Pří pohledu na demografický vývoj obce (tabulka č. 14 a č. 15) je patrné, že 

obce spadající pod OÚ Jičíněves zaznamenávají ve většině případů úbytek obyvatelstva, 

což proběhlo nejmarkantněji v 60. a 70. letech minulého století. Obce Keteň, Labouň se 

postupně stávají spíše sídlem chalupářů. Jičíněves samotná si v posledních 50 letech 

udržuje poměrně stabilní počet obyvatel.  

Tabulka č. 14 – vývoj počtu obyvatel v obci Jičíněves včetně částí obce (Bartoušov, 

Keteň, Dolany, Labouň, Žitětín) 

Vývoj počtu obyvatel - obec Jičíněves 

rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2008 2009 2010 

počet obyvatel 1380 1565 1388 1118 992 885 745 656 583 567 562 562 

Zdroj: Územní plán Jičíněves, REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové 
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Tabulka č. 15 – vývoj počtu obyvatel v obci Jičíněves a jejích částech 

Počet obyvatel - Jičíněves + místní části 

                  rok 

obec 
1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2009 

Jičíněves 339 444 402 388 317 313 311 316 319 

Bartoušov 183 211 182 138 134 136 114 97 81 

Dolany 181 167 160 106 120 93 63 59 52 

Keteň 240 243 196 142 121 102 75 56 44 

Labouň 207 213 214 148 145 118 88 69 48 

Žitětín 230 287 234 196 155 123 94 59 62 

Zdroj: Územní plán Jičíněves, REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové 

Koncem roku 2011 byl vypracován Územní plán za účelem podpory rozvoje 

obce. V prodeji je 16 nově připravených stavebních parcel s vybudovanými 

inženýrskými sítěmi a další jsou v plánu. Územní plán počítá do budoucna s možností 

výstavby celkem 38 rodinných domů. V současné době se tedy očekává slibný 

demografický vývoj obce. (REGIO, 2011)  

5.2   Historie školy v Jičíněvsi 

5.2.1 Prameny 

Historie školy v Jičíněvsi je zachycena ve dvou pamětních knihách. První 

z nich zahrnuje období od počátků existence školy (1885) do roku 1939. Tato pamětní 

kniha je uložena ve Státním okresním archivu Jičín. Druhá pamětní kniha začíná rokem 

1939 a jedná se o otevřený dokument. Tato kronika je tedy uložena ve škole a 

v zápisech se pokračuje.  

Úvodních 33 stran první pamětní knihy je věnováno dějinám obce Jičíněves 

(do roku 1923), ale obsahuje i informace o širším okolí a záznamy dějinných souvislostí 

celé země. Další část záznamů popisuje úřední náležitosti založení školy, průběh její 

stavby a počátky vyučování (cca 20 stran). Zápisy o prvních letech existence školy jsou 

poněkud neuspořádané, bez jednotné úpravy, jednotlivé školní roky splývají. Od roku 

1892 jsou na okraji stran nadpisy jednotlivých odstavců, záznamy jsou přehlednější. Od 

školního roku 1900/01 jsou zápisy mnohem systematičtější. První pamětní kniha 

obsahuje jedinou fotografii. Jedná se o fotografii budovy školy z roku 1888 (viz příloha 
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č. 16). Tato pamětní kniha musela být v roce 1939 ukončena a zapečetěna. 

V záznamech jsou pravidelně uváděny informace o opravách školní budovy, organizaci 

školy (počet žáků, tříd, docházka…), o učitelích (náplň práce, vzdělávání, porady 

učitelské…), o práci místní školní rady, o darech škole a dětem, o zdravotním stavu a 

péči o zdraví dětí, o materiálním vybavení (pomůcky, knihovna…), o výletech, 

vycházkách a exkurzích, o spoření dětí, o inspekcích, o významných událostech obce i 

celé země, o oslavách, svátcích a osobách se školou spolupracujících. O samotné 

výchovně vzdělávací práci je záznamů méně, pravidelné jsou pouze záznamy o 

zkouškách z náboženství, zaznamenávány jsou změny učebnic.  

Druhá pamětní kniha nese název Pamětní kniha základní devítileté školy 

v Jičíněvsi, ale záznamy v ní začínají rokem 1939. Ačkoli v záznamech není nic 

podobného zmíněno, lze usuzovat, že kniha byla v 60. nebo počátkem 70. let 20. století 

převázána. Tato kniha obsahuje dvě přílohy. Jedna je souborem fotografií z let 1999 – 

2010, druhou přílohou jsou záznamy z let 1939 – 1945. V druhé pamětní knize byly 

inspekcí v roce 1943 shledány formulace a záznamy pro dobu druhé světové války 

nevhodné. Zápisy z let 1939 – 1943 musel tedy řídící učitel po škrtech přepsat a dále 

zde v záznamech pokračovat po dobu válečnou. Původní druhou pamětní knihu se škrty 

řídící učitel ukryl a po válce pokračují zápisy opět v ní. Úprava a záznamy v druhé 

knize jsou poměrně jednotné, od roku 1986 do roku 1989 jsou záznamy vedeny podle 

přiloženého metodického listu (příloha č. 7). Informace uváděné v druhé pamětní knize 

jsou velmi podobné jako v knize první. Rozdíly jsou dobově podmíněné. Mizí záznamy 

o darech škole, o práci místní školní rady, větší pozornost je věnována výchovně 

vzdělávací práci, přibývají záznamy o činnosti pionýrské organizace, o mateřské škole, 

později o školní družině. 

V obou pamětních knihách jsou patrné odlišnosti ve vedení záznamů podle 

přístupu působícího ředitele školy (dříve správce školy, či řídícího učitele). Rozsah 

jednotlivých záznamů se pohybuje od nejstručnějších (jedno až dvoustránkových) po 

velmi podrobné (až jedenáct stran). Nejrozsáhlejší jsou zápisy ze 70. a 80. let 20. století, 

nejstručnější jsou záznamy od 90. let po současnost.  
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5.2.2 Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi (1885 – 1939)  

„Obecní zastupitelstva Jičínoveské a Kostelecké dohodnuvše se, podala dne 

13. září 1885 žádosť ku veleslavné c. k. zem. šk. radě, aby Kostelec z Chyjic a Jičínoves 

ze Slatin vyškoleny byly a dovoleno jim bylo samostatnou školu v Jičínovsi zříditi.“ 

(SOA, [1887], s. 41)  

Těmito slovy začíná v pamětní knize obecné školy v Jičíněvsi pasáž o dějinách 

školy.  

C. K. zemská školní rada žádosti vyhověla přípisem ze dne 28. května 1885, 

kterým povolila zřízení jednotřídní školy v Jičíněvsi. 17. dubna roku 1886 byl položen 

základní kámen nové školy a stavba byla dokončena ještě tentýž rok v září. Na schůzi 

místní školní rady byl pak 19. prosince 1886 v konkurzu zvolen jako učitel a správce 

školy František Kovář, toho času učitel ve Velíši. V neděli 2. ledna 1887 proběhlo 

slavnostní svěcení školy. Slavnost začala proslovem, následovaly slavné služby Boží, 

poté šel průvod se zpěvem k nové školní budově, kde po svěcení proběhly další 

proslovy, a byla zazpívána národní hymna. Předseda místní školní rady poté předal klíč 

správci školy Františku Kovářovi, který také promluvil k rodičům. Vzácní hosté pak 

zapsali svá jména do pamětní knihy a všichni se odebrali ke slavnostní hostině. 

V pondělí 3. ledna začalo pravidelné vyučování v jedné třídě. Na jaře zažádala o 

přiškolení obec Dolany a od následujícího školního roku (1887/88) se již vyučovalo ve 

dvou třídách. 

Jako řídící orgány ve školství pamětní kniha jmenuje: vysoké c. k. ministerium 

duchovních záležitostí a vyučování, c. k. zemskou školní radu, c. k. okresní školní radu 

a místní školní radu. 

Hned v prvním roce práce školu navštívil ředitel c. k. paedagogia v Jičíně pan 

Ferdinand Macháček se šestnácti kandidáty IV. ročníku, aby viděli způsob vyučování na 

škole jednotřídní. Stalo se tak 7. července 1887 v 14.30. Podobné návštěvy byly 

vykonány i v několika příštích letech (1899, 1902, 1909). Další, velmi významná 

návštěva školy je zaznamenána s datem 14. července 1889 (neděle). Školu poctil svou 

návštěvou pan Dr. Antonín Tille, c. k. zemský inspektor, v doprovodu pana Ferdinanda 
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Macháčka, ředitele c. k. učitelského ústavu v Jičíně, a pana Fr. Schillera, profesora 

tamtéž.  

„V pondělí dne 5. října 1891 o 7. hodině ranní zemřel v Jičínovsi 

velezasloužilý pán pan Karel Češpíro, hospodářský rada Jeho Vysokorodí pana hraběte 

Ervína Šlika, patronátní komisař, čestný občan Běcharský a Jičínoveský, člen místní 

rady školní, člen různých dobročinných spolků atd. v 70. roce věku svého po 50 leté 

činné a věrné službě. Tělesná schránka jeho uložena k věčnému odpočinku dne 8. října 

na hřbitově Kopidlenském. Zesnulý byl milovník mládeže, jíž byla ruka jeho štědrá stále 

otevřena. Jemu děkuje škola naše svůj vznik, jeho jest zásluhou veškerá úprava této 

školy. Charakteru jeho děkuje i moje působnost zde. Budiž mu přán spánek blažených.“ 

(SOA, 1982, s. 83). Takto zaznamenal řídící učitel odchod pro školu důležité osoby. 

Velmi brzy následovalo úmrtí další pro školu významné osobnosti: „V úterý dne 12. 

července 1892 v poledne zemřel pan Václav Šťastný, obecní starosta a předseda místní 

rady školní v Jičínovsi, u věku 76 let. Starostou byl od zřízení úřadů samosprávných až 

do své smrti, úhrnem 42 léta. Byl veteránem v úřadu svém, v Čechách zajisté 

ojedinělým. Nemalých zásluh získal si o školu zdejší, zvláště o její založení.“ (SOA, 

1892, s. 85) 

Také hraběcí rodina Schliků školu od počátku pravidelně, nejen finančně, 

podporovala. Z jejich darů, čítajících kolem 50zl., od roku 1900 v Korunách (100K), 

byly hrazeny například polévkové obědy pro chudé děti. Polévka nebo čerstvé mléko se 

vydávalo poprvé ve školním roce 1894/95 v období od ledna do března. Záznamy o této 

aktivitě školy ze záznamů mizí po roce 1906. Z podpory jednak hraběcí rodiny (přímé 

dary hraběnky, Schlikova nadace), jednak okolních záložen (Kostelec, Velíš, Kopidlno), 

místní školní rady, nadace Anny Holé i z darů obcí a jednotlivců, byly hrazeny kromě 

obědů také učební pomůcky, oděvy a obuv pro děti nemajetné nebo sladkosti a drobné 

dárečky při vánoční nadílce. Později byly příspěvky využívány i k úhradě školních 

výletů. O vzniku nadace Anny Holé uvádí pamětní kniha následující: „Dne 26. dubna 

1897 odcházel z Jičíněvsi správce dvora a člen místní školní rady, obecního výboru, 

vzácný přítel školy a mládeže pan Josef Holý na vyžádaný odpočinek do Prahy. Jeho 

paní Anna Holá roz. Vočadlová, bývalá učitelka, založila při odchodu svém nadaci 
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v částce 500zl. pro chudou mládež školy Jičínoveské…“ (SOA, s. 105n). Nadace byla 

schválena až v roce 1900.  

Významnou návštěvu pro obec i školu uvádí pamětní kniha ve školním roce 

1897/98. Zdejší farnost navštívil Královéhradecký biskup, Edvard Jan Nepomuk 

Brynych, aby 19. dubna udílel svaté biřmování. Dne 21. dubna se setkal s mládeží, 

úřednictvem a občany u „vazu“ v zámeckém parku. Pomodlil se před obrazem 

Bohorodičky za blaho obce a občanů a udělil přítomným biskupské požehnání. Zmíněný 

strom (jilm vaz) byl údajně s rodem Šliků spjat velmi silným poutem. Úmrtí člena 

rodiny vždy předcházelo uschnutí jedné větve. Strom byl držen v tak velké úctě, že byl 

při jeho kmenu zřízen oltář k modlitbě s obrazem Panny Marie. 

Ve školním roce 1900/01 je věnován zápis úmrtí další osobnosti důležité pro 

školu. „11. září ztratila škola zdejší vzácného příznivce, šlechetného pana Augusta 

Jeřičku, hraběcího ředitele kanceláře. V den jeho pohřbu vyvěšen na budově školní 

prapor smuteční a mládež školní zúčastnila se průvodu.“ (SOA, 1901, s. 118) 

Ve školním roce 1907/08 bylo oslaveno 20. výročí školy. „Letošní jubilejní rok 

oslaven sázením lipek v Kostelci. V neděli 26. dubna vyšly dítky ze školní budovy 

s hudbou v čele ke Kostelci, nesouce ozdobené lipky a lopátky. Žákyně II. tř. Marie 

Motyčková přednesla básničku „Naše lípa“. Správce školy Jan Drašar promluvil o 

významu stromkové slavnosti, o důležitosti stromů, o dějinách místní osady, o pokroku 

ve všech oborech za moudrého panování Jeho Veličenstva, císaře a krále Františka 

Josefa I., jemuž všichni přítomní provolali hlučně třikráte „Sláva!“ (SOA, 1908, s. 144) 

První výročí vzniku republiky bylo oslaveno 20. dubna 1919 sázením lípy 

„Svobody“ a „Masarykovy“ v Kostelci a před budovou školní v Jičíněvsi. Stromkovou 

slavností bylo o mnoho let později oslaveno také 30. výročí (1948). 

Namísto předválečné okresní školní rady byl podle zákona z 9. dubna 1920 

zvolen nový okresní školní výbor. Měl 12 členů, z toho byli 4 zástupci z řad učitelstva. 

První schůze se konala v prosinci 1921. 

27. 7. 1921 byl v obci odhalen pomník padlým. Průvodu, který aktu 

předcházel, se účastnili i žáci a učitelé.  
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V roce 1924 došlo k elektrizaci v obci, čemuž přispěl zatímní řídící učitel 

Bohumil Sahánek. Snažil se vzbuzovat mezi lidmi zájem o elektrizaci. 

Ve školním roce 1933/34 zahájilo svou činnost nově ustanovené Rodičovské 

sdružení, jehož úkolem bylo pomáhat škole v její práci.  

V pamětní knize se v tomto školním roce poprvé objevuje v souvislosti 

s ustanovením nového řídícího učitele termín MŠANO – Ministerstvo školství a národní 

osvěty. 

Významným mezníkem v historii školy mohlo být zřízení újezdní měšťanské 

školy při škole v Jičíněvsi. V pamětní knize se uvádí: „Na poli školském se konečně 

jednomyslným usnesením Národního shromáždění uskutečnil zákon o újezdních 

měšťanských školách ze dne 20. prosince 1935. Místní školní rada zdejší též podala 

okresnímu školnímu výboru žádost o zřízení újezdní měšťanské školy ve zdejší obci. 

Žádosti vyhověno nebylo.“ (SOA, 1935, s. 229) Tento záznam koresponduje se situací 

popisovanou v kapitole 2.2. 

V dubnu 1937 bylo vzpomenuto „týdne péče o zdraví venkova“. Při této 

příležitosti děti v rámci činnosti Československého Červeného Kříže sepsaly, co je ve 

škole a obci potřeba, co se jim nelíbí. 

Zápis ze školního roku 1938/39 zaznamenává události kolem Mnichovského 

diktátu a zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Ve vztahu ke školám je zde 

konstatováno, že: „Za těchto poměrů vyučování na školách zřejmě trpělo přesunem 

žactva i učitelstva.“ (SOA, 1938, s. 245n). Na základě výnosu MŠANO musely být 

sejmuty obrazy prezidentů a na čelní stěnu obou tříd musel být umístěn kříž a střední 

znak.  

Po celé období, které sleduje první pamětní kniha, byla na škole skoro 

každoročně prováděna minimálně jedna inspekce. Nazývána byla „Přehlídka školy“, 

nebo „vizitace“. Pojmenování „inspekce“ je poprvé použito v roce 1913/14. Inspekce 

konal okresní školní inspektor, několikrát také zemský školní inspektor. 
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5.2.3 Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi (1939 –) 

Doba 2. světové války se v druhé pamětní knize projevuje tvrdou cenzurou. Jak 

již bylo řečeno, starší školní kronika byla zapečetěna a podle nařízení byla nahrazena 

novou. První léta v nové pamětní knize (1939 – 1943), která psal řídící učitel Jan Bílek, 

byla po kontrole a škrtech nevhodných zápisů přepsána v příloze, kde pak zápisy 

pokračují až do roku 1945. Nová kronika navazuje školním rokem 1945/46. V příloze 

k duplicitě záznamů ředitel Josef Drbohlav píše:  

„Doporučuji tuto kroniku ponechati v řádné školní kronice na paměť oněch 

zlých dob v českých dějinách, kdy český učitel byl tak ponížen a donucen psáti proti své 

vůli. Všichni zdejší učitelé po dobu války vedli žáky v duchu českém, třebaže se nesmělo 

vyučovati dějepisu a veškeré vyučování se točilo kolem vnucené němčiny. Dělali jsme, 

co bylo přikázáno. Mnohokrát nám byla německá důkladnost směšná. Nařízené oslavy 

byly provedeny vždy suše. Žili jsme téměř v neustálém strachu, nepřijde-li gestapo pro 

učitele pro nějaký neopatrný výrok učitele či proto, že žák měl v tašce starý kalendářík, 

v němž bylo slovo „československá“, „Kč“ – či že si něco nenechal líbit od německého 

dítěte. Kroniku jsme museli psát měsíčně. Protože můj předchůdce ř. uč. Jan Bílek psal 

do nové vázané kroniky prvá válečná léta příliš „ostře“, přeškrtal o.š.i. nebezpečné 

části a kroniku od r. 1939 poručil mně přepsati a upraviti, aby „vyhovovala“ dnešní 

době. Vázanou kroniku jsem musil po dobu války skrývat.“ (PK, 1945, příloha, s. 1) 

Od 1. září 1940 byly ve škole z nařízení nahrazeny české nápisy, razítka i 

dokumenty dvojjazyčnými, německo-českými. Členové učitelského sboru museli 

prokázat árijský původ předložením 17 křestních listů svých i manželek, rodičů a 

prarodičů. Bylo zakázáno přijímání žactva neárijského původu, žáci neárijští byli 

z národních škol propuštěni.  

V pamětní knize je stručně zaznamenáván vývoj války. Ve vyškrtaném 

původním zápisu se v hojné míře objevuje kritika doby. Hovoří se zde o mnohých 

zákazech (stloukání másla, povinné odvody vajec…), které se dotkly obyvatel venkova. 

V přepracované verzi v příloze se uvádí, že ze zdejšího okresu bylo 16 mladých učitelů 

zasazeno do válečné výroby v Sudetech a Protektorátu. Z Jičíněvsi bylo v Říši v rámci 

pracovního nasazení umístěno 12 lidí.  
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Od školního roku 1942/43 bylo zahájeno vyučování na Lidové škole 

zemědělské, která byla z nařízení mšano otevřena při zdejší škole pro 6 přiškolených 

obcí. Vyučovalo se celkem pět hodin týdně. Každému předmětu byla věnována jedna 

hodina (odborná nauka zemědělská – chlapci, domácí nauka – dívky, německý jazyk, 

nauka o Říši, počty a písemnosti). Po válce byla tato škola opět zrušena.  

Ve stejném roce byly zrušeny okresní školní výbory, u okresních úřadů byly 

zřízeny školské úřadovny.  

Dne 17. 4. 1945 se konala svatba hraběte Františka Schlika s komtesou 

Kunhutou Busseul. Všechny žačky z Jičíněvsi se obřadu zúčastnily jako družičky.  

Události ve světě i u nás doprovázející poslední měsíce války jsou v kronice 

zaznamenány několika zápisy. Píše se v nich také o zabírání škol pro potřeby uprchlíků. 

V Jičíně byly zabrány všechny školy pro německý lazaret vojska. Výuka proto 

probíhala alespoň třikrát týdně polodenně ve školách okolních obcí. V obcích, kde byly 

školy zabrány, se učilo také v hostincích. Do Jičíněvsi bylo přiděleno 49 uprchlíků 

(baron Donath se svými zaměstnanci). Obec žádala vyklizení jedné třídy a kabinetu. 

Zdejší řídící J. Drbohlav třídu uhájil, vydal pouze kabinet.  

Konec války je v pamětní knize popisován hodně emotivně. „…strhali jsme ve 

třídách obrazy Háchy a Hitlera. Nenáviděnou a vnucovanou němčinu jsme přestali 

vyučovat. Učili jsme naše hymny a slovanské písně.“ A dále se píše: „Se zatajeným 

dechem jsme poslouchali další dny rozhlas o bojích v Praze… …V dalších dnech jsme 

viděli smutný ústup kapitulujících německých vojsk. Bezhlavě ujížděli ze severu 

k Poděbradům dáti se zajmout Američanům. Takový strach měli z „Ivana“…“ (PK, 

příloha, 1945, s. 31) 

„První oddíly Rudé armády přijely auty a autobusy od Jičína ve středu 9. 

května 1945 kolem 5. hodiny odpolední. U zastávky byla postavena slavobrána. Nastalo 

velmi srdečné vítání vítězné armády vším občanstvem zdejším i z okolí. Nepřehledné 

řady tanků, zásobovacího sboru, pěchoty následovaly je po několik dní… …Do Kostelce 

se vrátil major p. František Vaníček, člen československé jednoty v angloamerické 

armádě.“ (PK, 1945, příloha, s. 32) 
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Po válce bylo znovu ustanoveno rodičovské sdružení i místní školní rada. 

Průběžně se objevují také záznamy o politickém dění v zemi. 8. října 1946 projížděl 

prezident Eduard Beneš přes Jičíněves. Občané postavili slavobrány, vyzdobili domy 

podél silnice. Kolony se dočkali až v podvečerních hodinách. Všichni mávali praporky, 

provolávali: „Sláva“, „Nazdar“. Zúčastnili se žáci nejen zdejší školy, ale také devíti 

dalších z okolí.  

V souvislosti se zákonem o jednotné škole z roku 1948 se v záznamu pamětní 

knihy ze školního roku 1947/48 uvádí: „Dr. Zdeněk Nejedlý se opět ujal vedení věcí 

školních. 20. března předložil vládě osnovu návrhu zákona o základní úpravě 

jednotného školství a připravuje opatření další, aby školská reforma proměnila školy 

všech stupňů v učiliště tak vysoké úrovně, jak si to zasluhuje národ Komenského. Zákon 

o základní úpravě jednotného školství byl Národním shromážděním jednomyslně 

odhlasován 21. dubna 1948 s platností od 1. září 1948. Všechny školy postátněny a 

zavedeny školy I., II. a III. stupně, tj. národní škola, nižší střední škola a vyšší střední 

škola.“ (PK, 1948, s. 39). V pozdějších letech je pak místy použito pojmenování 

národní škola. 

Dne 1. 4. 1948 bylo povoleno založit při ZŠ mateřskou školu. O jejím zřízení 

jednal řídící učitel J. Bílek na přání okresního školního výboru již od roku 1945. Provoz 

MŠ byl zahájen od 1. 9. 1948. Prvních 14 dní byla umístěna ve školní kuchyni, protože 

ve vlastních místnostech dosud bydlel pan Miloslav Benda, který nemohl najít 

v Jičíněvsi nový byt. Opozdila se také dodávka nábytku pro MŠ.  

Po únorových událostech roku 1948 byla zemským národním výborem 

nařízena konfiskace panství hraběte Jindřicha Schlika s platností od 15. května. 

Dosazena byla národní správa a 1. března 1949 byl ze zámku bývalý majitel 

vystěhován. Zámek dostalo ministerstvo školství a zřídilo v něm přípravku pro pracující 

k studiu na vysoké škole – chemická větev. Dne 8. října 1949 zahájil kurz práci s 90 

posluchači, kteří byli ubytováni v zámku. Pro učebny byla využita sousední vila. 

V průběhu roku obec navázala se zámkem dobrou spolupráci.  
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O prázdninách 1949 byl na dobu žní v MŠ zřízen zemědělský útulek. Dozor 

nad dětmi od 8. – 19.00 hod. konaly 4 učitelky (z MŠ a národní školy). Útulek pracoval 

ještě následující dvě léta.  

V dubnu 1951 se v životě zdejší školy odrazil postoj zdejšího faráře k novým 

společenským poměrům. V pamětní knize je popsán incident faráře Javůrka: „…před 

zpovědí ve Velíši poručil farář V. Javůrek zdejším pionýrům sejmouti pionýrské šátky. 

Případ ten vyšetřil zde církevní tajemník ONV Vrána a SNB Milíčeves. Poté zakázal 

ONV od 11. 6. Ludmile Javůrkové vyučovati ř. k. náboženství a zavedeno řízení vůči 

faráři Javůrkovi. Žákovská samospráva II. třídy se usnesla odstraniti ze třídy kříž a 

uložiti jej v kabinetě jako pomůcku.“ (PK, 1951, s. 51) 

Konflikty se nevyhýbaly ani přímo učitelům. Ve školním roce 1957/58 chod 

školy ohrozil zřejmě neoprávněný projev nespokojenosti rodičů. V pamětní knize je 

uveden následující záznam: „Dvě maminky poslaly stížnost na učitelku a částečně i na 

ředitele. Pří schůzi SRPŠ se 24 přítomných rodičů postavilo za učitelku a ředitele a 

vytkli nesprávné jednání oněm ženám. Všichni podepsali přípis o této události, který 

poslali na ONV.“ (PK, 1958, s. 74) 

Od školního roku 1960/61 byla MŠ převedena pod samostatné ředitelství. O 

změně školského zákona není v záznamu žádná výslovná zmínka. V pozdějších letech 

je několikrát použita zkratka ZDŠ Jičíněves (základní devítiletá škola). 

Při škole působící SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) a ČSČK 

(Československý červený kříž) pořádaly v roce 1964 ples. Výdělek byl použit na školní 

výlet.  

V roce 1968 zrušil školský odbor ONV Jičín pro malý počet dětí mateřskou 

školu. Místo ní byl založen zemědělský útulek, kam docházelo 15 dětí. V roce 1976/77 

pak byla v budově zrušené školy v Žitětíně zřízena mateřská škola, kam byl ze školy 

v Jičíněvsi přestěhován dětský útulek. V uvolněných prostorách zahájila činnost školní 

družina. Zpočátku pracovala střídavě v obou třídách, protože dětský útulek ještě nebyl 

přestěhován. Prostor byl uvolněn až od 1. prosince 1976.  

Přejmenování školy ze základní devítileté školy na základní školu je uvedeno 

v roce 1979/80.  
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V březnu 1980 navštívil školu velký propagátor nového pojetí učiva dr. Tupý 

z VÚP Praha (autor metodik prvouky). Shlédl ve 4. ročníku hodinu vlastivědy a v 1. 

ročníku hodinu prvouky.  

Ve školním roce 1982/83 školu na podzim navštívily učitelky z MŠ v Žitětíně. 

Shlédly práci žáků 1. ročníku v matematice a českém jazyce. Ředitelka zdejší školy 

sledovala při následné návštěvě MŠ hodinu rozumové výchovy. Tyto hospitace měly 

přispět k lepší návaznosti práce při přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

V pamětní knize jsou popsány listopadové události roku 1989 obecně i ve 

vztahu ke škole: „Učitelé s úlevou přijali zrušení povinného ideově politického 

vzdělávání…“ (PK, 1989, s. 297). V zápisu školního roku 1989/90 ředitelka popisuje 

první svobodné volby po převratu. Podtrhuje charakter voleb – svobodné a tajné a 

zdůrazňuje, že tímto způsobem volila poprvé v životě. V tomto školním roce nastoupil 

na školu nový učitel. Ředitelka každoročně věnuje poměrně velkou část zápisu 

v pamětní knize kritice jeho práce. Rozdílná měřítka a názory na způsoby výuky 

shledávala jako závažný problém pro chod školy. Situace vyústila odchodem učitele, 

který od pololetí školního roku 1991/92 nastoupil po úspěšném absolvování konkurzu 

na ředitelské místo na jiné málotřídní škole. S koncem tohoto školního roku ukončila 

svoji činnost na škole i ředitelka poté, co obecní úřad vyhlásil výběrové řízení na 

obsazení pozice ředitelky.  

Rokem 1992/93 počínaje začíná období šesti let, které škole přineslo poměrně 

dost změn v souvislosti se změnou ředitele. Většině z nich bude věnována pozornost 

v dalších částech této kapitoly. Ve značné míře se jedná o stavební úpravy. Od 90. let 

jsou záznamy v kronice velmi stručné. Od 1. 1. 2003 přešla škola do právní subjektivity. 

Stejně jako v první pamětní knize, i v druhé jsou uváděny inspekce konané na 

škole. Ve 40. letech byly na škole prováděny až čtyři ročně. V dalších letech se 

záznamy o inspekcích objevují v mnohem menší míře. V 50. letech je zaznamenána jen 

jedna, další až v roce 1969. V 70. a 80. letech jsou opět častější. V 90. letech jsou 

zaznamenány pouze dvě inspekce, po roce 2000 není o inspekci záznam již žádný. 
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5.3   Vybraná témata z historie školy v Jičíněvsi 

5.3.1 Školní budova a technické zázemí 

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi 

Základní kámen nové školní budovy byl položen 17. dubna 1886. Stavbu řídil 

František Pospíšil z Kopidlna pod dozorem Augustina Jeřičky, člena místní školní rady. 

Budova byla stavěna podle plánu, který panu Pospíšilovi půjčil k obkreslení inspektor 

Rosický. Dovoz stavebního materiálu obstarali občané podle repartice přímých daní 

naturálně. Dodání stavebního materiálu i řemeslnické práce byly zadány na základě 

výběrového řízení (cestou ofertní). Veškeré práce až na truhlářské byly dokončeny 

v září 1886. Rozpočet činil 14 617 zlatých 98 krejcarů, výlohy 10 978 zlatých 78 ½ 

krejcaru. V neděli 2. ledna 1887 byla nová školní budova svěcena a 3. ledna pak začalo 

pravidelné vyučování. Zemský výbor království Českého povolil na školu v Jičíněvsi 

subvenci (dotaci) 500 zlatých. Vyplacena byla v srpnu 1887. Hospodářské stavení a 

dřevník byly stavěny mimo rozpočet. 

Nově postavená škola byla částečně podsklepená, měla prostory pro dva 

kabinety a dva byty v přízemí, dvě prostorné třídy v patře a půdu. V přístavbě k zadní 

části budovy byl v přízemí záchod pro byty učitelů, v patře přístavby byly suché 

záchody s vchodem v mezipatře. Ty byly určeny pro žáky. Pro počáteční provoz byl 

v přízemí připraven kabinet a byt pro učitele, v patře jedna třída. Zdrojem vody pro 

školu byla studna, vybudovaná o prázdninách roku 1887. Voda v ní ovšem nebyla 

kvalitní. Budova byla vytápěna lokálně. V bytech i každé učebně byla kamna na pevná 

paliva. Po prvním roce provozu (léto 1887) byla na přání inspektora zrušena původní 

tělocvična (venkovní prostor) na severní straně školy a vchod do ní byl zazděn. 

Pozemek na jižní straně byl oplocen a na něm zřízena nová tělocvična a školní zahrada. 

Zároveň byla upravena druhá třída a byt pro podučitele. „Poněvač byl správci školy byt 

těsný, přidán mu pokoj v průčelí za bytem podučitelovým. Následkem toho byly dvéře ze 

zadního kabinetu proraženy a ty, které do bytu podučitelova vedly, zazděny.“ (SOA, 

1887, s. 55)  
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V letech 1889 – 1891 došlo ke dvěma vloupáním do bytů učitelů. Do oken 

v přízemí byly proto postupně instalovány mříže. Ke škole patřila v minulosti poměrně 

velká rozloha pozemků. V zápisu ze školního roku 1889/90 je uvedeno, že zahrada měla 

191 stromů ovocných, 9 lesních a 16 keřů. Ve stejném roce založil správce školy 

s dětmi akátový živý plot před školou a vrbový na severní straně a na jaře roku 1893 

byla z nařízení c. k. okresní školské rady zahrada rozšířena o dalších 407 m
2
. Chodník 

před školou je od roku 1894/95. Nová okna se čtyřmi ventilacemi dala místní školní 

rada nainstalovat v patře budovy v roce 1903/04, do přízemí pak pořídila nová okna 

v následujícím roce. Ve školním roce 1911/12 dala místní školní rada postavit předsíňku 

pro vchod do bytu učitele a v roce 1912/13 nechala na zahradě za školou postavit novou 

kůlnu. V době 1. světové války se žádné přestavby či opravy nekonaly. Po válce 

probíhala jen běžná údržba (malování, nutné opravy). 

Výměra pozemku náležejícího ke škole narostla koupí sousedního pozemku 

v roce 1923/24 a dále pak v roce 1925/26 na 107,58 arů. V roce 1925 dala na žádost 

inspekce místní školní rada rozšířit záchody pro žáky. Ve školním roce 1931/32 byl 

upraven přední dvorek, aby mohli žáci o přestávce chodit ven. Ve školním roce 1933/34 

byla pro žáky zřízena šatna. K tomu účelu byl využit prostor kabinetu, který byl proto 

přestěhován jinam (blíže neurčeno). Od počátků školy byl tělocvičnou nazýván 

vyhrazený prostor na zahradě. V roce 1933 bylo nově zřízeným rodičovským sdružením 

vybudováno školní hřiště v blíže neurčeném prostoru a v následujícím roce byla 

zrestaurována školní zahrada. Ve školním roce 1934/35 na školu nastupoval učitel Jan 

Bílek. Místní školní rada proto začala s úpravou bytu (severní strana). Kromě běžné 

údržby (výmalba, nátěr oken), byla do obou pokojů a kuchyně pořízena nová kamna. 

Z kachlí starých pokojových kamen zhotovil zedník p. Kovařík ze Slatin stolokrb do 

školní kuchyně, která nadále zůstala součástí naturálního bytu jako vedlejší místnost, ale 

byla využívána i pro výuku domácí nauky. Kabinet byl umístěn vpředu (blíže 

neurčeno). Na dvůr a do školní kuchyně bylo zavedeno elektrické osvětlení. Jedná se o 

první zmínku o elektrickém osvětlení v budově školy. V následujícím roce je 

zaznamenáno, že byla provedena elektrizace tříd. Soupis pozemků ve školním roce 

1934/35 uvádí nezměněných 107,58 arů. Některé pozemky (pole a palouček se stromy) 

využíval za své služby školník. Zahrada byla v tomto roce osázena štěpy (6 jabloní, 2 
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zákrsky jabloní, 3 štěpy hrušní, 3 švestky, 1 meruňka, 10 stromků angreštu, 15 rybízu, 

12 malin) a byla založena skalka s 30 druhy alpinek. Vše sloužilo pro praktickou výuku 

žáků. Podle směrnic okresního školního výboru došlo ve školním roce 1935/36 k úpravě 

zahrady. Bylo založeno oddělení pro domácí nauky a vysázen hájek na špičce za školou. 

O prázdninách školního roku 1937/38 proběhla přestavba síňky k bytu učitele. 

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi 

Ve školním roce 1939/40 se uvádí, že: „Ve II. třídě instalována druhá žárovka, 

aby byl dostatek světla.“ (PK, 1940, s. 5) Ve školním roce 1945/46 byla školní zahrada 

rozšířena o dalších 11 arů orné půdy, rozšířena byla plocha cvičiště. Během let byly dle 

potřeby opravovány či stavěny nové ploty. O dalších změnách ve výměře pozemků již 

zmínky v dalších letech nejsou.  

V roce 1948/49 zahájila při škole provoz mateřská škola. Ve škole tím byl 

definitivně zrušen severní byt. MŠ z něho využívala dvě místnosti. Z kuchyně se 

později stal kabinet. V roce 1949 bylo do tříd pořízeno 10 venkovních oken, která byla 

zapuštěna hlouběji do zdi. V následujícím roce pak byla pořízena nová okna do přízemí. 

V roce 1950/51 byl pro mateřskou školku ze dřevníku za školou vybudován záchod. MŠ 

používala samostatný vchod na zadní straně budovy (předsíň se vstupem do bývalého 

bytu). Ve školním roce 1952/53 byla čištěna a opravována studna. Při rozboru se 

zjistilo, že voda obsahuje bakterii e-coli. Proto bylo doporučeno napojení na obecní 

vodovod, kde ovšem byla také voda pouze užitková. K zavedení vodovodu do školy 

došlo až v roce 1960/61. Ve stejném roce byly žárovky ve třídách nahrazeny 

zářivkovým osvětlením a došlo k blíže neurčené úpravě školního bytu (asi sociální 

zařízení, protože školka pak užívala WC na chodbě a dveře zezadu byly zrušeny, 

z předsíně se stal sklad). V letech 1970 – 1972 byly renovovány obě místnosti 

zemědělského útulku (fungoval místo MŠ). Osvětlení nad vchodové dveře bylo 

nainstalováno ve školním roce 1975/76. Škola v této době stále disponovala pouze 

suchými záchody. V zápisech pamětní knihy se od tohoto roku uvádí, že neustále chybí 

dokumentace, plánovaná přestavba sociálního zařízení se proto odkládá. V roce 1977/78 

sice byla dokumentace připravena, ale žádný podnik neměl zájem přestavbu provést.    

O prázdninách v roce 1979 byla vyměněna elektroinstalace v souvislosti se zrušením 
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lokálního vytápění. Do tříd, družiny, šatny a na toaletu byla nainstalována akumulační 

kamna. V roce 1980 byla započata přestavba sociálního zařízení základní školy. 

Probíhala během celého školního roku 1980/81. Pro provoz školy byla přestavba značně 

zatěžující. Žáci i učitelé používali pouze provizorní dřevěné záchodky postavené mimo 

budovu, řemeslníci využívali jednu místnost školní družiny, do které chodilo přes 30 

dětí. Ty pak musely k činnostem využívat prostor šatny. Zmínka o teplé vodě ve škole 

se objevuje v zápisu ze školního roku 1981/82, kdy se přes urgence předsedy MNV 

nepovedlo uvést do provozu bojler. Na prázdniny byla naplánována stavba nového 

septiku k sociálnímu zařízení a instalace nových hromosvodů. Ve školním roce 1988/89 

obstaralo rodičovské sdružení zábradlí před školu. 

Před přistěhováním nového učitele byla v červnu 1989 započata rekonstrukce 

bytu. Jeden pokoj byl rozdělen příčkou. K dvěma pokojům tak přibyl třetí, dětský pokoj. 

V bytě bylo zabudováno etážové topení a byt byl napojen na vodu ze školní studny. 

Provedena byla i běžná údržba (malba, nátěry). Ředitelka ve stejném zápisu zmiňuje, že 

zůstává nevyřešen nedostatek prostoru pro tělesnou výchovu (škola nemá tělocvičnu) a 

otázka stravování (škola nemá jídelnu, chodí se do jídelny ve státním statku). Nově 

nastupující ředitel si v zápisu z roku 1992/93 stěžuje na celkově špatný stav 106 let staré 

budovy. Zmiňuje sotva tekoucí vodu a nefunkční bojler. Závady obecní úřad odstranil. 

Ve stejném roce byly prostory toalet obloženy kachličkami do výšky 150 cm, v přízemí 

přístavku byl zbudován sprchový kout a WC pro učitele. V budově školy byla 

vybudována tělocvična, protože doposud se cvičilo pouze ve třídách. Vznikla spojením 

jedné místnosti školní družiny a kabinetu. Ten byl přemístěn do menší místnosti 

v přístavku vedle nového WC a sprchy. Pro potřebu školní družiny zůstala jedna malá 

místnost. Za dobu existence školy byla pětkrát překládána a opravována střecha. Zcela 

nová byla položena v roce 1994/95. Při té příležitosti učitelé s žáky uklidili půdu. Ve 

stejném roce probíhala v nové tělocvičně oprava parket, protože se vyboulily. Ve 

školním roce 1995/96 pokračovaly další opravy. Došlo k podřezání celé budovy, byla 

instalována nová izolace ve školní družině a tělocvičně. Během roku byly položeny 

v obou místnostech parkety (není ovšem zaznamenáno ve kterých – třídy?), v šatně bylo 

položeno nové linoleum. Další přestavba proběhla ve školním roce 1996/97. Byl 

vyklizen kabinet v přízemí a přemístěn do nově vestavěné buňky na půdě. V uvolněném 
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prostoru byla zbudována jídelna, která začala fungovat od poloviny dubna. Poslední 

záznam týkající se technického zázemí je z roku 1998/99. Uvádí, že byla provedena 

revize hromosvodů, elektroinstalace a hasičských přístrojů.  Ve stejném roce bylo školní 

hřiště osázeno stromky. V roce 1999/2000 byla provedena rekonstrukce kanalizace. 

Dále došlo k úpravě plochy určené na školní hřiště, které nechal obecní úřad zbudovat 

v roce 2005. Škola i veřejnost zde má k dispozici houpačky, prolézačku, pískoviště, 

doskočiště a altán.  

Ve větší míře se různé opravy, přestavby a úpravy v budově či na zahradě 

objevují v souvislosti s nástupem nového ředitele, či ředitelky. Nejčastější běžnou 

údržbou v budově je malování. Poměrně časté byly v době lokálního vytápění opravy 

kamen, nebo nákup nových a opravy komínů. Často se také objevuje nátěr a oprava 

oken, či oprava, výměna a nátěr plotů a vrat a chodníků. Během let prošly renovací také 

podlahy ve všech místnostech a chodbách školy.     

5.3.2 Proměny v organizační struktuře školy 

Škola v Jičíněvsi byla zřízena jako smíšená pro dívky i chlapce z Jičíněvsi a 

Kostelce od 1. do 8. ročníku. Brzy po zahájení vyučování (3. 1. 1887) se připojila obec 

Dolany (1. 4. 1887), která byla dříve přiškolena k Chyjicům.  

Po svém založení působila jičíněveská škola jako jednotřídní s osmi ročníky. 

Protože ale školu v prvním roce navštěvovalo 96 žáků a pětiletý průměr vykazoval 87 

školou povinných dětí, zažádala v březnu toho roku místní školní rada o rozšíření školy 

o druhou třídu. Této žádosti c. k. zemská školní rada vyhověla, ale jen prozatímně. 

V dalších letech tak musela místní školní rada vždy znovu žádat o povolení. Definitivní 

zřízení druhé postupné třídy bylo povoleno 15. 11. 1889. Hned od druhého roku 

působení školy se počet žáků zvýšil výrazně přes sto (125) také díky přiškolení třetí 

obce (Dolany). Více než sto žáků školu navštěvovalo až do konce 19. století. Pod sto 

počet dětí poklesl v letech 1899 až 1914. Ačkoli Taafova novela z roku 1883 zvýšila 

počet žáků na učitele na 100 (viz 2.1), škola v Jičíněvsi zůstala dvoutřídní i s počtem 

dětí pod tuto hranici.  

Od školního roku 1914/15 se na dalších 7 let počet dětí opět zvedl přes sto. Ve 

školním roce 1920/21 klesl na 99. V letech 1922 – 1924 záznamy chybí. Během 
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následujících pěti let se stav žactva rapidně snížil a až do doby 2. světové války se stav 

držel na průměru cca 62 žáků. Díky zákonu z roku 1922, který přinesl snížení 

maximálního počtu žáků ve třídě na 60 (viz 2.2), tento pokles neohrozil dvoutřídní 

provoz školy. 

V druhé pamětní knize se uvádí, že od 1. 9. 1940 bylo vyhláškou nařízeno 

propuštění neárijských dětí. O jaký počet dětí se jednalo na zdejší škole, není uvedeno. 

Lze jen odhadovat z poklesu mezi dotčenými školními roky (z 68 na 55 žáků). Velké 

změny přišly po 2. světové válce. Ve shodě s nařízením ministerstva se v pamětní knize 

uvádí, že ročníky 6 – 8 byly od školního roku 1945/46 přeřazeny do měšťanky v Jičíně 

(viz 2.3). Počet žáků na škole v Jičíněvsi tak klesl z 57 na 42. V průběhu tohoto 

školního roku odešlo dalších 17 dětí se svými rodiči do uvolněného pohraničí. Počet 

žáků na škole se tak na konci roku snížil na 26 dětí, což jak uvádí řídící Bílek, ohrozilo 

existenci druhé třídy. S novým školním rokem se naštěstí počet dětí zvedl 

přistěhováním cikánských a maďarských rodin (8 + 7 dětí). Do roku 1953/54 se pak 

stav žáků udržel na počtu málo přes 40, což podle zákona z roku 1948 postačovalo na 

dvoutřídní provoz (viz 2.3). Ve školním roce 1954/55 ovšem počet žáků opět poklesl a 

škola se stala na tři roky jednotřídní. V druhém roce jednotřídního provozu byl 5. ročník 

převeden do Jičína. V následujícím roce zůstal 5. ročník opět v Jičíněvsi, protože na 

školách v Jičíně nebyl dostatek místa. Proměny v organizaci školy popisované v těchto 

letech ovšem neodpovídají stanovám o počtu žáků podle zákona o jednotné škole, kde 

maximální počet v jednotřídní škole neměl přesahovat 30 žáků (viz 2.3). Z tabulky 

v příloze č. 8 je patrné, že v těchto letech bylo na škole 33 (1954/55), 29 (1955/56) a 35 

dětí (1956/57). V zápisu ze školního roku 1956/57 sám ředitel uvádí, že škola zůstala 

jednotřídní, přestože počet žáků postačoval na dvě třídy.  

Od roku 1957/58 se počet žáků opět zvedl a po dalších 10 let se docházka 

ustálila na průměru cca 37 žáků a dvoutřídním provozu. Mezi lety 1967 až 1971 byl 

provoz školy opět třikrát stažen na jednotřídní. Počet žactva v těchto letech klesl pod 

30, přestože v roce 1966 byla zrušena škola v Chyjicích a někteří žáci začali docházet 

do Jičíněvsi. V pamětní knize jsou pro školní rok 1967/68, kdy škola poklesla na 

jednotřídní, uváděni i žáci z Žitětína a Labouně, přestože v Žitětíně škola stále 

fungovala. V tomto roce na školu v Jičíněvsi přestoupil ředitel právě ze školy v Žitětíně. 
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Ten v zápisu školního roku 1968/69 uvádí, že nízký počet žáků je následkem 

vylidňování venkova, odchodem mladých do průmyslu. Tato poznámka potvrzuje 

důsledky centralizace a celkového vývoje hospodářství a společnosti popisované v části 

2.3. I v letech jednotřídního provozu zůstalo na škole v Jičíněvsi všech 5. ročníků, 

ačkoli zákon z roku 1960 umožňoval přeřazení 5. ročníku z důvodu náročnosti práce na 

větší školu. 

Od roku 1974/75 došlo ke změně v organizaci školy. V souladu s novým 

ustanovením tvořil první stupeň ZŠ pouze 1. – 4. ročník (viz 2.3). Děti do 5. ročníku tak 

dojížděly do Jičína. Do školy v Jičíněvsi také přešly děti z obcí Labouň a Žitětín, kde 

byla škola zrušena. Odchod 5. ročníku, ale na druhé straně příbytek dětí z dalších obcí 

způsobil lehké zvýšení počtu žactva na škole. Po dalších 13 let se tak průměrný počet 

držel na zhruba 45 dětech. Obzvláště v první polovině 80. let se odrazila zvýšená 

porodnost 70. let a počet žáků na pět let výrazně stoupl nad 50 dětí. Viditelný pokles 

počtu dětí nastal na přelomu 80. let a 90. let. Počet žáků se snížil k 30, což ovšem školu 

neohrozilo vzhledem k účinnosti zákona z roku 1984, který stanovoval minimální počet 

žáků na jednotřídní a dvoutřídní škole na 13 žáků na třídu (viz 2.3). Během 60. až 80. 

let se rozrostl počet spádových obcí. K počáteční Jičíněvsi, Kostelci a Dolanům 

postupně přibyly Chyjice, Žitětín, Labouň, Nadslav a Bartoušov.  

Školní rok 1994/95 je podle dostupných údajů posledním rokem, kdy počet 

žáků přesáhl 30. Ačkoli návrat 5. ročníku na 1. stupeň stanovil zákon z roku 1995 a 

realizován mohl být od školního roku 1996/97 (viz 2.4), v Jičíněvsi byl 5. ročník znovu 

otevřen až od roku 1997/98. Jak přesně se tento fakt odrazil na počtu dětí na škole nelze 

hodnotit, protože pro rok 1996/97 a následujících šest let údaje o počtu žáků v pamětní 

knize chybí. Ukazatelem situace je školní rok 1995/96, kdy je uveden počet 26 žáků a 

dále záznam ze školního roku 1996/97, kdy ředitel konstatuje, že: „…na naší škole bude 

poprvé zřízen i 5. ročník s tím, aby škola byla nadále dvoutřídní.“ (PK, 1997, s. 327) 

Od školního roku 2002/03 do roku 2010/11 se stav žactva udržoval na průměru 25 dětí.  

Grafy č. 1, 2 a 3 shrnují informace o počtu žáků, tříd a ročníků na škole 

v Jičíněvsi. 
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Graf č. 1 – Vývoj počtu žáků (stav vždy v září) v období 1887 – 2011. 

 

Graf č. 2 – Počet tříd v období 1887 – 2011.  

 

Graf č. 3 – Počet ročníků v období 1887 – 2011. 
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Období od počátku školy po rok 1920 je spojeno s možností úlev od výuky 

zpravidla v jarním a letním období. V pamětní knize je téměř každý rok zaznamenáván 

počet dětí osvobozených od výuky. Tento počet se pohyboval zhruba mezi deseti až 

dvaceti dětmi.  Od školního roku 1911/12 byly úlevy upraveny tak, že děti osvobozené 

od výuky musely 3x týdně dopoledne do školy. Od školního roku 1920/21 pak úlevy 

zcela končí, ačkoli k jejich zákonnému zrušení došlo až v roce 1922 (viz 2.2).   

Počet žáků se během téměř každého školního roku měnil. V prvních letech 

záznamy o důvodech změn v pamětní knize chybí, rozdílný počet žáků na začátku a 

konci školního roku ale často zaznamenán je. Nově nastupující ředitel Drašar (rok 1900) 

a většina ředitelů v dalších letech údaje o pohybu žactva zaznamenávala. Pokud byl 

v záznamech uveden počet žáků na začátku i konci školního roku, často se tyto počty 

neshodují s údaji o změnách během školního roku. V posledních 20 letech se údaje o 

změnách v počtu žáků v pamětní knize objevují již jen zřídka. Buď k žádným změnám 

nedocházelo, nebo nejsou zaznamenány. Zápisy o pohybu žactva se zpravidla týkaly 

stěhování, v menší míře se jedná o vrácení žáka do MŠ, přeřazení do diagnostického 

ústavu, či do zvláštní školy. Výjimečně se objevuje odchod dětí do sirotčince a úmrtí 

žáků.  

Zdejší školu vždy nenavštěvovaly všechny děti z přiškolených obcí. Informace 

o tom, kolik dětí docházelo do školy jinam, ředitelé (s výjimkou období 1922 – 1933) 

uváděli až do roku 1943. Po roce 1945 se již tyto záznamy neobjevují, protože starší 

ročníky (6. – 8.) přestoupily do měšťanské školy v Jičíně. V drtivé většině se jednalo 

právě o tyto starší žáky, kteří měli po 5. ročníku obecné školy možnost přestupu na 

střední školu (reálnou, gymnázium, lyceum), nebo na školu měšťanskou. Jejich počet se 

postupem let zvyšoval a způsoboval tak také pokles počtu žáků na zdejší škole. Ve 

starším období se místy objevovalo jako důvod, proč žák nenavštěvuje zdejší školu, 

také nepřijetí k vyučování pro trvalé tělesné, nebo duševní onemocnění. Taková zmínka 

je zaznamenána naposledy v roce 1934/35. Jen výjimečně je zaznamenána docházka do 

jiné obecné školy.   

Podrobné informace o proměnách v organizaci školy (počty žáků, tříd, 

ročníků), informace o úlevách, pohybu žáků a počtu žáků studujících jinde obsahuje 

tabulka v příloze č. 8.  
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5.3.3 Pedagogičtí pracovníci školy v Jičíněvsi 

Za 125 let existence školy v Jičíněvsi je v pamětních knihách zaznamenáno 

111 učitelů, učitelek a vychovatelek. Z tohoto velkého počtu ovšem jen 27 

pedagogických pracovníků na škole strávilo více než 5 let. Tabulka v příloze č. 9 tvoří 

jejich celkový přehled.  

Na vedoucí pozici se vystřídalo celkem 21 ředitelů. Z toho 11 s dobou 

působení delší než 2 roky (z toho 4 ženy). Déle než 5 let ve funkci působilo 10 ředitelů 

(z toho 3 ženy). Nejdelší dobu strávil ve vedení školy správce školy Jan Drašar (22 let 

v období 1900 – 1922). Dále řídící učitel (později ředitel) Josef Drbohlav, který zde 

působil bez mála 15 let v letech 1942 – 1960. Dalších 10 let zde působil také jako učitel 

v průběhu let 1932 – 1946. Celkem zde tedy odpracoval 25 let své praxe. Letos 14 

rokem zde působí současná ředitelka, čímž se řadí na třetí místo v délce držení pozice 

ředitelky. 13 let ve vedoucí pozici na škole strávil první zdejší učitel František Kovář 

(1887 – 1900). Téměř stejnou dobu (12 a půl roku) působila jako ředitelka Jaroslava 

Veselá. Poprvé v roce 1975/76 a část roku následujícího, později pak v letech 1981 – 

1992. V předchozích letech zde působila dalších 12 a půl roku jako učitelka (v letech 

1960 – 1981). Celkem zde tedy strávila 25 let a spolu s J. Drbohlavem tak drží prvenství 

v celkové délce působení na této škole. Jako výrazná osobnost mezi pedagogy 

v záznamech působí učitel, později řídící učitel Jan Bílek, který na škole působil celkem 

třikrát v souhrnu 18 let. Jako řídící učitel 11 let v době od roku 1934 do 1948 a dříve 

také podvakrát celkem 7 let jako učitel (v rozmezí 1908 – 1919). 9 let školu řídil Julius 

Sekáč (1924/25 – 1932/33), 7 let Václav Sirůček (1967/68 – 1973/74), 6 a půl roku 

Alena Říhová (Rybková) v letech 1960/61 – 1966/67 a 6 let Zdeněk Kůtek v letech 

1992/93 – 1997/98.  

Na pozici učitele zde pracovalo celkem 48 pracovníků (19 žen, 29 mužů). 

Z tohoto počtu zde 2 a více let působilo 20 učitelů. Déle než 5 let dokonce jen 6 (z toho 

2 ženy). Nejdéle zde pracoval v letech 1992/93 – 2008/09 učitel Aleš Jiránek (17 let). 

11 let na škole v Jičíněvsi strávil v období 1897/98 – 1908/09 učitel Antonín Motyčka. 

6 let na škole učila Bohuna Hnízdilová (1983/84 – 1988/89). Kromě těchto tří patří mezi 

nejdéle působící zaměstnance na pozici učitele již zmínění J. Veselá, J. Drbohlav a J. 

Bílek. Učitelé se na zdejší škole střídali překvapivě často.  
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Za 62 let samostatné výuky ženských ručních prací a domácích nauk se na 

škole vystřídalo 17 učitelek, z toho 4 po dobu 5 a více let.  Nejdéle působící industriální 

učitelkou na škole v Jičíněvsi byla Růžena Kovářová v letech 1887 – 1909 (22 let). 11 

let ve škole pracovala jako industriální učitelka Marie Brumlíková v letech 1924/25 – 

1934/35, 9 let Marie Lišková v letech 1914/15 – 1922/23, 5 let Hanna Celzrová v letech 

1909/10 – 1913/14.  

Ze 14 učitelů římskokatolického náboženství, kteří se na škole vystřídali 

během 71 let výuky, byl nejdéle působícím učitelem farář velíšský Václav Jančík. Na 

škole působil 17 let v průběhu let 1918/19 – 1941/42. V souhrnu téměř 10 let 

náboženství vyučoval Páter Josef Klepl v letech 1900/01 – 1923/24. 8 let na škole 

strávili Páter Alois Nožička (1908/09 – 1915/16) a P. Václav Javůrek (v průběhu let 

1941/42 – 1953/54). 5 let náboženství vyučoval P. Fr. Radimský v letech 1891/92 – 

1895/96. Československé náboženství se na škole vyučovalo 38 let. Za tuto dobu se 

vystřídalo 11 učitelů, kteří se střídali v poměrně krátkých úsecích. Po dobu 7 let 

vyučoval Československé náboženství sám řídící učitel J. Sekáč, stejnou dobu zde 

v letech 1947/48 – 1953/54 působila Růžena Tomešová-Uhrová a 6 let Marie Khunová 

v průběhu let 1939/40 – 1945/46.  

Za 35 let existence školní družiny se v Jičíněvsi vystřídalo 10 vychovatelek. 

Z toho zde působily déle než 5 let jen 2 vychovatelky. Jaroslava Velartová v letech 

1980/81 – 1985/86 (6 let) a v posledních 24 letech (od roku 1988/89) Markéta Krátká 

(Velartová). Na 4 roky práci přerušila při dvou mateřských dovolených.   

Ženský prvek na škole zastávala od počátku existence školy industriální 

učitelka. Ačkoli již zákon z roku 1922 zabezpečoval rovnoprávnost mužů a žen 

v učitelské pozici (viz 2.2), první učitelkou byla na škole v Jičíněvsi až ve školním roce 

1929/30 Františka Horáčková. Od té doby se zde vystřídalo 19 žen – učitelek, zatímco 

podíl mužů se podstatně snížil. Ve stejném období na škole působilo 7 mužů – učitelů. 

Ženy na škole působily i v pozici učitelky Československého náboženství (od roku 1932 

téměř výhradně). Náboženství římskokatolické vyučovala žena jen jednou po krátkou 

dobu (4 roky). Ve školní družině působila vždy žena.  
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Pracovní pozice a vzdělání  

Pracovní pozice pedagogických pracovníků, kteří ve škole v Jičíněvsi od 

počátku její existence pracovali, jsou pojmenovány různě. V pamětní knize obecné 

školy v Jičíněvsi jsou u prvních zde působících učitelů uvedeny životopisy s 

informacemi o jejich vzdělání a způsobu dosazení. Po roce 1900 se hojně objevují 

záznamy o dalším vzdělávání učitelů. V pamětní knize základní devítileté školy 

v Jičíněvsi se životopisy učitelů neobjevují, zřídka je uvedeno dosažené vysokoškolské 

vzdělání. Údaje o dalším vzdělání učitelů jsou do roku 1989 zaznamenávány často. Po 

tomto roce se záznamy postupně velmi zestručňují.  

Vedoucí pracovník školy 

Prvním učitelem a správcem školy se stal na základě výsledku konkurzu 

František Kovář. Konkurz byl vyhlášen 15. 10. 1886 (hlásili se: Jindřich Řehák, 

podučitel v Jičíně; Fr. Kovář, učitel ve Velíši; Josef Kolářík, podučitel v Češově). První 

volba proběhla 8. 12. 1886 na zasedání místní školní rady nesprávně, protože předseda 

volil dvěma hlasy (jako předseda i člen). Jako předseda mohl volit, jen pokud by došlo 

k rovnosti hlasů. Okresní školní rada návrh vrátila zpět a nařídila novou volbu. Ta 

proběhla 19. 12. 1886 (Fr. Kovář; J. Řehák; Josef Drbohlav, učitel v Němyčevsi). „Ve 

schůzi c. k. okresní školní rady v Jičíně dne 23. prosince t. r. presentován a dne 14. 

ledna 1887 c. k. zemskou školní radou potvrzen správcem školy v Jičínovsi František 

Kovář se služným 400 zl. a funkčním přídavkem 50 zl.“ (SOA, 1887, s. 47) 

Fr. Kovář se narodil 26. 10. 1860 v Jabkenicích (okr. Mladá Boleslav). Tam 

chodil na jednotřídní obecnou školu. Jeho učitel přiměl rodiče, aby daly syna na studie. 

I. a II. třídu absolvoval na měšťanské škole v Mladé Boleslavi a 16. 9. 1875 nastoupil 

do přípravné třídy při c. k. ústavu učitelském v Jičíně. Na konci roku složil zkoušku a 

nastoupil do I. ročníku c. k. učitelského ústavu v Jičíně, kde studoval 4 roky. 19. 7. 1880 

složil maturitní zkoušku. „Tím se mohl stát dospělým podučitelem nebo zatímním 

učitelem na obecných školách s českým vyučovacím jazykem. Po dvou letech praxe 

získal v říjnu 1882 vysvědčení dospělosti při c. k. zkušební komisi v Praze a od 1. 1. 

1883 byl jmenován učitelem trojtřídní, později čtyřtřídní, obecné školy ve Velíši.“ 

(SOA, 1887, s.) Od roku 1887 pak působil v Jičíněvsi. 21. května 1890 byl vypsán 
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konkurs na místo řídícího učitele v Jičíněvsi. Kromě Fr. Kováře se nehlásil nikdo, takže 

byl 17. září 1890 jmenován řídícím učitelem. Nástupcem Fr. Kováře se po jeho smrti 

stal Jan Drašar (narozen 2. května 1860 ve Studynce, okr. Nová Paka). Od r. 1866 do 

1872 navštěvoval obecnou jednotřídní školu v Pusté Proseči, 5. třídu v Trutnově, 

měšťanku v Nové Pace a od roku 1876 do 1880 ústav ku vzdělání učitelů v Jičíně, kde 

získal dne 16. března 1880 vysvědčení dospělosti a stal se definitivním podučitelem na 

obecné škole v Hradišťku. Definitivním učitelem na stejné škole se stal po vykonání 

zkoušky způsobilosti učitelské v Hradci Králové 31. října 1882 (později se stal 

správcem jednotřídní školy v Karlově). Po úspěchu v konkurzu (15 kandidátů), byl dne 

7. června 1900 jmenován c. k. okresní školní radou v Jičíně správcem školy v Jičíněvsi.  

Zajímavý záznam pochází ze školního roku 1934/35, kdy byl na škole 

ustanoven dekretem zemské školní rady jako definitivní řídící učitel Jan Bílek. Místní 

školní rada jej vybrala z 16 kandidátů, okresní školní výbor jej presentoval a zemská 

školní rada jej ve funkci potvrdila přesto, že jeden z kandidátů podal protest proti 

tomuto rozhodnutí. Tento kandidát se pak odvolal ještě k ministerstvu školství a národní 

osvěty (MŠANO), ale neuspěl. Na školu nastoupil Jan Bílek již potřetí. Krátce zde 

působil ve školním roce 1908/09 jako kandidát učitelství, později od roku 1912 do roku 

1919. V době 1. světové války byl mobilizován, v boji byl raněn a přišel o jedno oko. 

Jeho působištěm před dalším nástupem do Jičíněvsi byla škola v sousedních Slatinách, 

kde byl definitivním řídícím učitelem. Své rozhodnutí přesídlit v roce 1934 do Jičíněvsi 

popisuje v pamětní knize: „Byl ve svém působišti tamním velmi spokojen, ale rád 

přesídlil do Jičíněvsi, protože zde 2x již působil, 2 dítky se mu zde narodily a vyrostly, 

přízeň občanstva, lepší byt a pěkné vlakové spojení jej sem lákaly.“ (SOA, 1935, s. 217) 

Na škole působil jako řídící učitel do roku 1942, kdy se přihlásil k odchodu do trvalé 

výslužby od 1. 9. 1942. Jeho žádosti bylo vyhověno, ovšem v roce 1945 byl opět 

povolán. V pamětní knize se uvádí: „Okresní revoluční výbor mobilizoval 11. 5. určité 

ročníky. Ze sboru narukoval uč. Jaroslav Jakubec. Okresní revoluční výbor povolal do 

služby učitelské penzisty. Zde nastoupil říd. uč. Jan Bílek a to podle dekretu jako 

definitivní řídící učitel s nárokem na všechny požitky.“ (PK, 1945, příloha s. 32) Při 

definitivním odchodu J. Bílka je zapsáno: „S odcházejícím se rozloučil uč. Josef 

Drbohlav, který mu poděkoval za usilovnou a vzornou práci, kterou po své působení 
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v Jičíněvsi škole věnoval. Mnohé oko dětské i dospělé se zalesklo slzami. Přáli jsme p. 

řídícímu dlouhá a klidná léta odpočinku.“ (PK, 1948, s. 41) 

Popis dosaženého vzdělání J. Drašara odpovídá popisu v odborné literatuře 

(vysvědčení dospělosti = podučitel, 2 roky praxe, způsobilost učitelská = učitel). 

Dosažené vzdělání u Fr. Kováře se liší (maturita = podučitel, 2 roky praxe, vysvědčení 

dospělosti = učitel).  

Vedoucí postavení se ukazuje ve dvojí podobě. Správce školy, nebo řídící 

učitel. Výhradně jako řídící učitel se vedoucí pracovníci označují od školního roku 

1923/24. V některých případech, kdy se jedná o zástup, nebo dočasné jmenování je 

uváděn zatímní řídící učitel.  

Od roku 1948 je vedoucí pracovník jmenován jako ředitel. Což odpovídá 

ustanovení ve školském zákoně z roku 1948 (viz 2.3). V období 1948 – 1989 je 

v zápisech při změně ředitele pouze uváděno, že byl/a ustanoven/a, přeložen/a. Konkurz 

na obsazení místa ředitele je zaznamenán v roce 1992. Následující ředitelka o způsobu 

svého nástupu nepíše.  

Učitel 

Při rozšíření školy o druhou třídu ve školním roce 1887/88 jmenovala c. k. 

okresní školní rada v Jičíně na přání místní školní rady Josefa Beránka zatímním 

podučitelem se služným 350 zl. „Vzdělával se ve 4 třídách c. k. cvičné školy v Jičíně, v 

5. třídě obecné škole v Liberci, ve 4. třídách c. k. gymnasia a ve 4. ročnících c. k. 

pedagogia v Jičíně. V měsíci červenci 1887 nabyl tamtéž vysvědčení dospělosti 

učitelské, na základě jehož byl jmenován.“ (SOA, 1887, s. 54) V roce 1889 bylo spolu 

s definitivním zřízením druhé postupné třídy zřízeno i místo definitivního podučitele, 

které získal J. Beránek. Ve stejném roce byl ale povolán zastupovat do Jičína. Na jeho 

místo v Jičíněvsi byl ustanoven výpomocný podučitel. Ve školním roce 1893/94 učinila 

místní školní rada návrh na obsazení místa skutečného podučitele. Od 1. ledna 1898 

bylo na škole zřízeno místo učitelské. Z návrhu tří kandidátů byl vybrán Antonín 

Motyčka. Zda složil zkoušku způsobilosti učitelské, která jej opravňovala získat místo 

učitelské podle zákona z roku 1869, není uvedeno. Ve školním roce 1906/07 odbyl A. 

Motyčka zkoušku pro školu měšťanskou a od 1. 12. 1908 nastoupil na místo zatímního 
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učitele na dívčí měšťanské škole v Jičíně. Na jeho místo v Jičíněvsi byl dosazen 

kandidát učitelství Jan Bílek. V dalších letech jsou používány termíny učitel, zastupující 

učitel, zatímní učitel, výpomocná učitelka, definitivní učitel. Životopisy s uvedením 

dosaženého vzdělání se již neobjevují. Ve školním roce 1931/32 se objevuje 

pojmenování literní učitelka. V dalších letech je používáno označení pouze 

učitel/učitelka. V září roku 1946 bylo podle dekretu presidenta republiky vyhlášeno 

vysokoškolské vzdělání učitelstva a v pozdějších letech se tak občas objevuje u nově 

nastupující učitelky záznam o dosaženém vysokoškolském vzdělání.  

Industriální učitelka 

Učitelka ženských ručních prací je jmenována industriální učitelka. V pamětní 

knize obecné školy v Jičíněvsi se o jejím jmenování píše: „Výnosem slavné c. k. okresní 

školní rady v Jičíně ze dne 23. 6. 1887, č. 2064, jmenována pí. Růžena Kovářová, choť 

správce školy, industriální učitelkou v Jičínovsi ku své žádosti doložené vysvědčením 

způsobilosti učiti ručním pracím na školách obecných, jehož nabyla v měsíci dubnu 

1887 u c. k. zkušební komise v Praze. Nařízeno jí učiti od počátku roku školního, ačkoli 

remunerace povolena od 1. ledna 1888. Bylo jí tedy do té doby učiti zdarma.“ (SOA, 

1887, s. 53n). První industriální učitelkou byla již výše zmíněná R. Kovářová, manželka 

řídícího učitele F. Kováře. Tato situace je překvapivá, protože je v rozporu s tzv. 

„učitelským celibátem“ (viz 2.1). Termín indrustriální učitelka je naposledy použit 

v zápisu z roku 1914/15, v dalších letech není použito žádné pojmenování. 

V záznamech je uváděn pouze počet dívek, které se ženské ruční práce učí. Od roku 

1923/24 je vždy jmenována jako učitelka Ručních prací a od roku 1929/30 i Domácích 

nauk. Posledním rokem, kdy je zaznamenáno působení učitelky Ručních prací a 

Domácích nauk je školní rok 1949/50.  

Katecheta 

Podmínkou pro zahájení výuky na škole v roce 1887 bylo obsazení pozice 

učitele náboženství, který byl nazýván katecheta. Prvním katechetou na škole 

v Jičíněvsi byl Hynek Knap, kaplan ve Velíši. Katecheta působil jako externí pracovník, 

do školy dojížděl jen několikrát týdně. Pojmenování katecheta bylo naposledy použito 

v roce 1908/09. V dalších letech není v pamětní knize přímo jmenován. Od školního 
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rocku 1917/18 je již zapisován vždy jako učitel náboženství. Ze života školy mizí po 

roce 1959 spolu s výukou náboženství (viz 2.3).  

Vychovatelka  

Ve školním roce 1976/77 byla při škole otevřena školní družina a mezi 

pracovníky školy přibyla pozice vychovatelky. V 80. letech pracovala šest let na pozici 

vychovatelky učitelka 2. stupně s aprobací matematika, výtvarná výchova J. Velartová. 

Na škole proto působila zároveň jako učitelka výtvarné výchovy. Od školního roku 

1996/97 je pravidelné, že vychovatelka působí na částečný úvazek i jako učitelka, 

zpravidla výchov, přírodovědy, prvouky.  

Další vzdělávání pedagogů 

Učitelé si v průběhu existence školy různými způsoby rozšiřovali svoji 

kvalifikaci. V období let 1900 – 1918 se jednalo výhradně o okresní porady učitelů. 

Obsahem těchto setkání bylo rozvrhování učiva jednotlivých předmětů, rozpravy o 

způsobech a zásadách vyučování, přednášky členů o způsobech výuky, o zdravotnictví 

ve škole, o ochraně užitečných zvířat a rostlin apod. Poradu zpravidla zahajoval okresní 

školní inspektor svojí zprávou o stavu školství v okrese. Ve školním roce 1904/05 je 

jediný záznam o dalším vzdělávání pedagogů, které probíhalo mimo porady učitelské. 

Píše se, že oba učitelé „navštěvovali kurs pro volné kreslení pořádaný péčí p. c. k. 

okresního školního inspektora v Jičíně.“ (SOA, 1905, s. 135) Na okresní poradě 

učitelské konané v roce 1905/06 přednášel zdejší učitel A. Motyčka o zdravotnictví ve 

škole. V následujícím školním roce složil A. Motyčka zkoušku pro školu měšťanskou 

(od 1. 12. 1908 přijal místo zatímního učitele na dívčí měšťanské škole v Jičíně). Ve 

školním roce 1908/09 se v pamětní knize poprvé objevuje zmínka o odebíraných 

časopisech pro rozšiřování obzorů učitelů. Jednalo se o časopisy Český Učitel, Česká 

Škola, Škola našeho venkova a Paedagogické rozhledy. V roce 1911 následovala po 

ukončení porady přednáška pana prof. Martínka z Jičína „O historických a uměleckých 

památkách okresu Jičínského“ poprvé provázená světelnými obrazy. Na poradě v roce 

1912 představil inspektor A. Černý knihu „Sbírka početních příkladů z okresu 

jičínského“, kterou sám sestavil. 26. června 1914 se při poradě konala přednáška p. 

Josefa Kožíška, řídícího učitele v Zápech, o jeho nové čítance „Poupata“. Při stejné 
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poradě byl správce školy Jan Drašar zvolen zástupcem učitelstva. V době 1. světové 

války se porady nekonaly z důvodu mobilizace učitelstva (60 učitelů bylo mobilizováno 

a 38 nově odvedeno). Při poradě konané 20. září 1918 byl J. Drašar opět zvolen 

zástupcem učitelstva. Mimořádná porada, kde učitelé složili slib Československé 

republice, se konala 7. prosince 1918. Byla to zároveň poslední okresní porada 

učitelská. V dalším roce je uvedeno, že porada se nekonala, protože okresní školní 

inspektor přesídlil do Bratislavy. V následujícím roce je již jen uvedeno, že porada se 

opět nekonala, což je zároveň poslední zmínka o ní.  

Další zápis o vzdělávání pedagogů je uveden až v roce 1934/35 a uvádí, že ve 

dnech 11. – 13. dubna se oba učitelé účastnili 3 denního kurzu tělovýchovy v Jičíně a 

12. 6. se účastnili pracovního dne učitelů o psychologii dítěte a brannosti konaného 

v Jičíně. Ve školním roce 1936/37 se oba učitelé zúčastnili pracovního dne praxe 15. 

října a 18. února a přednášek pana docenta S. Velinského. Ve školním roce 1937/38 

učitel Josef Drbohlav celý rok dojížděl do kursu pro lidové hospodářské školy. 

Organizátor zmíněných vzdělávacích akcí uváděn není.  

V letech 2. světové války se oba učitelé účastnili kurzu německého jazyka a 

kurzu dějepisu. V září 1942 učitelé vykonali zkoušku z německého jazyka. Některé 

kurzy se konaly i o prázdninách.  

Po roce 1948 se poprvé v pamětní knize píše o okrscích, které sdružují školy. 

Místní okrsek má sídlo v Jičíněvsi a zahrnuje školy: Jičíněves, Nemyčeves, Slatiny, 

Češov, Žitětín. Porady okrsku se konaly jednou měsíčně, v rámci nich probíhala 

politická školení, vzdělávací akce, pořádaly se hospitace na školách sdružených 

v okrsku i jinde. V roce 1954/55 se konala ukázková hodina počtů na škole v Jičíněvsi. 

Učitelé se dále vzdělávali v kroužcích OPS v Jičíně a četbou odborné literatury. Od 

roku 1956/57 se hovoří o provozních úsekových poradách a metodických sdruženích, 

kde se učitelé školili a vyměňovali si zkušenosti ve vyučování. V 60. letech je záznam 

pouze v roce 1961/62, kdy proběhla exkurze na škole v Ostružně. V 70. letech dále 

probíhaly hospitace. Učitelé byli odborově organizováni (ROH), účastnili se členských 

schůzí a ideově-politických školení. V souvislosti s novým pojetím učiva pro 3. ročník 

se obě učitelky i vychovatelka školily během zimních, jarních i hlavních prázdnin 

školního roku 1977/78. Dále se učitelky účastnily vzorných ukázkových hodin ve 

vyučování 1. a 2. ročníku v Jičíně a v Kopidlně. Školením a hospitacím v souvislosti 
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s novým pojetím vyučování se učitelky hojně věnovaly i v následujících letech. Ve 

školním roce 1979/80 připravily učitelky v Jičíněvsi podle plánu práce metodického 

sdružení ukázkové hodiny pro učitele z I. ZDŠ v Jičíně a některých okolních 

málotřídních škol. Další ukázkovou hodinu (přírodověda ve 3. ročníku) předvedla 

ředitelka v Jičíněvsi ve školním roce 1981/82. Ve stejném roce vychovatelka zdejší 

školy absolvovala školení pro 7. ročník 2. stupně ZŠ (je učitelkou pro 2. stupeň ZŠ, 

aprobace matematika, výtvarná výchova). Ve školním roce 1985/86 se poprvé hovoří o 

průběžném vzdělávání, které organizovalo Okresní pedagogické sdružení. Ve stejném 

roce přihlásila vychovatelka J. Velartová do soutěže pedagogů svoji pomůcku – 

Maňáskové divadlo. Další ukázková hodina na zdejší škole proběhla ve školním roce 

1986/87. Učitelka Hnízdilová připravila ukázkovou hodinu přírodovědy ve 3. a 4. 

ročníku pro začínající a ménětřídní učitele. Předvedla využití netradičních způsobů 

práce (doplňovačky, kvízy, přesmyčky) a nabídla k rozmnožení. Ředitelka uvádí, že 

tento nový způsob práce se setkal u mladých učitelů s malým zájmem. 

Záznamy o dalším vzdělávání pedagogů se od tohoto roku v pamětní knize 

neobjevují. Výjimkou je jediné, uvedené ve školním roce 1995/96, kdy ředitel 

absolvoval dvoudenní školení ředitelů málotřídních škol v Lázních Bělohradě. 

Mimoškolní angažovanost učitelů 

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi 

Učitelé školy v Jičíněvsi se v různých obdobích různými způsoby angažovali 

do veřejného života nejen v obci. Každý konkrétní pracovník školy se podle potřeb 

společnosti i vlastních zájmů zapojoval do různých spolků a aktivit. Nejvíce záznamů se 

týká práce ředitele (správce školy, řídícího učitele). 

Do začátku 1. světové války se aktivity pojily s náboženstvím. Ve školním roce 

1893/94 se uvádí: „Řídící učitel Fr. Kovář převzal vykonávání obřadů chórním také 

v chrámu Páně Kosteleckém a v kapli Dolanské.“ (SOA, 1894, s. 94) Od školního roku 

1901/02 se objevují záznamy o tom, že oba učitelé (Drašar, Motyčka) s dětmi cvičili 

každou sobotu zpěvy kostelních písní na neděle a svátky. Od školního roku 1904/05 

správce školy (Drašar) uvádí, že je předsedou „Budče“ (do 1908), jednatelem župní 

hasičské jednoty Jičínské (do 1917) a přednáší v místních odborech Národní Jednoty 



69 
 

Severočeské a při hasičských schůzích. V následujícím školním roce rozšířil své 

aktivity o opatrování dešťoměrné a bleskové pozorovací stanice. V dalších letech k již 

zmíněným přibývá členství obou učitelů v hospodářském spolku. Učitel K. Kutek byl ve 

školním roce 1909/10 jednatelem čtenářského spolku v Kostelci. Správce školy (Drašar) 

ve školním roce 1911/12 uvádí, že je pokladníkem Rajfaisenky v Kostelci. Od školního 

roku 1912/13 se nově nastupující učitel Bílek stal jednatelem místního odboru 

„Sokola“. 

V době 1. světové války vyplývaly aktivity učitelů také z válečné situace. Oba 

učitelé (Drašar, Bílek) skládali finanční příspěvky a pomáhali při vybírání peněz. Ve 

školním roce 1914/15 správce školy daroval Červenému kříži 30 K, okresní úřadovně 

30 K, na fond pro sirotky učitelské 20 K, na vlnu 15 a na válečnou půjčku 500 K. Byl 

členem žňové komise a jako důvěrník sčítal zásoby chlebovin. Ve školním roce 1916/17 

byl správce školy komisařem při nákupu obilí ve Vrscích a Slavhosticích, při soupisu 

obilí v Kostelci a Dolanech. Byl důvěrníkem pro V. a VI. válečnou půjčku (za což 

obdržel poděkování), byl členem obecního výboru, zástupcem účetního obce, členem 

žňové komise, pokladníkem záložny a jednatelem župní hasičské jednoty. Učitel Bílek 

sčítal jarní osetí a vypracovával žádosti. Oba dali na dvě válečné půjčky po 1000 K a 

podporovali sbírky.  

Po skončení války a vzniku republiky se činnost učitelů v mnoha směrech 

vrátila k předválečnému stavu, přibyly ale také nové aktivity. V únoru školního roku 

1920/21 provedli učitelé sčítání lidu, učitel B. Sahánek sčítal osev, řídil vydávání 

„Okresního věstníku“, správce školy přednášel v hasičských schůzích a byl 

pokladníkem v záložně. V dalších letech se učitelé starali o divadlo. B. Sahánek, který 

se po odchodu Drašara do výslužby dočasně ujal správy školy (1923/24), byl 

zpravodajem ministerstva zemědělství o stavu osení a sklizně v jižní oblasti okresu 

jičínského, řídil časopis „Okresní věstník“ s nově založenou přílohou „Lidovýchovná a 

knihovnická hlídka“, byl okrskovým knihovním dozorem a důvěrníkem okresní péče o 

mládež v Jičíně pro obec Jičíněves a členem finanční komise obecní. V obci se snažil 

vzbudit zájem o elektrizaci. Následující řídící učitel, J. Sekáč, byl během 

svého devítiletého působení (1924 – 1933) členem hasičského sboru, pokladníkem 

Kampeličky v Kostelci, členem výboru okresní péče o mládež, členem finanční komise 
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a místním důvěrníkem pro péči o mládež, starostou tělovýchovné jednoty „Sokol“, 

členem čtenářské besedy „Svatopluka Čecha“ v Kostelci, pokladníkem místní školní 

rady. Ve školním roce 1934/35 nastoupil řídící učitel Jan Bílek. Byl zvolen předsedou 

místní osvětové komise, pořádal přednášky v Jičíněvsi a Kostelci, které obohatil o 

světelné obrazy (Cesta kolem světa, ošetřování nemocných, prezident T. G. Masaryk, 

mistr Jan Hus). Ve školním roce 1935/36 sepsal dějiny Jičíněvse a Kostelce pro 

vlastivědu Jičínska a jako jednatel Sokola se zúčastnil šestidenního zájezdu (Turčianský 

Svatý Martin, Liptovský Svatý Mikuláš, Liptovský Hrádek – návštěva tamních 

sokolských jednot). Ve stejném roce se uvádí, že učitelka Věra Drbohlavová byla 

cvičící členkou v jednotě Sokol. Řídící učitel i učitelka se stali přispívajícími členy 

pěveckého sdružení učitelů Českého ráje, přispívali měsíčně Bolzanovu učitelskému 

sirotčinci. Ve školním roce 1936/37 se píše: „Řídící učitel Jan Bílek jmenován byl 

mšano členem zkušební komise pro zkoušky učitelské způsobilosti na školách obecných 

při Raisovu st. učitelském ústavě v Jičíně. Vykonal 24 přednášek se světelnými obrazy 

v Jičíněvsi, Kostelci a Dolanech.“ (SOA, 1937, s. 237).  

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi 

Období 2. světové války se i zde odráží v náplni práce učitelů. V roce 1939/40 

byl kupříkladu učitel Josef Drbohlav jmenován místním vůdcem Národního 

soudrženství, oba učitelé přispívali na Německý Červený kříž. V následujícím roce je 

zapsáno, že podle vládního nařízení musel každý učitel pracovat 2 hodiny denně pro 

obec a její úřad. Správce školy Josef Drbohlav, který nahradil J. Bílka, vedl vyživovací 

agendu (výdej potravinových lístků, oděvních, obuvních, mýdlových a tabačenek). 

Učitel J. Jakubec vedl soupisy obilí, brambor a dobytka. Všichni učitelé také museli 

podepsat prohlášení o své další činnosti (výchova k říšské myšlence, práce ve spolcích 

apod.). Svaz zemědělství a lesnictví pořádal v prosinci 1944 přednášky o výrobní bitvě 

1945. K němu se připojila veřejná osvětová služba s přednáškou o bolševismu. Podle 

pokynu ministerstva školství museli přednášky vykonávat učitelé.  

Nová politická situace po roce 1948 vedla učitele k novým povinnostem. Ve 

školním roce 1949/50 ředitel Drbohlav zapsal: „Dnešní učitel musí nejen učiti a 

politicky vychovávati ve škole, ale působiti i mimo školu na proslovech a přednáškách, 

které mu svěří okresní akční výbor, musí spolupracovati a ČSM, SČSP aj. Musí působiti 
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i na rodiče, aby vedli děti k socialismu. Na MNV pomáhá učitel rozepisovati osevní 

plány, dodávky aj. Jeden z nejtěžších úkolů je působiti na lid, aby založili JZD. Ředitel 

J. Drbohlav provedl ve zdejší obci národní sčítání ke dni 1. března 1950 a zemědělské 

sčítání k 27. 5. 1950, v září 1949 geometrický výzkum půdy ve 4 obcích: Jičíněves, 

Kostelec, Dolany a Vesec.“ (PK, 1945, s. 46) 

Od školního roku 1949/50 byla učitelům stanovena dovolená 4 týdny. 14 dní 

museli pracovat pro školu (kabinet, knihovna, výzdoba) a 14 dní na lesní brigádě, nebo 

u státního statku, či JZD. I v dalších letech se práce učitelů orientovala na politiku. Ve 

školním roce 1951/52 ředitel uvádí, že třídní učitelé pracovali osvětově i politicky a 

v organizacích. Josef Drbohlav se účastnil přesvědčovací akce k založení JZD 

v Jičíněvsi, byl členem rady MNV, kulturním referentem, vedl evidenci uhelných listů, 

pomáhal při plánování, rozpisech a podobně. Byl jednatelem Sokola, matrikářem pro 9 

obcí se střediskem v Jičíněvsi, jednatelem újezdní osvětové besedy, důvěrník OPM, 

pokladníkem myslivecké jednoty. Učitelka Hana Srbková vedla SČSP a byla pokladní 

KSČ. V dalších letech se aktivity opakují, ředitel navíc konal proslovy do rozhlasu, 

nebo před promítáním filmů. V újezdu 6 obcí promítal 1x za 14 dní. Od 60. a 70. let se 

záznamy o angažovanosti učitelů v životě obce vytrácejí (1960 zemřel ředitel 

Drbohlav). Poslední dva zápisy jsou z období působení ředitele V. Sirůčka. Pro rok 

1970 plánuje přednášku pro SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) k 100. výročí úmrtí 

J. A. Komenského. Ve školním roce 1973/74 uvádí, že byl propagandistou v ZO KSČ 

v Jičíněvsi. V dalších letech již není o práci učitelů tohoto druhu žádná zmínka. 

5.3.4 Péče o zdraví dětí 

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi 

Od počátku existence školy se v pamětní knize uvádí informace o zdravotním 

stavu a péči o zdraví dětí. V prvních letech nejsou tyto záznamy pravidelné. Uváděn je 

výskyt nemocí a shrnující zhodnocení zdravotního stavu dětí. V roce 1893/94 se 

například píše, že zdravotní stav dětí byl příznivý, pouze v létě se objevily osypky. 

V některých letech se stávalo, že bylo zastaveno vyučování kvůli epidemii. Ve školním 

roce 1894/95 například vypukla epidemie spalniček (nejčastěji uváděné onemocnění). 

Onemocnělo přes polovinu žáků, takže bylo zastaveno vyučování od 26. 1. do 10. 2. Od 
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školního roku 1900/01 jsou záznamy každoroční a nově zahrnují informace o 

návštěvách lékaře za účelem preventivní prohlídky a očkování či přeočkování dětí proti 

záškrtu a neštovicím. Ve školním roce 1900/01 se uvádí, že zdravotní stav byl velmi 

dobrý, 6. června 1901 školu navštívil obvodní lékař pan Mudr Kejzlar a očkoval 15 dětí.  

Několikrát pamětní kniha uvádí zařazení žáka do seznamu trvale nemocných, 

nebo slabomyslných, ale také úmrtí žáka. Ve školním roce 1902/03 je tento zápis: 

„Zdravotní stav školních dítek byl celkem uspokojivý. Pouze ke konci školního roku 

objevily se opět u několika dítek spalničky. Jeden žák onemocnělý kostižerem byl 

osvobozen na delší čas od školní návštěvy.“ (SOA, 1903, s. 127) V roce 1904/05 je 

poprvé uvedeno úmrtí. „Koncem prosince zemřela trvale nemocná žákyně Marie 

Fídlerová z Kostelce.“ (SOA, 1905, s. 134)  

V prosinci 1920 proběhla kontrola místností školy vrchním okresním lékařem, 

v roce 1921/22 měl ve škole obvodní lékař přednášku o tuberkulóze. První záznam o 

pojištění dětí proti úrazu cestou do školy a při pobytu ve škole se objevuje ve školním 

roce 1924/25. Žáky dala pojistit místní školní rada. Od roku 1933 do roku 1938 je 

záznam o pojištění (banka Slavie) každoroční.  

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi 

Také v druhé knize jsou pravidelně zaznamenávány údaje o zdravotním stavu, 

prohlídkách lékařem a očkování dětí (TBC, neštovice, záškrt, obrna, od 60. let tetan a 

černý kašel). Objevují se záznamy o tuberkulínové zkoušce u dětí a rentgenování žáků i 

učitelů jako prevence při zjišťování tuberkulózy. V listopadu 1940 bylo při vyšetření 

zdravotního stavu žactva posouzeno 11 dětí jako podvyživených. Ve školním roce 

1941/42 je popsaná vitamínová akce pro děti. Půl aru pozemku školní zahrady bylo 

oseto mrkví a ředkvičkou. Úrodou pak byly poděleny děti. V poválečném období 

proběhlo několik akcí v rámci mezinárodní pomoci. Jednou z nich byla Kakaová akce. 

Kanadský ČČK daroval kakao a mouku školním dětem. Jičínský pekař napekl housky, 

uklízečka V. Drbohlavová vařila o přestávce dětem kakao, ke kterému děti dostávaly 

housku. Podobně škola získala čokoládu (Američané), rybí tuk (Švédsko). O 

přestávkách dostávaly děti na lžičce čokoládu s rybím tukem, pro upevnění zdraví, 

protože většina trpěla podvýživou. Od 50. let přibývají návštěvy stomatologa ve škole. 

Ve škole byl kladen důraz na pěstování hygienických návyků dětí. Vyučující také žáky 
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pravidelně (3x ročně) vážili a měřili. V 60. letech byla před vyučováním zavedena ranní 

rozcvička, o velkých přestávkách za příznivého počasí pobyt venku, v některých letech 

je uveden odběr mléčných svačinek. Od počátku 80. let děti dostávaly na podporu 

zdravého chrupu fluoridové tabletky a na zubní prohlídku již museli většinou učitelé 

s dětmi dojíždět do Jičína. V této době se také častěji objevují zmínky o přibývajících 

případech opožděného duševního vývoje a školní nezralosti, což vyplynulo z lékařských 

prohlídek. Tyto děti přesto nastupují do základní školy, protože rodiče odmítají odklad, 

nebo zařazení do zvláštní školy. Ve zvláštních školách je navíc nedostatek míst. Ve 

školním roce 1991/92 byl na podporu zdraví dětí zaveden v jarním a letním období 

pobyt venku o hlavních přestávkách a cvičení po hlavní přestávce (cviky z jógy). 

V dalších letech se již zmínky k tématu zdraví žáků neobjevují. 

5.3.5 Výchovně vzdělávací práce školy 

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi  

Podstatou každé školy je výchovně vzdělávací práce, která v různých obdobích 

naplňuje různými způsoby požadavky a cíle vzdělávací strategie státu. Rozsah i obsah 

záznamů v pamětních knihách, které se týkají výuky, nadrámcových a mimoškolních 

aktivit pro děti se mění v souvislosti s dobovými potřebami a podmínkami, ale také 

v souvislosti s působícím pedagogickým sborem.   

Výchovně vzdělávací práce byla v počátcích školy silně spjata s náboženstvím. 

Obstarání výuky náboženství bylo jednou z podmínek povolení zahájit vyučování na 

nové škole. Začátek a konec školního roku byl slaven službami božími buď v místní 

kapli, výjimečně v Kostelci, nebo ve Velíši. Každoročně probíhaly (často v neděli 

koncem školního roku) veřejné zkoušky z náboženství. Záznamy o připomínání různých 

výročí a událostí spojených s císařskou rodinou nebo hraběcí rodinou Šliků (narozeniny, 

jmeniny, svatby, pohřby, výročí panování) opět poukazují na výraznou roli náboženství. 

Vždy se jednalo o bohoslužby, kterých se účastnily také děti. Aktivně se žáci podíleli 

jen málo. Schopnější při bohoslužbě zpívali, starší kupříkladu písemně zpracovali stať 

ze životopisu připomínané osobnosti. Pasivně děti dále vyslechly proslovy, někdy byly 

v rámci oslav chudé děti obdarovány oděvy, obuví, školními pomůckami. Pro chudé a 

pilné děti škola pořádala slavnost vánočního stromku, v rámci které se děti opět 
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účastnily bohoslužby, předvedly vystoupení a na závěr byly obdarovávány převážně 

oblečením a obuví, ale také školními pomůckami či sladkostmi. První slavnost se 

konala z popudu katechety hned v druhém roce fungování školy (prosinec 1887). 

V dalších letech se pořádání ujala většinou hraběnka Šliková. Jen jednou (1892/93) se 

konala podobná slavnost také na Sv. Mikuláše. Slavnost vánoční se na přelomu 18. a 

19. stol. na několik let ze záznamů vytratila, stejně tak v období kolem 1. světové války.   

V druhém školním roce 1887/88 žádala místní školní rada, aby byl školní rok 

zkrácen na 10 ½ měsíce. Veleslavná c. k. zemská školní rada žádost schválila, ale 

žádala, aby m.š.r. oznámila, jakým způsobem budou slevené dny nahrazeny. Školní rok 

1889/90 byl zakončen 19. července podle ministerského nařízení. Od této doby je 

pravidelně uváděn konec roku v půlce července a trvá tedy 10 ½ měsíce. 

O způsobech výuky se v pamětní knize neuvádí konkrétní informace. 

Pozornost je zpočátku věnována více materiálním podmínkám. Pokud proběhly, jsou 

uvedeny změny učebnic. Každoročně je uváděn příbytek školních pomůcek a 

zaznamenáván je růst školní knihovny. Ta byla založena hned se začátkem výuky 

v nové škole a rozrůstala se z velké části z darů. V roce 1887 katecheta Hynek Knap 

věnoval 2 ročníky „Anděl Strážný“ a dal školu zapsat za úda (člena) „Dědictví 

Maličkých“, odkud hned přišlo 7 svazků (z nich 2 zařazeny výnosem c. k. okres. škol. 

rady do učitelské knihovny). Také pomůcky škola získávala často jako dar. V pamětní 

knize jsou uváděny téměř každoročně finanční příspěvky na školní pomůcky od místní 

školní rady, od okolních záložen i od jednotlivců. Mnohé pomůcky si učitelé vyráběli 

sami. Ve školním roce 1888/89 je například uvedeno, že správce školy (Fr. Kovář) 

zhotovil mapu Dolních Rakous, plán Vídně, rozkladné tabulky číselné od 1 – 5 a učitel 

Beránek zhotovil mapu okolí do 4 km.  

Ve školním roce 1891/92 se podle nařízení veleslavné c. k. zemské školní rady 

začalo od 1. ročníku vyučovat písmu stojatému. V samotném zápisu řídícího učitele je 

patrná změna ve sklonu písma. Od školního roku 1895/96 bylo vyučování ženským 

ručním pracím rozděleno na dvě oddělení a byly tedy zavedeny nové rozvrhy. 

Pro žáky školy byl jistě výjimečným zážitkem první školní výlet, který se 

konal ve školním roce 1895/96. „Školní rok ukončen neobyčejně vesele. Po službách 
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božích vracela se mládež k budově školní, aby přijala účet za pilnost svou. Tu již stály 

upravené povozy, jež propůjčil laskavě přítel školy a mládeže pan Josef Holý, správce 

dvora, aby dopravily mládež k Prachovským skalám. Byl to první výlet mládeže zdejší. 

Však také ani jediné dítko nechybělo. Mimo učitele a pana katechetu i četní rodičové 

provázeli dítky, těšíce se všichni té nezměrné radosti. Po čtyři hodiny obdivovaly se 

krásám vlasti své, aniž by to nejmenší dítko bylo si stěžovalo na únavu. Častovány byly 

na účet daru pana Aug. Jiřičky. Celkové vydání činilo 19zl 80kr. Poněvač již před tím 

bylo ukoupeno sešitů za 4zl 80kr., a oblek pro sirotka Ant. Pavlů za 2zl. 89kr., byl dar 

25zl. Vyčerpán a shodek 2zl. 49kr. musí se uhraditi z přebytku polévkových obědů.“ 

(PK, 1896, s. 104) 

V dalších letech se nekonaly výlety pravidelně. Většinou se jednalo o výlety do 

Českého ráje, často se účastnili i rodiče dětí. Kromě výletů jsou zápisech pamětní knihy 

uváděny také počty polodenních a celodenních vycházek do okolí (až 27). 

Často opakovanou činností dětí a učitelů je práce na zahradě, ve štěpnici. Ve 

školním roce 1901/02 správce školy Drašar kromě obvyklé výroby učebních pomůcek 

(8 nástěnných tabulek mluvnických a nástěnný plán školní budovy) založil ovocnou 

školku, upravil školní zahradu a opatřil nápisy k pěstovaným rostlinám. Ve stejném roce 

se poprvé objevuje další nová aktivita. Oba učitelé s dětmi cvičili každou sobotu po 

vyučování zpěvy kostelních písní na neděle a svátky (od roku 1909/10 za podpory 

harmonia). 

Od roku 1900 se konaly okresní porady učitelské, kde byl připravován a 

schvalován rozvrh učiva a učebnice. Podle závěrů na poradách učiněných, se tedy řídila 

i výuka na zdejší škole. Ve školním roce 1901/02 se začalo vyučovat podle nové čítanky 

a početnice Kozák-Ročkovy v první třídě a na zkoušku bylo pořízeno Luňáčkovo 

počítadlo. V následujících školních letech pak přibývaly další nové učebnice. Ve II. 

třídě byla zavedena druhá čítanka Jursova a v I. tř. se vyučovalo učení věcnému podle 

„Prvouky“ od Josefa Tůmy (od roku 1902/03). Od následujícího roku se mělo podle 

závěrů učitelské porady přihlížet při vyučování dějepisu více k dějinám českým, 

pověstem místním a z okolí. Třetí čítanka Jursova byla zavedena ve II. třídě ve školním 

roce 1904/05, děti posledních dvou ročníků kreslily i barvami a v I. třídě se od stejného 

roku učilo podle Krčmáře a V. Dijeka?. Učitelé také sestavili rozvrh učiva dějepisu 
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podle návrhů přijatých na učitelské poradě. Nové způsoby práce přibývaly i 

v následujícím školním roce (1905/06). Bylo zavedeno volné kreslení, starší děti 

kreslily listy, květy, ovoce a jiné předměty podle skutečnosti barvami. Ve školním roce 

1906/07 vešel v platnost nový školní a vyučovací řád. Ve školním roce 1907/08 žáci 

opět, jako každoročně, skládali zkoušku z náboženství. Tento rok ovšem výjimečně 

skládali také zkoušky požární.  Kromě již dříve zmíněných bohoslužeb se výjimečně 

objevuje, že v červenci 1909 byl školní rok zakončen výstavou všech prací žákovských, 

dívčích a školních pomůcek (ještě jednou se objevuje v roce 1912/13).  

V zápisu ze školního roku 1910/11 se poprvé objevuje záznam o spoření dětí. 

Při slavnosti vánočního stromku v Jičíněvsi a Kostelci děti sehrály divadelní hru „Tři 

haléře“. Z výdělku bylo zasláno 80 Korun České zemské komisi pro ochranu dítek a 15 

K 46 h bylo uloženo na šicí stroj pro ženské ruční práce. I v následujícím roce je 

uvedeno, že učitelé vedli děti k šetření. I. třída naspořila 130 K, II. třída 165 K. 

Uspořené peníze byly uloženy v Rajfaisence v Kostelci, kde byl správce školy (Drašar) 

pokladníkem. Záznamy o spoření dětí se pak objevují i v dalších letech. 

Ve školním roce 1913/14 je uvedena další změna učebnic. V I. třídě byla 

zavedena nová „První čítanka“ a Matolínova početnice (I. a II. díl). 

Doba 1. světové války se odrážela v náplni školní činnosti dětí i učitelů. 

Proslovy, bohoslužbami a vyvěšováním praporů byly připomínány válečné události, děti 

pracovaly v pomocných válečných akcích. Pořádaly sbírky peněz na sirotky, pro 

Červený kříž, dívky pletly nátepničky, šily prádlo pro nemocné, vyráběly papírové 

podešve, sbíraly kovy, látky, léčivé byliny. O vánocích roku 1915 sebraly kupříkladu 50 

kg jablek pro vojíny v nemocnici, o velikonocích pak 40 vajec. Děti dále pomáhaly při 

polních pracích. V době válečné byla uzavřena knihovna – nepůjčovalo se, neprováděly 

se zkoušky z náboženství. Oproti tomu výlety se konaly i v době války. Ve školním roce 

1915/16 byla II. třídě zavedena početnice Matolínovy, učivo bylo rozvrženo podle 

nových osnov pro nižší stupeň. Ve školním roce 1916/17 byly změněny všechny 

čítanky. Zůstal pouze slabikář, katechismus a početnice. V I. třídě byla zavedena 

„Poupata“. Zmínka o nových osnovách v roce 1915 koresponduje s informacemi 

uváděnými v části 2.2.  
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Po válce mizí ze života školy služby Boží, oslavy hraběcí rodiny. Školní rok 

byl od roku 1918/19 zkrácen na 10 měsíců. Z knihovny musely být vyloučeny některé 

knihy a byla znovu otevřena. Při školních oslavách byla věnována pozornost novým 

tématům a osobnostem (vznik republiky, Komenský, Masaryk). Mění se i způsob oslav. 

Byly vyvěšovány prapory, učitelé konali proslovy, ale děti zůstávaly nadále pasivní. 

V roce 1919 se konala téměř poslední zkouška z náboženství (poslední se pak konala až 

po letech, v roce 1926). Od školního roku 1920/21 se vyučovalo kromě 

římskokatolického i náboženství československému, ke kterému přestoupilo již 

v předchozím roce hodně dětí.  

V dalších letech se postupně objevují kulturní akce pořádané dětmi i pro děti. 

Ve školním roce 1921/22 se po letech píše o divadelním představení dětí. Žáci školy na 

podzim secvičili pohádku „Perníková chaloupka“. Čistý výnos z vystoupení věnovali na 

knihovnu (500 K). Na jaře pak shlédli divadelní představení v Žitětíně.  

O změnách, které přinesl školský zákon z roku 1922, nejsou v pamětní knize 

žádné zmínky, což ovšem souvisí s tím, že zápis z roku 1922/23 zcela chybí (zřejmě 

z důvodu odchodu řídícího Drašara do výslužby). 

Na popud okresního školního výboru dohodla správa školy s Okresní 

hospodářskou záložnou v Jičíně dar všem dětem. Děti dostaly vkladní knížky 

s počátečním vkladem 5Kč, aby byly podníceny ke spoření. Obě třídy pak do konce 

roku uspořily dohromady 4833,90 Kč. Stalo se tak ve školním roce 1923/24. Ve stejném 

roce se objevují novinky v náplni výletů: „…Vedlo žactvo i do biografu v Jičíně, když 

promítány byly poučné filmy. Též i zvěřinec v Jičíně meškající byl s dětmi navštíven.“ 

(SOA, 1924, s. 184). Poprvé ve školním roce 1923/24 byl konec školního roku 

obohacen místní školní slavností (zatímní řídící učitel B. Sahánek). Děti recitovaly 

básně a zpívaly písně. Stejným způsobem končil školní rok i v dalších letech (řídící J. 

Sekáč 1924 – 1933).  

V době první republiky se objevují nové mimoškolní aktivity dětí i učitelů. 

Často je zmiňována tělovýchovná jednota Sokol, děti se účastní jejích akcí, chlapci 

cvičí jako sokolský dorost (po roce 1935 i dívky). V dubnu roku 1925 byl při škole 

založen dorost Československého Červeného kříže. Náplň činností je nastíněn v zápisu 
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ze školního roku 1925/26, kde se uvádí, že: „Dorost dbal o čistotu ve škole i mimo 

školu, upravoval dvůr i školní zahradu, opravil věšáky a školní pomůcky, okrášlil 

pomník padlých vojínů. Dívky šily z darovaného plátna Čsk. Červ. křížem košile pro 

chudé žáky.“ (SOA, 1926, S. 189). I mimo tuto organizaci se školní děti zapojovaly do 

práce. Dívky II. třídy opatrovaly květiny za okny a pracovaly ve školní zahradě, chlapci 

štěpili.  

Ve školním roce 1925/26 proběhla z nařízení okresního školního výboru 

kontrola knihovny, bezcenné a vadné knihy byly odstraněny. Z 217 knih žákovské 

knihovny bylo 164 vyloučeno. Vyřazeny byly také mapy z doby rakouské. V dalších 

letech narůstalo množství kulturních a vzdělávacích akcí, které žáci navštěvovali 

(biograf, divadlo, koncert, exkurze). Až do 2. světové války se připomínají obdobná 

výročí (J. A. Komenský, A. Jirásek, B. Němcová, sv. Václav, T. G. Masaryk, Mír 

Československého Červeného kříže, vznik republiky, den spořivosti, týden zdraví 

venkova, svátek matek a další významné osobnosti a události dějin). Oslavy žáci 

absolvovali až na výjimky stále pasivně vyslechnutím proslovu, po roce 1930 také 

poslechem školského rozhlasu. Při jeho zavedení se konala veřejná slavnost v hostinci 

(19. 11. 1930). Jednou z výjimek bylo 10. výročí republiky. 27. 10. 1928 se ve škole 

konala oslava, kromě proslovu řídícího učitele žáci sehráli dětskou hru „Sen“ od A. 

Hanušové. Výtěžek byl použit na rozšíření knihovny. 

Ve školním roce 1929/30 se objevuje nový termín v dívčí výuce. Kromě 

ženských ručních prací je jmenována také domácí nauka (nauka o domácím 

hospodaření). V zápisu z roku 1933/34 je uvedeno, že v uprázdněné kuchyni po řídícím 

učiteli 1x měsíčně dívky v hodinách domácí nauky vařily. V roce 1933 byly vydány 

nové osnovy pro obecné školy (viz 2.2). Tomuto faktu odpovídají záznamy ze školního 

roku 1934/35, kde se píše, že tento rok přinesl změny v obsahu učiva. Vyučovalo se 

podle nových, definitivních osnov (v obou třídách podle běhu B). V I. třídě 1. školního 

roku se dále učilo čtení podle čítanky „Poupata“, ke psaní se používaly sešity 

s jednoduchou liniaturou, v 2. oddělení II. třídy bez liniatury. Ve stejném roce byla 

v obou třídách zavedena samospráva žactva. Bližší informace o jejím fungování chybí.   

Ve stejném roce se poprvé objevuje zápis o časopisech odebíraných pro děti. 

Dorost ČČK předplácel do žákovské čítárny časopisy: Mladý svět, Naše republika, 
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Lípa, Radost a Naše práce, pro učitelskou knihovnu byl odebírán časopis Tělesná 

výchova. V dalších letech jsou navíc jmenovány ještě časopisy Vzkříšení, Mládí, Zlatá 

brána, Sokolské jaro, Poupě, Na stráži, Obrana vlasti.  

Ve školním roce 1935/36 darovala místní Kampelička ke dni spořivosti 

každému žáku zdarma vkladní knížku a poukaz na vklad 5 Kč, uloží-li si do roka 

alespoň 10 Kč sám. Ve školním roce 1936/37 je uvedeno, že byl vydán seznam 

povinných písní a výnos o přijímání žáků do měšťanských škol. V tělesné výchově i 

jiných předmětech byla věnována zvýšená pozornost brannosti mládeže. Další údaje o 

změnách učebnic jsou z roku 1937/38. V I. třídě byly zavedeny Poznámky z vlastivědy 

a Mladý počtář II. Od 1. února 1938 vešel v platnost nový školní řád a osnovy branné 

výchovy. Ve stejném roce bylo prováděno testování žáků 3. – 8. ročníku z počtů pro 

celostátní výzkum početních schopností. 3. ročník vypracoval navíc 22 testů po deseti 

otázkách z vlastivědy pro český pedagogický ústav. Testování z počtů pokračovalo i 

v následujícím roce (1938/39).  

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi 

Doba protektorátu přinesla značné změny do práce školy. Od 1. září 1939 se 

vyučovalo podle nových osnov a byla zavedena vyučovací hodina 45 minut s 

přestávkami 5, 15 a 10 minut. Od 1. dubna 1940 byl zaveden letní čas, který zůstal 

platný i v zimě. Aby vyučování nezačínalo za tmy, byl upraven začátek vyučování. Od 

listopadu se začínalo od 8.30, od 20. ledna byl začátek vyučování posunut na 8.45 a od 

19. února opět od 8.00 hod. Byla provedena revize knihovny, vyloučené knihy byly 

zapečetěny a zastaveno půjčování. Zapečetěny byly i obrazy, busty a jiné pomůcky. Od 

1. 9. 1940 byly podle nařízení odstraněny všechny učebnice, příručky, pomocné knihy a 

mapy z užívání, zavedeny byly opět povinně pro 1. a 2. postupný ročník břidlicové 

tabulky nebo podobné náhražky. Byla zakázána nevhodná témata školních slohových 

prací (např. Kdo byl největší Čech). Zakázány byly také hromadné vycházky, výlety a 

pochody. Od 1. února 1941 se žáci od 3. ročníku povinně učili německému jazyku. Od 

1. února 1942 se němčina vyučovala již od 1. ročníku. Měšťanské školy byly 

přejmenovány na „hlavní“. Veškeré svátky, které připadly na některý den v týdnu, byly 

přeloženy na následující neděli, aby se získaly pracovní dny.  
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Pro školní rok 1942/43 byla vydána další nařízení. Přestup na hlavní školy 

(měšťanské) byl povolen jen 40% žáků 4. postupného ročníku a žáci museli vykonat 

přijímací zkoušku. Vysvědčení, výkazy, třídní knihy a další tiskopisy byly zavedeny 

německo-české. Podle dalšího nařízení MŠANO musela škola odevzdat okresnímu 

úřadu 117 ½ kg vyřazených knih, map, obrazů a učebnic. Vše bylo odkoupeno jako 

starý papír za 32,- K a knihovna musela být doplněna německými spisy a spisy českými 

vyhovujícími době. Po celý rok se nevyučovalo dějepisu. Ve školním roce 1942/43 byl 

také zrušen feriální (volný) čtvrtek, místo něho byla ustanovena dvě volná odpoledne ve 

středu a v sobotu. Ve školním nakladatelství vyšly čítanky pro 2. a 3. školní rok. Zdejší 

škola z objednaných dostala jen polovinu. Od školního roku 1943/44 mělo být zavedeno 

6 stupňů z prospěchu. 

Na škole se v době válečné slavily a připomínaly zcela jiné události a osobnosti 

(vznik protektorátu, narozeniny vůdce, válečné úspěchy Říše, prezident E. Hácha…). 

Žáci se v těžkých dobách zapojovali do práce. Účastnili se sběrů (barevné kovy, železo, 

papír, staré hadry, léčivé byliny, kaštany, knihy a hry pro dělníky v Říši), o žních 

pracovali většinou u rodičů. Z městských škol byli žáci 7. a 8. školního roku povoláni 

na česání chmele.  

Ve školním roce 1943/44 je uvedeno, že do školy poprvé přišli Mikuláš a čert. 

Každý žák od nich něco dostal. Ve stejném školním roce byly od 25. října zavedeny 

opět 50 minutové vyučovací hodiny na obecných školách. V následujícím roce 

(1944/45) stanovilo Ministerstvo školství pro všechny školy jednotně vyňatá slova, 

vzory podstatných jmen a vzory slovesných tříd. 

Období blížícího se konce války se projevilo i na chodu školy. Kvůli 

nedostatku uhlí pro vojenské účely byly školy nuceny odevzdávat vlastní zásoby. 

V Jičíněvsi tak byly vánoční prázdniny několikrát kvůli nedostatečnému vytápění 

prodlužovány. Žáci přicházeli do školy jen jednou týdně pro domácí úkoly. Pravidelná 

výuka začala v roce 1945 až 4. dubna.  

Po skončení války se mění témata oslav a připomínaných výročí a osobností 

(čeští spisovatelé, osobnosti dějin, vznik samostatné republiky, T. G. Masaryk, 

narozeniny prezidenta E. Beneše, výročí tragédie Lidic, květnové povstání, Mír ČČK). 
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Hned v roce 1945/46 znovu zahájil činnost Dorost ČČK i Sokol, ale velmi brzy zmínky 

končí (jen do roku 1948). Děti se dále věnovaly sběrům (makovice, kosti, papír, 

tkaniny, guma, léčivé byliny, šípky, žaludy) a vypomáhali na polích (hubili silenku 

v jeteli u Kostelce). 

Ze změn ve školské legislativě, které vešly v platnost hned po roce 1945, se 

v pamětní knize píše o odchodu 6. až 8. ročníku na měšťanku v Jičíně, o znovuzavedení 

feriálního čtvrtka a nových vyučovacích předmětech. Od 4. ročníku se začalo vyučovat 

ruštině a od 3. ročníku politické výchově. Od následujícího roku (1946/47) se žáci 1. 

ročníku učili čtení globální metodou podle učebnice „Sluníčko“.  

Po roce 1948 práci školy výrazně ovlivňuje politická situace, což je nejvíce 

patrné na tématech oslav (SSSR, Rudá armáda, VŘSR, V. I. Lenin, Stalin, Týden 

československo-sovětského přátelství, KSČ, prezident Gottwald a další, Vítězný únor 

1948, Den horníků, Den armády, 1. Máj) 

Pravidelně i nadále žáci konají sběry (kosti, papír, železo, textil, léčivé byliny, 

kaštany), dále je podporováno spoření dětí. Ve školním roce 1947/48 byl založen 

kroužek střádalů. Naspořeno bylo v tomto roce 12 892 Kč, za což bylo 13 žáků 

vyznamenáno diplomy a odměněno balíčky čokolády a tužkami. Poslední zmiňovanou 

akcí jednoty Sokola byl XI. všesokolský slet v Praze, kterého se účastnilo 12 dívek a 4 

chlapci ze školy v Jičíněvsi. Mění se i způsob zahájení školního roku. Nechybí výzdoba, 

od 50. let účast předsedy MNV a členů SRPŠ, poslech rozhlasu – projev náměstka, nebo 

ministra školství, hudba z rozhlasu, proslov ředitele a předsedy MNV, účast rodičů žáků 

1. ročníku. 

Zákon o jednotné škole a jeho odraz v práci školy se v zápisech pamětní knihy 

neprojevuje. Jediná zmínka, která se váže ke změnám v organizaci vyučování je uveden 

ve školním roce 1948/49, kdy byl zrušen feriální čtvrtek. Místo něho bylo stanoveno 

volno ve středu a v sobotu odpoledne. Od tohoto roku je také opět zmiňováno promítání 

filmů (do poloviny 50. let). Po letech je také v pamětní knize uvedeno pořádání vánoční 

besídky (od vzniku samostatné republiky jen ve 30. letech). Besídka se konala společně 

s nově založenou mateřskou školou. Uvedena je ještě jednou v následujícím roce. 

Postupně se objevují zcela nové aktivity v životě a práci školy. V listopadu 1949 žáci I. 
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a II. třídy soutěžili v čistotě a pořádku třídy, těla a šatstva. V rámci týdne radosti děti 

shlédly divadelní představení (Jiráskova Lucerna) v parku v zámku, kterou sehráli 

členové Svazu Československé mládeže (SČM). Kromě sběrů se žáci školy aktivně 

zapojovali do brigád (hledání a sběr mandelinky, pletí cibulky, sběr mošťáku, pletí 

brambor a cukrovky), za což získávali finanční odměnu. Školní výlety také 

zaznamenávají postupný vývoj. Od prvních, které měly nedaleké cíle, mají výlety 

zaznamenané od konce 40. let často velmi bohatý program. Například 15. června 1950 

stihli žáci navštívit Kokořín, Mělník, Říp, Terezín, České Středohoří a Doksy. V roce 

1959 při výletu autobusem navštívili zámek Hrádek u Nechanic, Hradec Králové 

(soutok Labe a Orlice), Třebechovice (betlém), zámek Opočno, zámek Nové Město nad 

Metují, ZOO Dvůr Králové. 

Školní rok 1949/50 je posledním rokem, kdy je zmíněna výuka Ručním pracem 

a Domácí nauce jako samostatný předmět s externí vyučující. Tato informace se 

neshoduje s teorií, kde se uvádí, že tento předmět byl zrušen až školským zákonem 

v roce 1953 (viz 2.3). Ve stejném roce žádalo rodičovské sdružení o znovuzavedení 

feriálního čtvrtku, ale Krajský národní výbor žádost zamítl.  

Podle záznamů v pamětní knize je patrné, že žáci školy se postupně čím dál 

častěji aktivně účastnili veřejných akcí, tvořily nástěnky, výzdobu školy. Nejčastěji se 

jednalo o pásmo básní a písní přímo při akci, nebo do rozhlasu. V rámci oslav byly 

pořádány také různé soutěže, štafetový běh, pochod, výtvarná soutěž. Žákům nebylo jen 

přednášeno učiteli, ale byly pořádány besedy s různými hosty (Den armády – poručík 

čsl. armády). Předchozí záznamy o připomenutí svátku matek po roce 1948 vystřídal 

MDŽ (mezinárodní den žen), kdy žáci pravidelně vystupovali při oslavě pořádané 

SPOZem (Sbor pro občanské záležitosti).  

Ve školním roce 1950/51 byla založena pionýrská skupina žáků 4. a 5. ročníku. 

Mnohé dřívější aktivity dětí byly z velké části přeneseny do práce PO (sběr, úklid, 

brigády, kulturní vložky, výlety, exkurze, besedy, návštěva kina, divadla). V roce 1960 

byl založen oddíl jisker. Vedoucími obou oddílů byli většinou externí pracovníci, často 

studenti. V některých letech oddíly vedli i sami učitelé a učitelky. 
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Školský zákon z roku 1953 je v pamětní knize zmíněn jen drobnou 

poznámkou, že o něm bylo pojednáno ve schůzi SRPŠ. V souvislosti s ním mizí ve 

školním roce 1953/54 z rozvrhu hodin i vysvědčení výuka náboženství. V dalších letech 

se výuka postupně zkracovala na 1x za 14 dní, 1 x za měsíc. Zcela zrušena byla v roce 

1959. 

Ve školním roce 1954/55, kdy byl provoz školy snížen na jednotřídní, 

organizoval ředitel (J. Drbohlav) ukázky učebních hodin v rámci rodičovských schůzek, 

aby rodiče poznali obtížnost práce na jednotřídce a aby proto více spolupracovali se 

školou. V následujícím roce (1955/56) ředitel v zápisu v pamětní knize kladně hodnotil 

přestup 5. ročníku do Jičína. Uvádí: „…žáci 5. třídy chodili do I. osmiletky v Jičíně, 

takže na škole byly jen 4 třídy. Vyučující měl usnadněnou práci a mohl se důkladněji 

věnovati práci ve 4 odděleních.“ (PK, 1956, s. 67). I v tomto roce ředitel připravil 

ukázku hodiny (počty) pro SRPŠ a dále při schůzce k rodičům promluvil o potřebě 

důslednosti ve výchově, pomoci při domácích úkolech, dohledu na oblékání, přezůvky, 

péči o zdravotní stav žáků. Pro školní rok 1956/57 v Jičíně nebylo místo pro 5. ročník, 

takže na škole se vyučovalo všech 5 ročníků. Dětí bylo na dvoutřídku, ale provoz zůstal 

jednotřídní s rozšířeným rozvrhem o 6 vyučovacích hodin týdně. Opět proběhla 

ukázková hodina čtení pro rodiče při SRPŠ. Ředitel si v zápisu z tohoto roku stěžuje na 

neúčast některých rodičů, kteří se zřejmě obávají, že by se veřejně hovořilo o chování a 

prospěchu jejich dětí, nebo nemají o školu zájem. 

Od roku 1957/58 se pravidelně objevuje oslava mezinárodního dne dětí 

(MDD). V tomto roce žáci shlédli v Jičíně dětskou operetu a promítání pohádky Spejbl 

a Hurvínek. I v dalších letech je den dětí oslavován kulturní akcí, častěji pak pořádáním 

sportovního odpoledne pro děti.  

V pamětní knize je práce dětí pro obec od konce 50. let jmenována jako 

veřejně prospěšná činnost. V rámci ní žáci čistili okolí MNV, sbírali odpadky, 

propagovali pomocí plakátů jarní práce, pomáhali při budovatelské činnosti (úklid po 

stavbě podezdívky plotu u školy apod.), tvořili žňové požární hlídky, připravovali 

kulturní vložky k různým příležitostem (schůze, setkání důchodců, MDŽ, oslavy 

výročí…), od 60. let sem jsou řazeny i sběry, které se omezují již jen na léčivé byliny, 

kaštany, starý papír a textil.  
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Vydání školského zákona v roce 1960 není v pamětní knize zaznamenáno. Až 

v roce 1962/63 je uvedeno, že se žáci ve 3. a 4. ročníku učí podle nových osnov a 

učebnic.  

Záznamy pamětní knihy z let 1960 – 1966 zahrnují několik oproti jiným rokům 

netradičních aktivit, což pravděpodobně souvisí s působením nové ředitelky A. Říhové 

(Rybkové). Znovu se objevuje vánoční besídka, ovšem pod názvem besídka „Dědy 

Mráze“.  Škola v Jičíněvsi navazovala aktivní spolupráci s okolními školami. Při MDD 

probíhala přátelská utkání ve fotbale a odbíjené se ZŠ Slatiny, v dalších letech byly 

podobné akce organizovány se školami v Žitětíně, Češově. Častější jsou vycházky a 

výlety do přírody (Češovské valy, les, rybník), ale také do Jičína (historické památky). 

Za hezkého počasí trávili žáci velké přestávky na školním hřišti. O prázdninách 1964 

škola pořádala prázdninový tábor. Žáci mohli trávit týden o prázdninách stanováním za 

vsí u rybníka pod vedením ředitelky a učitelky.  

Od školního roku 1966/67 byly zavedeny volné soboty. 

Ve školním roce 1967/68 byla škola jednotřídní s rozšířeným vyučováním o 6 

hodin. Některé ročníky začínaly a končily vyučování déle. V následujícím roce 

(1968/69) byla škola dvojtřídní. Ředitel tuto situaci v pamětní knize popisuje jako velké 

ulehčení v učitelské práci. Všichni žáci začínali vyučování v obou třídách ráno v 7.45 

hod. Byl zrušen rozvrh s rozšířeným vyučováním.  

Ve školním roce 1968/69 žáci navštívili výstavu exotického ptactva v Jičíně a 

pěvecký koncert žáků ZDŠ v Jičíně. Vánoční besídku v následujícím roce žáci připravili 

pro děti ze zemědělského útulku, který při škole působil místo zrušené MŠ. 

V roce 1970/71 byla škola opět jednotřídní s rozvrhem rozšířeným o 6 hodin. 

Zápisy v pamětní knize ze 70. a 80. let obsahují veliké množství různých oslav 

a vzpomenutých výročí politického zaměření s účastí dětí s kulturní vložkou, ale také 

veliké množství kulturních a vzdělávacích akcí pro žáky. Besídka k MDŽ se konala 

třikrát (Jičíněves, Kostelec, Chyjice), častější jsou exkurze, návštěvy výstav, besedy, 

divadlo, kino. Žáci byli seznamováni se zdravovědou (soutěž zdravotních hlídek 

v Jičíně), požární ochranou, pozornost byla věnována dopravní výchově (návštěvy 

dopravního hřiště), ochraně přírody. Žáci se účastnili mnoha soutěží (výtvarné, literární, 

poznávání živočichů, poznávání rostlin, požárnických). 
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Nově se objevuje oslava výročí osvobození s lampionovým průvodem 

k pomníku padlých, vystupování na vítání občánků. Na škole se jednou až dvakrát ročně 

koná branné cvičení, jehož náplní je nácvik rychlého odchodu ze školy, ukázněný 

pochod, zacházení s plynovou maskou, přechod zamořeným územím. 

Ve školním roce 1972/73 se žáci a učitelé účastnili okresní spartakiády 

v Jičíně. Ve školním roce 1974/75 byl zřízen přírodovědný kroužek pod vedením 

externího pracovníka. Ve výuce byl využíván nový televizor, smyčkový promítací 

přístroj a harmonium půjčené ze zahradnické školy.  

Od školního roku 1976/77 mohli žáci navštěvovat nově zřízenou školní 

družinu. Ve stejném roce byly v souvislosti s přestavbou 1. stupně ze všech 

ménětřídních škol přeřazeny 5. ročníky do nejbližší plně organizované školy a bylo 

započato s novým pojetím vyučování v 1. ročníku. V pamětní knize k tomuto tématu 

ředitelka uvádí, že nové způsoby práce kladou zvýšené nároky na přípravu vyučujících, 

zvláště pro třídy s více odděleními. Nové pojetí bylo postupně zaváděno v dalších 

ročnících, žáci pracovali podle nových učebnic. Ve školním roce 1979/80 se podle 

nových osnov vyučovalo ve všech ročnících. Ředitelka v zápisu uvádí: „Tímto školním 

rokem vstoupil nový projekt československé výchovně vzdělávací soustavy již do 4. roku, 

takže na naší škole se již učilo podle nového pojetí ve všech ročnících. Pro učitele je to 

práce velmi náročná. Vyučovat v oddělení s málo talentovanými žáky neocení nikdo, 

kdo sám nezkusil. Hudební a výtvarnou výchovu ve 4. ročníku by měl vyučovat už jen 

odborník na tyto předměty. Ovšem poloodborné vyučování na málotřídní škole není 

možné. Přesto učivo ve všech třídách bylo zvládnuto, probráno, zopakováno.“ (PK, 

1980, s. 205) 

Od roku 1980/81 jezdili žáci 3. a 4. ročníku na plavecký výcvik do Jičína. 

Ve školním roce 1981/82 byla zavedena ranní družina pro velký počet 

dojíždějících dětí, které do školy přijížděly ráno již v 7.00 hod. V následujícím roce 

(1982/83) byl provoz ŠD také o prázdninách. Ve vedení družiny se střídali učitelky a 

vychovatelka. Nárůst aktivit zaznamenala v 80. letech školní družina (vychovatelka J. 

Velartová). Většina soutěží, kterých se žáci účastnili, organizovala vychovatelka 

(výtvarné, přírodovědné…), pořádala víkendové výlety, turnaje v ping-pongu, besedy.  

Ve školním roce 1983/84 se v zápisu objevují dva nové zájmové útvary. 

Ředitelka školy vedla recitační kroužek, beseda o ochraně životního prostředí dala 
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podnět k založení kroužku „Přátel přírody“, který vedl externí pracovník – člen 

mysliveckého spolku. 

V zápisu v pamětní knize z roku 1986/87 ředitelka hovoří o zavádění 

elektronizace do vyučování, používání netradičních způsobů práce – doplňovačky, 

kvízy, přesmyčky, hry, soutěže v prvouce a přírodovědě. Vyučující odpracovaly 34 

brigádnických hodin na zlepšení prostředí školy a při výrobě pomůcek pro práci 

v prvouce a přírodovědě (v následujících dvou letech se uvádí také). 

Ve školním roce 1987/88 je uvedeno, že obě učitelky ve svých třídách vedly 

pohybové hry s cílem výchovy ke kolektivismu. Ve stejném roce je poprvé po velmi 

dlouhé době uvedeno, že škola odebírá časopisy – Mateřídouška, Ohníček, které jsou 

využívány při výuce čtení. Novinka se objevuje také ve veřejně prospěšných pracích. 

Kromě obvyklých aktivit žáci a učitelky upravují veřejnou nástěnku v obci. Ve školním 

roce 1988/89 je uváděn nový zájmový útvar – zdravotnický kroužek s externí vedoucí.  

Podle přípisu MŠMT byli roce 1988/89 žáci 1. ročníku hodnoceni slovně místo 

známek. Hned v příštím roce bylo slovní hodnocení opět zrušeno. 

Politické i společenské změny, které přinesla sametová revoluce 1989, se opět 

projevila také v práci školy. Ředitelka uvádí: „Po zhroucení režimu v listopadových 

dnech 1989, kdy nastala bezradnost, jsme se rozhodli, že budeme učit, abychom naučili 

děti základům čtení, počítání, psaní podle svého dobrého svědomí a vědomí jim 

vysvětlovali události ve státě a snažili se naučit je samostatně myslet a rozhodovat. 

Z plánu prací jsme vybrali to, co jsme sami považovali za důležité pro naši školu a naše 

děti.“ (PK, 1990, s. 294n) 

O zákonných úpravách ve vztahu k výchovně vzdělávací práci se opět 

výslovně nehovoří, je pouze zaznamenáno, že výuku ruského jazyka nahradila 

angličtina a němčina, z výuky se vytratila ideologie, některé svátky byly zrušeny 

(Slovenské národní povstání, Vítězný Únor, VŘSR), jiné nově ustanoveny (Cyril a 

Metoděj, Mistr J. Hus). Připomínán byl opět vznik samostatné republiky v roce 1918. 

Nově byly zavedeny velikonoční prázdniny (čtvrtek a pátek předcházející pondělí 

velikonoční), v následujícím roce (1990/91) přibyly také podzimní prázdniny v říjnu.  

Od školního roku 1992/93 je na práci školy patrná změna ředitele (Z. Kůtek) i 

politické situace. Začátku školního roku se účastnili představitelé obce, rodiče, starostka 

nebo jiný zástupce obecního úřadu. Žáci od tohoto roku pravidelně navštěvovali nově 
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organizovaný festival Jičín, město pohádky, vychovatelka pořádala školní výstavy – O 

nejhezčí jablíčko (říjen), O nejhezčí kraslici (duben), výstavu dětských prací (červen), 

žáci se účastnili výtvarných soutěží.  Vánoční besídka se konala každoročně v hostinci, 

dětský karneval v tělocvičně. Na den dětí učitelé a vychovatelka pořádali soutěže a 

zábavu na hřišti, organizovali návštěvy divadla, nebo hru „hledání pokladu“. Po 

několika letech se opět pořádal sběr šípků, kaštanů. Žáci se několikrát zúčastnili turnaje, 

který tradičně pořádala málotřídní škola v Kozojedech (klání malotřídek ve fotbale – 

chlapci a vybíjené – dívky). Podvakrát jeli žáci na cyklistický výlet, jednou na koncert 

do Jičína a jednou na zimní stadion v Jičíně. Zájmové kroužky jsou uvedeny jen ve 

školním roce 1996/97, kdy si žáci mohli vybrat z výtvarného, sborového zpěvu, 

pohybových her a německého jazyka. Na konci školního roku se v několika letech 

konala v sále hospody besídka s názvem „Loučení se 4. třídou“, každoročně žáci jeli na 

školní výlet. Konec školního roku byl slavnostní, nejlepší žáci dostávali knihy. Protože 

při zápisech bylo zjišťováno, že většina budoucích žáků 1. ročníku nenavštěvovala MŠ, 

připravoval učitel A. Jiránek každoročně ukázkovou hodinu pro rodiče současných a 

budoucích prvňáků. Ve školním roce 1997/98 měli budoucí žáci možnost docházet na 

předškolní přípravu. Od téhož roku se na škole opět učilo až do 5. ročníku. Dopad této 

změny na obsah a způsob výuky není popsán. 

S nástupem nové, prozatím poslední ředitelky (1998/99) byly některé aktivity 

zachovány, jiné se vytratily, další byly nově zavedeny. Téměř pravidelně škola 

navštěvovala festival Jičín, město pohádky, pro rodiče děti secvičovali besídku na 

vánoce, nebo k svátku matek (na sále hostince). Program besídek většinou doplnil 

divadelní spolek z Miletína. Žáci v průběhu let navštěvovali různé kulturní akce v Jičíně 

(divadlo, městskou knihovnu, výstavní galerii v zámku, muzeum a koncert). Zúčastnili 

se exkurze do planetária v Hradci Králové a do zámeckého parku v Kopidlně, v 

Národním muzeu v Praze žáci shlédli výstavu „Lovci mamutů“. Téměř každoročně je 

uveden plavecký výcvik. Několikrát byl slaven dětský den, zpravidla sportovní akcí na 

hřišti. Žáci se účastnili výtvarných a literárních soutěží. V rámci projektu Den Země 

prováděli úklid okolí školy a veřejných prostranství obce. Ve školním roce 2000/01 

věnoval obecní úřad škole první počítač. V záznamu ze školního roku 2003/04 se uvádí, 

že škola využívá výukových programů na počítači ve výuce. Zájmové kroužky při škole 

působily jen v některých letech. Jednalo se o kroužek kopané, výtvarný, náboženství, 
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výpočetní technika, sportovní, dovedných rukou a angličtina pro 2. ročník. Ve školním 

roce 2004/05 škola nabízela výuku jazyka anglického i německého. Ve školním roce 

2006/07 žáci absolvovali školení a výcvik na dopravním hřišti. K tématu nového 

školského zákona platného od 1. 1. 2005 se v pamětní knize žádný záznam nevztahuje. 

Pouze ve školním roce 2007/08 je uvedeno, že se žáci 1. ročníku učí podle nového 

vzdělávacího programu. Ve stejném roce školu se svým vystoupením navštívil 

kouzelník a minicirkus. Ve školním roce 2009/10 žáci absolvovali výuku bruslení na 

zimním stadionu Jičín a cyklistický výlet. Školní výlety se konaly každoročně. 
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B.   PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce obsahuje v první řadě dlouhodobý projekt 

„Historie naší školy“, který byl realizován v období 12. 4. až 10. 6. 2011 na málotřídní 

základní škole v Jičíněvsi se žáky 4. a 5. ročníku a vycházel z poznatků o historii školy 

zpracovaných v kapitole 5. 

Autorka považovala za přirozené připojit v logické návaznosti na historický 

vývoj také náhled na současný stav školy a její perspektivu. Z tohoto důvodu požádala 

ředitelku školy o interview, ale byla odmítnuta. Informace o současném stavu chtěla 

tedy získat z dotazníků pro rodiče žáků školy. Bohužel ani tato volba se neukázala jako 

využitelná. Při rodičovské schůzce autorka s rodiči domluvila doručení dotazníků přes 

děti. Rodiče s dotazníkem obdrželi obálku, do které anonymní dotazník zalepili a po 

dětech opět poslali do školy. Ředitelka ovšem několik dotazníků od dětí vybrala, 

otevřela a přečetla. V jednom případě dokonce telefonovala mamince, vynadala ji za její 

odpovědi a vyžádala přepracování. Tímto byla použitelnost dotazníků znemožněna. 

Současný stav školy byl proto zpracován na základě rozhovoru se zřizovatelem – 

starostou obce Jičíněves.  

V průběhu celé práce se postupně odhalovalo, že škola balancuje na hraně 

existence. Tento fakt přivedl autorku k rozhodnutí rozšířit práci o náhled na 

životaschopnost málotřídních škol Jičínska prostřednictvím rozhovorů s řediteli 

málotřídek a dotazníků pro učitele 1. stupně základních škol regionu. Cílem bylo 

zachytit jaká je situace málotřídních škol na Jičínsku a jaká je jejich perspektiva. 

6.  Metody práce praktické části 

Projekt 

Projekt je vyučovací metoda, která se realizuje jako komplexní praktická úloha 

spojená se životní realitou. Řešení vyžaduje teoretickou i praktickou část, která vede 

k vytvoření produktu. Pro projekt je charakteristické propojení školy se životem, 

propojení více vyučovacích předmětů, metod a forem výchovně vzdělávací práce. 

Projekt může být organizován od krátkodobého (hodiny), přes střednědobý (dny), 
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dlouhodobý (týden) až po mimořádně dlouhodobý (několik týdnů či měsíců), kdy 

probíhá paralelně s obvyklou výukou. Projekty mohou být zadány pro jednotlivce, 

dvojice, skupiny, celé třídy, více ročníků, celoškolní (Maňák, Švec, 2003). 

Metoda projektu byla použita při seznamování žáků s historií školy (ZŠ 

Jičíněves) v kapitole 7. Jednalo se o mimořádně dlouhodobý projekt (dva měsíce) pro 

dva ročníky (4. a 5.). 

Pozorování 

Metodou pozorování je podle Gavory (1996) jednak sledování činnosti lidí, její 

záznam nebo popis a hodnocení, ale také sledování předmětů, se kterými sledované 

osoby pracují, a prostředí, ve kterém se činnost odehrává. Pozorování může být 

strukturované, či nestrukturované. Každý z těchto protipólů má ještě další varianty. 

Metoda nestrukturovaného participačního (zúčastněného) pozorování byla 

použita při realizaci projektu, jemuž je věnována kapitola 7. 

Interview 

Interview je výzkumná metoda postavená na interpersonálním kontaktu. 

Umožňuje zachytit fakta, ale také proniknout hlouběji do postojů respondentů. Díky 

kontaktu „tváří v tvář“ lze pružně reagovat na reakce respondenta a upravovat další 

kladené otázky. Mohou být použity uzavřené, polo uzavřené nebo otevřené otázky. Pro 

úspěšné interview je důležité navození přátelské atmosféry (Gavora, 1996).  

V práci bylo použito polo strukturované interview vzhledem k potřebě získat 

bezprostřední, někdy i osobní odpovědi, které se písemně hůře formulují. Výsledky 

těchto šetření byly využity při zpracování částí 8. 1 – 8. 2. 

Dotazník 

Metoda dotazníku je založena na kladení písemných otázek a získávání 

písemných odpovědí. Otázky mohou být otevřené, uzavřené nebo polo uzavřené. 

Dotazník slouží k získávání údajů od velkého množství respondentů (odpovídajících) 

(Gavora, 1996). 

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány v části 8. 3. 
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7.  Projekt 

7.1   Příprava projektu 

Místo realizace – málotřídní základní škola v Jičíněvsi (okres Jičín) 

Cílová skupina – žáci 4. a 5. ročníku – 6 + 3 – celkem 9 dětí 

Cíle – Seznámit žáky s historií školy a skrze toto poznání zapůsobit na kladný vztah 

žáků ke škole, vzdělávání i vesnici. Prostřednictvím projektu dále poukázat na možnosti 

využití znalosti historie školy v její současné výchovně vzdělávací práci. 

Způsob ověření splnění cílů – Myšlenková mapa na začátku a na konci projektu, 

slohová práce při zahájení a na konci projektu.    

Kritéria hodnocení dosažení cílů – Rozdíl v množství pravdivých informací 

zaznamenaných žáky na počáteční a závěrečné myšlenkové mapě, postoje vyjádřené ve 

slohových pracích. 

Časový rozsah projektu – Plánováno předběžně 18 hodin v devíti společných 

setkáních v průběhu dubna, května + samostatná práce dětí a individuální konzultace. 

Klíčové kompetence 

kompetence k učení – Žáci vyhledávají a třídí informace a využívají je v tvůrčích 

činnostech. 

kompetence k řešení problémů – Žáci hledají způsoby zjišťování informací, hledají 

způsoby řešení zadaných úkolů. 

kompetence komunikativní – Žáci komunikují mezi sebou, s vyučujícím, vedou 

rozhovory s pamětníky školy. 

kompetence sociální a personální – Žáci spolupracují ve dvojicích, menších skupinách i 

v celém kolektivu třídy, žáci navazují kontakty s pamětníky školy. 

kompetence občanské – Žáci poznávají historii své školy, opatrně manipulují 

s historickými předměty. 

kompetence pracovní – Žáci plní zadané úkoly, dbají na bezpečnost při všech 

činnostech. 
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Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova – Žáci spolupracují, komunikují, navazují kontakty a 

vedou rozhovory s pamětníky, prezentují svou práci. 

Mezipředmětové vztahy 

vlastivěda – historie školy + historické souvislosti 

český jazyk – slohové práce (historie školy, zážitky pamětníků, prezentování vlastního 

postoje ke škole) 

výtvarná výchova – frotáž schodu, kresba budovy školy 

tělesná výchova – branné cvičení 

Osnova  

1. seznámení – seznamovací kruh, Já a moje škola – sloh + kresba – 2 hodiny 

2. evokace, motivace – frotáž schodu, myšlenková mapa, starý kufr – 2 hodiny  

3. první společné bádání – Pamětní kniha Obecné školy jičíněveské – 3 hodiny  

4. konzultace k textům – individuální – nyní a dále průběžně dle potřeby  

5. bádání v terénu – 3 hodiny  

6. samostatné bádání dětí, samostatná tvorba textů – průběžně, bez časové dotace  

7. druhé společné bádání – Pamětní kniha Zákl. devítileté školy v Jičíněvsi – 3 hodiny  

8. retro akce – branné cvičení – 2 hodiny  

9. Já a moje škola po projektu – sloh, myšlenková mapa – 1 hodina 

10. produkt (sjednocení materiálů) – 1 hodina 

11. závěr – 1 hodina  

Organizační formy 

Hledisko způsobu řízení učební činnosti žáků ve výuce 

 hromadná práce – aktivity číslo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (viz osnova) 

 skupinová práce a párová práce – 4, 5, 6 

 samostatná práce jednotlivců – 1, 3, 4, 6, 9 

 individuální práce – 4 

Hledisko prostorové organizace vyučování 

 ve třídě (popř. ve družině) – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

 v terénu – 5, 6, 8  
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Metody práce 

projekt - projektivní metoda – metoda volné slovní asociace (myšlenková mapa) – 

úvodní a závěrečné posouzení poznatků o tématu 

metody slovní (monologická a dialogická metoda, práce s knihou, písemná práce) 

názorně demonstrační metody – ukázky školních pomůcek, učebnic, fotografií 

praktické metody – výtvarná činnost – frotáž starého schodu, kresba školy 

učení v životních situacích – bádání v terénu (rozhovory s pamětníky), retro akce 

kritické myšlení – zhodnocení získaných informací a jejich využití pro další práci – 

texty do knížky 

Produkt 

Knížka o historii školy v Jičíněvsi.  

Písemné práce dětí podle jejich možností a schopností. Slohové práce na témata – Já a 

moje škola, Co jsem se dozvěděl z pamětní knihy obecné školy, Co jsem se dozvěděl 

z pamětní knihy základní devítileté školy, Co vyprávěli pamětníci, Co jsem zjistil při 

svém bádání, Já a moje škola po projektu a návrhy pro školu do budoucna, fotografie 

z realizace projektu, dobové fotografie, fotografie dobových učebnic a jiných věcí 

doplněné krátkými popisnými texty, obrázky dětí, otisk schodu. 

Pomůcky 

velké archy papíru + lihové fixy – myšlenkové mapy 

papíry + psací potřeby – písemné práce 

počítače – zjišťování informací, tvorba produktu 

papíry A4, tiskařská barva, skla, válečky, tužky, černé fixy – výtvarné činnosti 

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi (1886 – 1939 – nafocený materiál z archivu) 

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi (od 1939  – ve škole) 

dobové předměty, časová přímka – společné bádání 

plynové masky, obvazy, šátky, igelitové pytlíky, gumičky, pláštěnky – branné cvičení 

badatelské zápisníky + propisky – na poznámky dětí 

badatelské žetony, průkaz badatelského učně, certifikát badatele – motivační prvek 
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Podrobný plán: 

1) Seznámení  

Časová dotace – 2 hodiny 

Dílčí cíl – Seznámení s dětmi. Děti se zamýšlí nad svou školou. 

Seznamovací kruh (cca 10 minut) 

Děti se posadí v kruhu na koberec. Seznámení neproběhne klasickým 

způsobem, děti nebudou mluvit o sobě, ale každý si vybere a představí jednoho svého 

spolužáka. Vedoucí projektu (autorku) představí její synovec (žák pátého ročníku). 

Aktivita bude uzavřena doplněním některých informací (každý řekne, co by o sobě chtěl 

dodat). Náplň projektu zůstane prozatím utajena.  

Já a moje škola (cca 35 min.) 

Vedoucí projektu s odůvodněním, že chce blíže poznat i školu, požádá děti, 

aby napsaly popis školy i vlastní názory na ni. Autorka položí několik otázek 

k zamyšlení, aby děti pochopily, co po nich chce. Otázky: Co pro tebe znamená škola? 

Co se ti ve škole líbí/nelíbí? Jak se cítíš v prostředí školy (prostory, vybavení, výzdoba, 

spolužáci, učitelé)? Co od školy očekáváš? Co bys rád, aby ti škola dala? Co považuješ 

ve škole za důležité? Proč do školy chodíš? Na co se ve škole nejvíce těšíš/netěšíš? 

Proč? – Své postoje odůvodni. 

Obrázek školy podle předlohy (cca 40 min.) 

V druhé hodině budou děti kreslit školu (kresba tužkou + obtažení slabým 

černým fixem). Vzhledem k poloze školy (u hlavní silnice + vzrostlé lípy před 

vchodem), je nejpoužitelnější pohled na školu z křižovatky. Tam by si děti nemohly 

sednout a kreslit, proto se bude jednat o kresbu podle předlohy – fotografie na 

počítačích.  

Závěr (cca 5 minut) 

Zhodnocení. Seznámení s náplní příštího setkání nebude – snaha udržet děti 

v napětí, co se bude dít. 
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2) Evokace, motivace 

Časová dotace – 2 hodiny 

Dílčí cíl – Probuzení zájmu dětí o pátrání po historii školy, první seznámení s historií 

školy. 

Staré prošlapané dřevěné schody (cca 35 minut) 

Vedoucí projektu dětem ukáže otisky schodů staré 25 let, což ale neprozradí. 

Nechá hádat, co je to. Otisk dřeva asi poznají. Prozradí, že vznikl před dvaceti pěti lety 

zde ve škole. Nechá děti přemýšlet, co konkrétně je otisknuto. Pokud neodhalí, dá 

nápovědy, případně prozradí. Děti budou hledat, o které schody se jedná. Využitím 

výtvarné techniky frotáž, vytvoří nové otisky a porovnají se starými. Při práci povídání 

o tom, kolik dětí za dobu existence školy schody sešlapávalo, kdo z příbuzenstva dětí do 

školy chodil, jak se asi ve své době učili, jaké měl učitele, co se učili, jaké měli 

učebnice, co o historii školy vědí, co by o historii školy chtěli vědět.  

Myšlenková mapa (cca 10 minut) 

Žáci budou k ústřednímu tématu „historie naší školy“ říkat vše, co vědí. Budou 

přidávat i otázky, které je zajímají. Mohou říkat i své odhady.  

Starý kufr (cca 35 minut) 

Poté bude následovat pátrání po škole, hledání něčeho, co by mohlo prozradit 

něco o historii školy. Autorka projektu do sklepa uloží starý kufr, ve kterém budou 

učebnice, školní sešit, břidlicová tabulka, dřevěný penál – věci z dob počátků existence 

školy. Nalezený kufr děti donesou do třídy. Prohlédnou si jeho obsah, budou debatovat 

nad tím, z jaké doby mohou věci být. Vedoucí projektu se pokusí děti přivést na 

myšlenku začít pátrat a poodkrýt něco z historie jejich školy. Vyzve děti, aby kladly 

otázky – co by je zajímalo, co by chtěly zjistit? Zeptá se dětí, kde by se mohli o historii 

školy něco dozvědět. Pokud zvolí internet, mohou rovnou zkusit. Zjistí, že na internetu 

se o historii školy nic moc nenachází (pouze na stránkách obce krátká zmínka).  

Závěr (cca 10 minut) 

Zhodnocení činnosti. Vysvětlení náplně příštího setkání. Rozdání 

informativního dopisu pro rodiče – vysvětlení, jaký projekt a proč se bude konat, co 

bude náplní, jaký bude produkt, žádost o pomoc. 
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3) První společné bádání – Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi 

Časová dotace – 3 hodiny  

Dílčí cíl – Badatelským průkazem a žetony děti motivovat. Seznámit děti s historií 

školy v období let 1886 – 1939. Podpořit vztah dětí ke škole. 

Mladí badatelé (cca 15 min.)  

Vysvětlení, co je to kronika, či pamětní kniha, její význam a účel, co je archiv 

(kde je náš nejbližší, jak to tam vypadá – termíny badatelna, badatel). Termíny badatel a 

bádat budou použity ve spojitosti s plánovanou činností. Děti dostanou badatelské 

průkazy, notýsky a propisky. Během bádání si budou do svých notýsků dělat poznámky, 

které budou základem pro jejich texty. Za svou práci budou získávat žetony. Při získání 

13 žetonů obdrží na závěr projektu certifikát badatele.  

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi (80 min.)  

Povídání a čtení zajímavých pasáží (založení školy, katecheta, industriální 

učitelka, první školní výlet, zmínky o učebnicích, které byly v kufru, stromkové 

slavnosti, obdarovávání chudých dětí, první učitel, počet dětí…). Ukázky dalších 

dobových předmětů (další učebnice, vysvědčení, kalamář, fotografie…). Časová přímka 

a historické souvislosti (Rakousko-Uhersko, 1. světová válka, vznik první republiky). 

Děti si budou zapisovat do badatelských notýsků. Prakticky si děti vyzkouší psát perem. 

Samostatná práce dětí (30 minut) 

Děti dostanou za úkol napsat vyprávění o historii školy podle svých poznámek. 

Každý si vybere určité téma. V této práci budou případně pokračovat ve družině nebo 

doma, další den při konzultaci zkontrolujeme, vyhodnotíme, opravíme případné chyby. 

V souvislosti s psaním vyprávění o historii školy dětem navrhnu, že bychom tyto texty 

měli nějak využít, aby z celého projektu něco zajímavého vzniklo. Možná děti samy 

přijdou na nápad knížky, možná je budu muset k tomuto nápadu navést sama.  

Závěr (10 minut) 

Zhodnocení činností, rozdání žetonů (posouzení, kdo si zaslouží). Vysvětlení 

náplně příštích setkání – konzultace k textům následující den, další setkání pátrání 

v terénu – návštěva pamětníků.  
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4) Konzultace k textům 

Časová dotace – Průběžně, bez časové dotace – dle aktuální potřeby. 

Dílčí cíl – Vést děti ke kultivovanému písemnému projevu. 

Dle potřeby setkávání v rámci školní družiny. Individuální pomoc s tvorbou 

textů tomu, kdo bude potřebovat a bude mít zájem. 

5) Bádání v terénu 

Časová dotace – 3 hodiny  

Dílčí cíl – Seznámení s dalšími obdobími v historii školy (40. léta 20. století, 80. léta 

20. století). Obohacení dosavadních poznatků žáků.  

Instrukce (cca 10 minut + 10 minut na přesun) 

Poučení dětí – bezpečnost při chůzi v provozu, slušné chování (pozdravit, 

poprosit o vyprávění, pozorně poslouchat, poděkovat), ptát se a dělat si poznámky 

potřebné k následnému zpracování. 

Návštěvy (cca 2x 30 minut + 10 minut na přesuny) 

2 návštěvy u předem domluvených pamětníků (paní Špicarová a pan Kořínek). 

Ti budou dětem vyprávět o jejich letech strávených ve škole v Jičíněvsi. Děti si budou 

psát poznámky. 

Zpracování získaných informací (cca 30 minut) 

Ve škole se děti rozdělí do 2 skupin. Každá skupina bude sepisovat vyprávění o 

jedné návštěvě. Skupiny mezi sebou mohou spolupracovat, pomáhat si, předávat si 

informace (skupina, která se věnuje zpracovávání první návštěvy, může poradit a 

pomoci svými poznámkami z druhé návštěvy té skupině, která ji zpracovává). 

Pokračování případně při konzultačním setkání. Možno doplnit obrázky.  

Závěr (10 minut) 

Zhodnocení činnosti. Zadání samostatného bádání dětí, které bude vycházet ze 

zkušenosti získané při společné návštěvě pamětnice. Doporučení některých předem 

oslovených pamětníků (ověřit si, že dětem vyhoví). Rozdání žetonů. 
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6) Samostatné bádání dětí  

Časová dotace – dlouhodobý charakter  

Dílčí cíl – Rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí žáků. Obohacení poznatků. 

Děti samy zvolí, zda vytvoří dvojice, skupinky, nebo zda budou pracovat jako 

jednotlivci. Osloví v první řadě svoji rodinu (prarodiče, rodiče, starší sourozence…), 

s pomocí rodičů i samostatně poprosí další pamětníky ze sousedství a získávají další 

informace. Při své činnosti vycházejí ze zkušenosti získané při společném bádání 

v terénu. Další materiál mohou sbírat až do sestavování výsledného produktu – knížky o 

historii školy. Děti samostatně, nebo ve skupinkách zpracují získané informace – 

písemné vyprávění. Své práce průběžně odevzdávají, využívají konzultačních setkání. 

7) Druhé společné bádání – Pamětní kniha základní devítileté školy 

v Jičíněvsi 

Časová dotace – 3 hodiny 

Dílčí cíl – Seznámit děti s historií školy v období 1939 – 2011. Podpořit vztah ke škole. 

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi + pamětník (cca 65 min.)  

Pamětnice (J. Velartová) chodila do školy v Jičíněvsi v 50. letech a zároveň 

tam v 80. letech pracovala jako vychovatelka. Přinese další dobové věci (vysvědčení, 

penály, rozvrh hodin, učebnice, sešity, kroniku ŠD…), bude vyprávět, odpovídat na 

otázky. Čtení pasáží z pamětní knihy, které se vztahují k tomu, co se děti dozvěděly od 

pamětníků + další vybrané pasáže a diskuse, vysvětlování souvislostí s využitím časové 

přímky, vyprávění autorky (je také pamětnicí) a přidávání dalších dobových věcí.  

Samostatná práce dětí (20 min.) 

Děti si rozdělí témata (období), udělají si přípravu (osnovu, upřesní si 

informace z notýsků), poradí se. Na základě této přípravy děti píší vlastní vyprávění o 

historii školy – ve škole, ve družině, doma, při konzultaci.  

Závěr (5 min.) 

Zhodnocení činností. Seznámení s další akcí – branné cvičení. Rozdání 

informačního lístku, kde bude uvedeno, co si mají na branné cvičení přinést – pláštěnka, 

4 igelitové pytlíky, 4 gumičky, šátek, pytlík s pískem (či jiná zátěž). Rozdání žetonů. 
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8) Retro akce – branné cvičení 

Časová dotace – 2 hodiny 

Dílčí cíl – Motivace skrze zajímavý zážitek. Další bližší seznámení s minulostí školy. 

Úvod (10 min.) 

Připomenutí – co je branném cvičení. Vysvětlení – co je evakuace – 

prostudování evakuačního plánu. 

Evakuace (5 min.) 

Opuštění školy podle evakuačního plánu. 

Přesun na stanoviště (15 min.) 

Kostelec (u klubovny na paintballovém hřišti) – cca 1 km, lísková alej za 

školou v případě horšího počasí. 

Aktivity (40 min.) 

Protichemická ochrana (oblek) – vytyčená trasa na čas (běh, překážka, 

plazení). Zdravověda – první pomoc, obvazování (palec na ruce, loket, hlava, koleno), 

nosítka z rukou (vytyčená trasa), dlaha z větví. 

Návrat do školy a závěr (20 min.) 

Zhodnocení akce. Zadání úkolu – Kdo napíše vyprávění o dnešní akci? 

Seznámení s činností příštího setkání – zhodnocení celého projektu, návrhy pro 

budoucnost školy, nová myšlenková mapa. Rozdání žetonů. 

9) Myšlenková mapa + co mi projekt dal + budoucnost školy 

Časová dotace – cca 1 hodina  

Dílčí cíl – Vést žáky k zamyšlení nad získanými poznatky a zkušenostmi. Žáci hodnotí 

přínos projektu, hodnotí výsledky své práce, posun ve svých znalostech. Vést děti 

k zamyšlení nad školou v budoucnu. 

Myšlenková mapa (15 min.) 

Stejně jako na začátku projektu žáci zaznamenávají své poznatky o historii 

školy na velký plakát. Porovnají s původní mapou, zhodnotí posun ve svých 

vědomostech. 
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Samostatná práce dětí (30 min.) 

Slohová práce na téma: Já a moje škola po projektu + návrhy pro školu do 

budoucna. Úkolem dětí bude zhodnotit celý projekt, co je nejvíce a nejméně bavilo, zda 

se nějak změnil jejich postoj ke škole, vyjádří své názory na budoucnost školy (co by se 

mohlo ve škole změnit, jak by mohla škola v budoucnu vypadat, čím by se dalo 

z minulosti školy inspirovat do její budoucnosti…) 

Závěr (5 min.) 

Zhodnocení činnosti. Seznámení s činnostmi příštího setkání – sjednocení 

materiálů do knížky, dokončení, či doplnění. Rozdání žetonů. 

10) Produkt  

Časová dotace – 1 hodina 

Dílčí cíl – Souhrn získaných poznatků. Tvorba produktu. 

Třídění materiálu + doplnění (40 min.) 

Prohlédnutí a chronologické seřazení veškerého nashromážděného materiálu. 

Zhodnocení, zda je třeba něco doplnit, dotvořit. Prohlédnutí nějaké knihy pro inspiraci – 

co všechno v knize bývá: titulní strana, obsah, motto, věnování… Finální produkt 

sestaví autorka kvůli technickému vybavení (skenování fotografií, obrázků a textů – 

jejich sesazení do stran, očíslování stran, vazba…). Hotovou knížku děti uvidí na 

posledním setkání. 

Závěr (5 min.) 

Zhodnocení odvedené práce. Rozdání žetonů. 

11) Závěr 

Časová dotace – 1 hodina 

Dílčí cíl – Ohodnocení práce dětí. Žáci prezentují svou práci. 

Certifikát (5 min.) 

Slavnostní předání certifikátu badatele dětem, které získaly 13 žetonů.  

Prohlídka finálního produktu (15 min.) 

Společné prohlížení hotové knížky a průběžná reflexe odvedené práci. 
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Prezentace práce (20 min.) 

Předvedení knížky pedagogickému sboru, ostatním žákům školy.  

Závěr (5 min.) 

Závěrečné zhodnocení, rozloučení a ukončení projektu. 

Poznámky:  

Knížku by měli vidět všichni, kdo do ní přispěli svými vzpomínkami – 

pamětníci, starosta. V budoucnu by tedy mohla proběhnout při vhodné příležitosti 

veřejná prezentace. Záleží také na tom, jak kvalitní práce vznikne. Žáky autorka v době 

přípravy projektu nezná, nemůže tedy odhadnout jejich schopnosti, ani jak velkou chuť 

do práce může očekávat. Proto si netroufá předem plánovat veřejnou akci jako 

prezentaci projektu.  

7.2   Realizace projektu 

Autorka považuje za důležité, popsat situaci, která předcházela a dále 

doprovázela realizaci projektu. Možnost zpracovat diplomovou práci a realizovat 

projekt na škole v Jičíněvsi byl ředitelkou přislíben v říjnu 2010. Během sbírání 

materiálu a přípravy projektu se ukázalo, že mnozí rodiče v té době plánovali přeložení 

svých dětí do jiných škol, protože byli nespokojeni se stavem školy, s osobou paní 

ředitelky. Docházelo k vyhrocení dlouhodobých problémů. Vzhledem k riziku, že by v 

příštím školním roce mohlo být na škole buď velmi málo dětí, nebo v horším případě 

nemusela být již škola žádná, bylo zapotřebí nestandardně upřednostnit realizaci 

projektu před prací na teoretické části diplomové práce.  

O situaci na škole a nestandardním chování ředitelky se autorka přesvědčila 

osobně ve chvíli, kdy na jaře 2011 žádala o umožnění nahlédnout do pamětní knihy 

uložené ve škole. Potřebovala doplnit některé informace posledních let a zároveň 

domluvit termíny realizace projektu. Naprosto odmítavý postoj ředitelky i značně hrubý 

slovník se opakoval při několika schůzkách, kdy se autorka snažila domluvit podmínky. 

Pamětní knihu nakonec dostala k dispozici na půl hodiny k nafocení. Realizaci projektu 

ředitelka povolila pouze v rámci školní družiny, kam ovšem z devíti dětí 4. a 5. ročníku, 

pro které byl projekt koncipován, chodily jen tři děti. Autorka se snažila představit plán 

projektu, ale byla ze strany ředitelky odmítnuta s vyjádřením nezájmu a ubezpečením, 
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že ve družině si může dělat, co chce. Bylo proneseno také upozornění, že děti jsou 

nešikovné a hloupé. Později ředitelka několik vyučovacích hodin povolila. Učitelka a 

vychovatelka, které 4. a 5. ročník vyučovaly, mohly poskytnout hodiny výtvarné 

výchovy a pracovních činností. 

1) Seznámení – úterý 12. 4. 2011 – 2 hodiny (Vv + část družiny)  

Seznámení proběhlo téměř podle očekávání. Pouze bylo paní učitelkou předem 

vyzrazeno téma projektu. Děti hned projevovaly zájem o práci. Při přípravném 

rozhovoru před písemným vyjádřením na téma „Já a moje škola“ děti začaly o překot 

vykřikovat stížnosti: „Škola je hnusná, smrdí to tu, ředitelka na nás jen řve.“ Toto 

převládalo v jejich spontánním projevu. K písemnému úkolu pak přistoupily 

zodpovědněji dívky než chlapci. Obsahově byla práce dívek velmi dobrá. Práce dvou 

chlapců byla téměř nicneříkající. Dvě dívky plánovaly, že budou psát ještě doma, že je 

napadají další věci, o kterých by chtěly něco napsat. Většinou děti své myšlenky 

zapisovaly tak, jak přicházely, takže bylo třeba pomoci se stylizací. 

Výtvarné zpracování školy dopadlo velice dobře, i když dívky své obrázky 

nestihly dokončit. Snažily se, chtěly mít obrázek co nejhezčí, některé začínaly až třikrát 

znovu. Dvě dívky navíc odešly dříve domů. Obrázky si tak dokončily později. Chlapec 

(Dominik), který tento den chyběl, si dodatečně v průběhu projektu školu také nakreslil. 

Všechny děti se rozhodly, že si doma vyjednají možnost zůstávat ve družině, pokud 

nebudou mít kroužek, nebo jinou povinnost. 

2) Evokace, motivace – pátek 15. 4. 2011 – 2 hodiny (Pč + část družiny) 

Při prohlížení otisků starých schodů, které autorka ukázala, děti hledaly 

odpověď na otázku: „Co je to?“ Odhadovaly, že se jedná o otisk dřeva, po několika 

chybných nápadech jeden chlapec (Marek) označil jako původce otisku schody. Dětem 

se podařilo najít tři schody, jejichž otisky viděly. Jejich kresba byla méně znatelná, 

protože schody byly natřené a kresbu částečně kryla barva. Děti samy projevily zájem 

zkusit si nějaký schod otisknout. Práce proběhla naprosto ukázkově. Nové otisky 

porovnaly se starými a při rozhovoru se plynule přešlo na druhou aktivitu setkání – 

myšlenkovou mapu. Za zmínku stojí dobrý úsudek jedné dívky: Reagovala na názor 

chlapce, který odhadoval stáří školy jen na 30 let. Oponovala tím, že škola musí být 
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starší, protože do ní chodil i její táta a tomu je 38 let. Při prohlídce školy děti 

považovaly za nejstarší a možná původní okna, dveře a schody, nábytek většinou starý, 

ale ne úplně původní, zářivkové osvětlení určitě dříve nebylo, tabule jsou možná 

původní, protože jsou strašně sešlé, nová je střecha, omítka je také novější, ozývala se 

kritika na staré pomůcky. Některé děti netušily, že škola má sklep. Pátrání neproběhlo 

příliš dobře. Děti samy v závěru uznaly, že byly trochu moc zbrklé a ukřičené. Nejsou 

zvyklé pracovat jinými způsoby, než v lavicích. Pokračování ve třídě při zkoumání 

obsahu kufru, který našly ve sklepě, bylo nesrovnatelně lepší. Děti s opravdovým 

zaujetím a velkou opatrností prohlížely staré učebnice, slabikář, břidlicovou tabulku, 

penál, pera, knížky, časopisy… Některé děti prosily, zda mohou něco z „pokladů“ 

donést ukázat jejich paní učitelce. Bylo vidět, jak se mění jejich názor na staré věci. 

Najednou už to nebyly staré krámy, ale poklady, vzácnosti. 

Postřehy dětí:  

– Učebnice jsou pro obecnou školu – dříve se tedy škola nejmenovala základní, ale 

obecná. Asi proto, že byla v obci. 

– Čítanka obsahuje texty, které se hodí do přírodovědy a vlastivědy. Děti asi 

neměly učebnice na Př a Vl, asi se rovnou při čtení učily i tyto předměty.  

– Dříve se psalo perem, které se namáčelo do inkoustu. 

– Břidlicová tabulka na psaní je něco podobného, jako dnešní folie, která se 

nasazuje na stránku do učebnice. Tabulka se dá také přirovnat ke stíratelné tabulce.  

Dále děti navrhovaly, kde se dají najít nějaké další informace: muzeum, ptát se 

lidí, kteří si něco pamatují, shánět další staré školní věci, internet a hledat v nějakých 

knihách. Internet byl ve škole již několik dní mimo provoz. Některé děti se rozhodly, že 

se podívají později doma. Termín pamětní kniha, kronika děti neznaly. Tato otázka 

zůstala otevřená na příští setkání. 

3) První společné bádání – Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi  

– úterý 19. 4. 2011 – 2 hodiny (Vv + část družiny) 

Se svolením ředitelky proběhlo setkání v úterý místo pátku, kdy byly 

velikonoční prázdniny. Jeden žák (Marek) hned na začátku setkání hlásil, že už ví, kdy 

byla škola založena. Informaci zjistil na webových stránkách obce Jičíněves. Děti se na 
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začátku setkání dozvěděly, co je pamětní kniha (kronika) a odhadovaly, že takové knihy 

budou uloženy v muzeu. Při povídání o archivu, se dětem líbily termíny badatel, bádat, 

badatelna, ptaly se, jestli v archivu v Jičíně je něco o škole a hned navrhovaly výlet. Po 

zřejmém navození zájmu dětí o „bádání“, byli všichni přítomní pasováni na badatelské 

učně, což velmi zapůsobilo. Děti dostaly průkazku, notýsek a propisku na zápisky 

informací, které získají. Při prohlížení pamětní knihy chtěly děti samy číst, ale nedařilo 

se jim. Zjistily, že se dříve psala některá písmena trochu jinak a že tedy texty nedokážou 

číst, čemuž se moc divily. Jednou z prvních čtených informací byla pasáž o prvním 

učiteli. Jeden chlapec (Dan z Kostelce) okamžitě reagoval, že ví přesně, kde je 

v Kostelci jeho hrob. Ostatní děti hned projevily zájem podívat se tam. Kromě čtení a 

vyprávění o životě na konci 19. století a počátku století 20. si děti prohlédly fotografie a 

další předměty (vysvědčení z konce 19. století, staré brýle – cvikr…). Časová přímka se 

ukázala jako vhodná pomůcka. Žák pátého ročníku (Dan) vyprávěl, co se dozvěděl od 

své babičky a přinesl i fotografii. Jeden z prvních učitelů, Antonín Motyčka, je jeho 

prapraprastrýc. Děti si vyzkoušely, jak se psalo perem namáčeným v kalamáři, na 

břidlicovou tabulku psaly křídou. Probráno bylo nejstarší období existence školy 

(okolnosti vzniku, první učitel, industriální učitelka, podučitel, katecheta, vyučovací 

předměty, počet žáků na škole, počet tříd…), zájem dětí byl velký, hodně se vyptávaly. 

Setkání bylo oproti plánu o hodinu kratší, aktivita samostatné písemné práce vzhledem 

k nedostatku času vůbec neproběhla. Děti setkání hodnotily velmi pozitivně. Protože 

bylo ředitelkou povoleno využívat i nadále páteční hodiny pracovních činností a většina 

dětí mohla zůstávat i ve družině, nebyl problém přidat setkání navíc. Děti na závěr 

setkání dostaly první žetony, jako odměnu za práci. 

4) Druhé společné bádání – pátek 29. 6. 2011 – 2 hodiny (Pv + část družiny) 

Zřejmě inspirováni aktivitou dvou chlapců z minulého setkání, hlásily hned na 

začátku další děti, že mají něco nového, co vybádaly. Tím vlastně spontánně začaly 

samostatné bádání, které již nebylo zapotřebí zadávat, pouze ohodnotit, dát mu cíl, 

pravidla. Děti si začaly psát poznámky do svých „badatelských zápisníků“, což vyvolalo 

otázku, co se bude se zápisky dělat. Přirozeně z dalšího hovoru vyplynulo, že děti své 

poznatky využijí k sepsání knížky o historii školy. 
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Děti samy vybádaly: 

 Eliška – byla s otcem v archivu, ukazovala výpisky, které si udělala z pamětní 

knihy; babička jí také půjčila knihu, ve které se píše o historii Jičíněvsi. 

 Dan – příběh o učiteli Bílkovi – 1. světová válka 

 Nikola, která nemohla být přítomna (zubař), poslala svůj badatelský zápisník po 

Elišce, aby předvedla, co si doma zapsala o minulém setkání. 

 Jéňa – příběh cihla (ponecháno na pozdější dobu – váže se k 40. letům). 

Při povídání o vzniku republiky a způsobu oslavy (zasazení lip před školou), 

navrhl jeden chlapec (Pepa), že by se měl na lípu dát nějaký lístek, kam by se napsalo, 

jak jsou staré. Návrh byl jednohlasně přijat, a tak vznikly cedulky, které děti na stromy 

zavěsily. Probráno bylo období od počátku 20. století do cca 20. let. Aktivita dětí byla 

opět velká, tvorba cedulek zabrala dost času. Proto bylo přidáno ještě jedno bádání 

k období první pamětní knihy. 

5) Třetí společné bádání – úterý 3. 5. 2011 – 1 ½ hodiny (družina) 

Posledním setkání nad první pamětní knihou bylo věnováno pokroku ve škole i 

životě společnosti všeobecně – elektřina, rádio, telefon, přezouvání ve škole, školní 

výlet do biografu, první auta, motorky, první propiska… Děti hledaly na internetu, jak 

vypadala první auta, motorky, telefony, rádia. Prohlédly si další dobové předměty a 

fotografie, které přibyly ve starém kufru, prohlížely si znovu i starší. Dívky chtěly ještě 

psát perem ze svých zápisníků. 

Děti opět přinesli další posbíraná vyprávění: 

 Jéňa – příběh od dědy – zlomená ruka 

 Eliška – fotografie + povídání od maminky, tedy 80. léta 

 Bára – příběh o klukovině (namáčení copů do kalamáře)  

 Dominik – fotografie + drobné informace od maminky – také 80. léta. 

Na závěr tohoto setkání si děti rozdělili témata, o kterých budou psát.  Podle 

podkladů v badatelských zápisnících si měly doma připravit text nanečisto. Příští 

setkání bude konzultační, přepis načisto.  
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Vztah dětí ke škole se posouval znatelně k lepšímu. Často se vyjadřovaly 

obdivně, litovaly, že některé věci nejsou ve škole i dnes (učitelé pracovali s dětmi na 

zahradě, pečovali o ovocné stromy, hráli divadlo, škola vypadala lépe s původní 

omítkou…).  

6) Konzultace k textům – pátek 6. 5. 2011 – 1 hodina (družina) 

Na začátku setkání proběhla debata o budoucí knížce, padly první návrhy na 

podobu a jméno knížky:  

 jméno – Badatelská kniha, Knížka o škole v Jičíněvsi, zvítězil návrh Historie naší 

školy (stejně jako celý projekt) 

 na titulní straně by měla být fotografie školy, název knížky a autoři 

 v knížce budou otisky schodů; první vyprávění dětí o škole; obrázky, které 

kreslily; fotodokumentace z činností (při všech setkáních autorka fotografovala); 

fotografie některých dobových věcí; staré fotografie; další texty, které děti napíší 

Některé děti si přinesly texty připravené z domova. Pravopis byl dost kritický, 

obsahově někdy nepřehledné, chtěly dost radit. Proto nebylo možné, aby psalo moc dětí 

naráz. Textům se věnovaly čtyři děti, ostatní se věnovaly jiným činnostem 

(dokončování obrázku školy, cedulky na lípy, prohlížení věcí, hledání na internetu – 

zadávali jména některých učitelů, hledali v obrázcích staré školní věci (lavice, penály, 

tabule…). Při setkání vznikly texty: o založení školy, o vyučování, o předmětech, o 

škole v době 1. světové války.   

7) Konzultace k textům – pondělí 9. 5. 2011 – 1 hodina (družina) 

Děti se začaly na vznikající knížku moc těšit a chtěly ji mít co nejlepší. Proto 

bylo dříve zařazeno prohlížení úpravy různých knih. Děti dospěly k dalším návrhům: 

 na začátku jedna prázdná strana  

 pak nějaký obrázek – otisk schodu, fotky školy ze staré doby  

 jedna strana, kde je ještě jednou název knihy a autor  

 motto  

 úryvek z pamětní knihy – o založení školy 



107 
 

 věnování – ke 125. výročí školy, žákům (bývalým, současným i budoucím), všem, 

co mají rádi historii 

 na konci knížky obsah a informační zdroje 

Texty poté tvořily tři děti, ostatní se buď rozešly domů a do družiny, nebo 

zůstaly a prohlížely si opět staré věci. Vznikly texty: Stopy historie v naší škole – o 

nalezení starého kufru, Významné události, Eliška psala o své návštěvě v archivu. 

8) Vycházka do Kostelce – hrob prvního učitele Fr. Kováře  

– úterý 10. 5. 2011 – 1½ hodiny (družina) 

Tato aktivita byla nad plán. Vyplývala z nápadu a žádosti dětí. V rámci družiny 

byla tedy realizovaná vycházka do Kostelce. Na hřbitovní zdi visí náhrobek, hrob sám o 

sobě nemá náhrobní desku. Malý oplocený prostor byl zarostlý trávou a kopřivami. Děti 

hrob připraveným nářadím vyčistily, lihovým fixem obnovily oprýskaný nápis na 

náhrobní desce a přidaly květiny, které cestou natrhaly. Po návratu do školy byla 

plánována návštěva u pamětnice paní Špicarové. Děti si ujasňovaly, na co by se chtěly 

ptát. Jedno z dětí navrhlo, že by se mělo pro paní Špicarovou vyrobit přáníčko jako 

poděkování. Vzhledem k nedostatku času se tohoto úkolu ujala autorka sama a vytvořila 

děkovný, upomínkový blanket.  

9) Bádání v terénu – návštěva u paní Špicarové – pátek 13. 5. 2011 – 2 hodiny 

(Pč + část družiny) 

Ve škole byly děti nejprve poučené o chování a bezpečnosti a podepsaly 

připravený upomínkový blanket – poděkování. Proti původnímu plánu došlo na 

návštěvu jen jedné pamětnice. Druhý pamětník bohužel ve stejný den nemohl, a proto 

bylo dohodnuto, že se zúčastní až besedy ve škole při posledním společném bádání, 

které muselo být kvůli okolnostem také pozměněno. 

Paní Špicarová měla pro děti připravené pohoštění (pití, křupky, sušenky). 

Setkání se odehrávalo na zahradě – venkovní posezení. Vyprávění začala tím, že je to 

již 68 let, co do školy začala chodit. Rychlejší počtáři spočítali, že to bylo v roce 1943. 

Paní Špicarová ukázala dětem svá vysvědčení (ačkoli za války, tak jen české) a 

vysvědčení svého manžela (chodil do Holína, bylo česko-německé + 6 stupňů známek), 
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povídalo se o předmětech – důležitost náboženství, odlišné názvy předmětů oproti 

dnešku. Vyprávěla o době válečné i poválečné – lístky, němčina, málem vypálená obec 

(zachránil hrabě Šlik), svatba hraběte Šlika, průjezd prezidenta Beneše… Děti se ptaly, 

zapisovaly si do svých badatelských zápisníků. Paní Špicarová ukazovala i fotografie a 

upomínkový blanket, který dostávaly děti při nástupu do 1. ročníku. Na závěr jedna 

žákyně za všechny poděkovala a předala upomínkový, děkovný blanket. 

Po návratu do školy proběhlo zhodnocení akce a seznámení s programem 

dalších setkání – pondělí, úterý – konzultace k textům, středa – beseda s pamětníky. 

Podle původního plánu měli děti tvořit texty o návštěvě. Výhodnější se ukázala domácí 

příprava a ve škole zpracování načisto. Tím, že návštěva proběhla jen u jedné pamětnice 

a tvorba textů byla odložena na příště, celé setkání bylo o hodinu kratší.  

10)  Konzultace k textům – pondělí 16. 5. 2011 – 1 hodina (družina) 

Při úvodním povídání děti přepočítávaly své žetony, vymýšlely, co by se dalo 

ještě podniknout. Zmiňovaly lampionový průvod, o kterém věděly od paní Špicarové. 

Děti si chtěly kromě práce na textech povídat, hodnotily získané informace. Opět se 

ukazoval posun k lepšímu v jejich názorech na školu. Při tomto setkání vznikly texty: 

První učitel František Kovář, Bádání v terénu – text o návštěvě u paní Špicarové, 

Vzpomínky paní Špicarové. 

11)  Čtvrté společné bádání – Beseda s pamětníky ve škole – středa 18. 5. 

2011 – 2 ½ hodiny (družina) 

Podle původního plánu mělo být toto setkání založeno na práci s pamětní 

knihou, která je ve škole, a na povídání s další pamětnicí (50. léta jako žákyně + 80. léta 

jako vychovatelka – paní Velartová). Situace se ale vyvinula jinak. Paní ředitelka 

nepovolila zapůjčení kroniky, aby do ní mohly děti nahlédnout. Účast navíc přislíbil 

pamětník (pan Kořínek), u kterého měla proběhnout návštěva (80. léta). Pamětníkem je 

i současná vychovatelka (70. léta jako žákyně + od konce 80. let jako vychovatelka) a 

také autorka sama (80. léta). Proto bylo setkání změněno na besedu s pamětníky, která 

se konala v rámci školní družiny se všemi přítomnými dětmi. Pamětníci i autorka 

přinesli další dobové předměty (svá vysvědčení, penály, školní tašku, sešity, učebnice, 

rozvrhy hodin, diplomy, kroniku ŠD, pionýrské kroje, fotografie…). Pomocí časové 



109 
 

přímky byly vysvětleny historické souvislosti. Děti se aktivně zapojovaly, vyptávaly se, 

převlékly se do pionýrských krojů.  

Ke konci setkání telefonovala ředitelka, vynadala vychovatelce, že se ve škole 

koná něco bez jejího vědomí a vzkázala, že tímto zakazuje autorce vstup do školy. Tím 

byly hodně narušeny další plány i nálada. Setkání bylo ukončeno, pamětníci opět dostali 

upomínkové blankety – poděkování. Na závěr se pamětníci s dětmi prošli po škole a 

vzpomínali, jak vypadaly místnosti dříve. V sešitě vlastivědy pamětnice paní Velartové 

již dříve děti viděly dva plánky školy (pozemek a 1. patro), které při vyučování žáci 

tvořili. Při prohlídce školy se děti dozvěděly i o změnách v přízemí a samy hodnotily, že 

je škoda, že tenkrát nekreslili plánek i přízemí. Děti napadlo, že by mohly vytvořit 

plánky školy, jak vypadá teď a přidat je do knížky, aby někdy v budoucnu mohl zase 

někdo porovnávat. Tyto plánky později vytvořily s pomocí paní vychovatelky ve 

družině. Řešení dalšího pokračování projektu nebylo obtížné. Květnové počasí 

dovolovalo práci venku, takže bylo dohodnuto, že dále bude práce probíhat na hřišti 

v sousedství školy vždy po vyučování. Děti si nosily omluvenky z družiny a souhlas 

rodičů, že mohou zůstat na hřišti. 

12)  Konzultace k textům – pondělí 23. 5. 2011 – 1 hodina (hřiště) 

Přímá práce se třemi dětmi probíhala po úvodním povídání. Děti vyjádřily své 

poznání, že tato škola vlastně vůbec není špatná, že by jen potřebovala určité změny. 

Kdyby byl ředitelkou někdo jiný, kdo by se o školu lépe staral. V podstatě se ukázalo, 

že jejich averze vůči škole vyplývá jen z dosavadních špatných zkušeností. Děti, které 

nepracovaly na textech, si prohlížely „poklady“ z kufru, hlavně kroniku ŠD z 80. let. Do 

knížky přibyly tyto texty: obecně o besedě, vzpomínky paní Velartové. Na závěr děti 

dostaly lístek pro rodiče o chystaném branném cvičení, kde bylo mimo jiné uvedeno, co 

si mají přinést – pláštěnka, 4 igelitové pytlíky na ruce a nohy, 4 gumičky, šátek, pytlík 

s pískem (či jinou zátěž). 

13)  Konzultace k textům – úterý 24. 5. 2011 – 1 hodina (hřiště) 

Děti se zajímaly o počty svých žetonů, jestli již mají dost, aby získaly 

certifikát, prohlížely si šanon, do kterého autorka ukládala různé materiály k projektu a 



110 
 

také jejich hotové práce. Pokaždé se vyptávaly, jak bude knížka vypadat. V rámci 

tohoto setkání vznikly tyto příspěvky: Škola v 70. letech, Škola v 80. letech, Co ještě 

dělali učitelé pro děti.  

14)  Konzultace k textům – pondělí 30. 5. 2011 – 1 hodina (hřiště) 

Na setkání byly sepsány tyto texty: pokrok ve škole a příběhy ze samostatného 

bádání dětí (cihla, dědova zlomená ruka, kalamář, maminčino vyprávění, vyprávění od 

paní Růžičkové, Harmonium, Škola a moje rodina). 

Po skončení práce na textech si děti prohlížely ukázku jejich vznikající knížky, 

kterou autorka připravila (kompletování skenovaných fotografií a textů bylo potřeba 

dělat na počítači, společná práce na knížce nebyla kvůli zákazu vstupu do školy možná). 

Účinek byl nad očekávání ohromný. Děti byly nadšené. Okamžitě začaly prosit, jestli by 

mohl dostat každý svoji knížku. Ukázku knížky si prohlížela i paní učitelka. Byla velmi 

překvapena, protože nečekala, že by její žáci byli schopni takové práce a prosila také o 

jeden výtisk. Od dětí následovaly dotazy, kdy knížku dostanou, potažmo kdy dostanou 

certifikát. Zajímaly se o podobu posledního setkání. Dívky se hned ptaly, jestli mají 

přijít v sukních, jestli to bude slavnostní. Bylo zřejmé, že závěr projektu nemůže 

proběhnout na hřišti.  

15)  Retro akce – branné cvičení – úterý 31. 5. 2011 – 1 ½ hodiny (hřiště, alej) 

Nejprve si děti připomněly informace o branném cvičení a proběhla kontrola 

vybavení. Velmi osobité bylo, jak děti vyřešily zátěž. Jedna dívka měla v batohu pytlík 

mouky. Dvojčata – chlapec a dívka měli maminčiny kilové činky. Tři děti si jako zátěž 

vzaly PET lahev s vodou. Jako místo konání byla vybrána lísková alej nedaleko školy, 

protože dvě děti musely odcházet dříve domů. Na loučce u aleje si děti nejprve zkoušely 

oblékání do prostředků protichemické ochrany (největší úspěch měly plynové masky). 

Velmi brzy pochopily, proč se tato činnost ve školách před branným cvičením 

trénovala. Poté následoval běh na čas v plné výbavě (překážková trasa v aleji). Nejlepší 

běžec získal žeton navíc. Na louce si pak děti zkoušely obvazování, dlahu z větví a 

nošení raněného. Evakuace ze školy neproběhla, kvůli zákazu vstupu do budovy.  
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Děti tuto akci hodnotily velmi pozitivně. Většinou se shodly na tom, že by se 

jim taková aktivita ve škole líbila, že by to určitě nebylo zbytečné, protože stát se může 

cokoli (teroristický útok, kdykoli se může někdo zranit). Vyprávění o branném cvičení 

si vybral Dan (synovec autorky). Proto odpadlo setkání ve škole, text napsal celý doma. 

Na závěr byly děti seznámeny s plánem na zakončení projektu a dostaly o této akci 

informativní dopisy pro rodiče. Autorka se ve spolupráci se zřizovatelem rozhodla pro 

slavnostnější podobu na sále místního hostince (výstava „pokladů“, účast rodičů). 

Zřizovatel také přislíbil financování tisku vznikající knížky, která se rozrůstala do 

rozměrů blížících se stu stran. V této míře již nebylo v moci autorky vytisknout kopie 

pro všechny zájemce. Proto byl dohodnut tisk v tiskárně RK tisk Jičín. 

16)  Škola po roce 1989 – pátek 3. 6. 2011 – 1 hodina (družina) 

Beseda s pamětníky se vázala k období komunismu, a nebyla tedy zmíněna 

situace po roce 1989. Proto byla zařazena jedna aktivita navíc. Děti hledaly na zahradě 

školy očíslované lístečky. V altánku na hřišti z nich pak četly texty popořadě podle 

čísel, čímž se informace chronologicky seřadily. Ke všemu se mohly vyjádřit, zeptat se, 

proběhla diskuze. Každý pak své informace přepsal, případně obohatil o svůj názor, či 

přeformuloval po svém. Tím zároveň vznikl příspěvek do knížky.  

Děti dostaly za úkol promyslet do příštího setkání, jak by nyní zhodnotily 

projekt i svůj vztah ke škole, případně návrhy pro školu do budoucna.  

17)  Já a moje škola po projektu, myšlenková mapa – pondělí 6. 6. 2011 – 1 

hodina (družina) 

Druhá myšlenková mapa, která vznikla při tomto setkání, byla oproti první 

plná informací. Rozdíl ve znalostech byl více než patrný, i když na tvorbu mapy bylo 

málo času, protože několik dětí muselo odcházet dříve domů a bylo tak zapotřebí 

ponechat čas také na písemné vyjádření dětí. Zadání písemné práce obsahovalo 

zhodnocení projektu, vyjádření názoru na školu po projektu a návrhy pro školu do 

budoucnosti. Texty, které děti během krátkého času napsaly, se týkaly hlavně projektu, 

zážitků, které jim přinesl. Vše, o čem měly psát, propojily jen s projektem. V dané době 

se jim práce ve škole (na projektu) líbila, do budoucna by chtěly více takových projektů.  
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Na závěr setkání byly děti informovány o závěrečném setkání, byly rozdány 

pozvánky. Děti, které mohly zůstat o něco déle, předaly pozvánky paní vychovatelce, 

paní učitelce a panu starostovi. Dalším pamětníkům (paní Špicarové, panu Kořínkovi) 

předaly pozvánky děti, které bydlí v sousedství, paní Velartové pozvánku předal její 

vnuk, Dan. 

18)  Závěrečné setkání – pátek 10. 6. 2011 – 1 ½  hodiny (15.00 – 16.30) 

Autorka s pomocí některých dětí a paní Velartové připravila výstavu na sále 

místního hostince a v 15.00 byl sál otevřen pro veřejnost. Kromě rodičů se dostavily i 

babičky a sourozenci několika dětí. Po uvítání a vysvětlení důvodu setkání si všichni 

přítomní prohlédly výstavu. Děti o exponátech s přítomnými diskutovali, vysvětlovali. 

Ti z rodičů, kteří do školy v Jičíněvsi chodili, s chutí listovali kronikou školní družiny a 

vzpomínali na svá léta ve škole.  

Po prohlídce výstavy proběhlo slavnostní předání certifikátů a knížek všem 

dětem, ale také pamětníkům a panu starostovi. Několik dětí poté nečekaně přistoupilo 

s dárkem, kytkou a poděkováním i k autorce.  Po slavnostním aktu si přítomní s dětmi 

prohlíželi knížky a zároveň proběhla malá autogramiáda. Všechny děti chtěly mít 

v knížkách podepsané autory i pamětníky. Na závěr akce si děti pochutnaly na 

zmrzlinovém poháru a zákusku. Jako poslední překvapení děti získaly za žetony, které 

přesáhly počet 13 (ty potřebovaly na získání certifikátu) drobné odměny. Následovalo 

poslední rozloučení, poděkování od rodičů a následný úklid výstavy. 

7.3   Závěr 

Dlouhodobý projekt „Historie naší školy“ probíhal od 12. 4. do 10. 6. 2011 na 

málotřídní základní škole v Jičíněvsi se žáky 4. a 5. ročníku. Práce s dětmi byla 

realizována v tomto časovém rozsahu: 

 20 ½ hodiny při 12 setkáních s dětmi. 

 + 6 konzultačních hodin při 6 konzultačních setkáních. 

Plánovaná časová dotace projektu byla překročena o dvě a půl hodiny. Osnova 

prošla několika málo změnami. Jedno setkání bylo zrušeno, čtyři jiná naopak přidána. K 
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tomuto navýšení došlo díky zájmu dětí a nutným organizačním změnám uvedeným 

v popisu realizace projektu.  

Cíle stanovené pro projekt byly splněny. Děti se seznámily s celou historií 

školy od jejího založení po současnost a obohatily své poznatky, což se projevilo v 

myšlenkových mapách, které vznikly před a na konci projektu. Ve vztahu dětí ke škole 

také došlo v průběhu projektu k posunu k lepšímu. Děti spontánně vyprávěly o škole, o 

svých pocitech. Projevy dost špatného vztahu ke škole postupně ustávaly, děti na školu 

nahlížely jinýma očima. Postoje, které průběžně vyjadřovaly ústně, v závěrečné práci 

písemně vyjádřily jen málo. Zadání stanovovalo nejen zhodnocení projektu, ale také 

nový pohled na školu a její práci do budoucna. Děti vše shrnuly na základě zkušenosti 

s projektem. Hodnocení školy vyjádřily spokojeností s tím, že se „něco děje“, do 

budoucí práce školy by zařadily víc takových projektů. Jen jeden z žáků zachytil 

podstatnou myšlenku, která naplnila očekávané cíle: „Je zajímavé, že dříve jsme si o 

naší škole mysleli jenom špatné věci, ale teď se dozvídáme, že naše škola je docela 

zajímavá a její historie je bohatá.“ (viz příloha č. 16, s. 86).  

Za velmi pozitivní zhodnocení stojí fakt, že několik aktivit, o které byl projekt 

a jeho produkt rozšířen, vzešlo z nápadů a přání dětí. Nešlo tedy o pouhé pasivní 

získávání informací a zkušeností, ale do práce se děti samy kreativně zapojovaly.   

Výsledný produkt projektu od počátečního plánu postupně narůstal do mnohem 

větších rozměrů. Zájem nejen dětí, vlastnit svůj výtisk přerostl možnosti autorky. Tisk 

knížek v tiskárně RK tisk Jičín proto ochotně financoval zřizovatel školy.  

S průběhem i výsledkem projektu je autorka v zásadě velmi spokojena. 

Z vlastní dlouholeté praxe ví, že realizovat cokoli přesně podle přípravy je v podstatě 

nereálné a do jisté míry nežádoucí. V práci s dětmi není možné naprosto přesně 

odhadnout jejich reakce, vývoj aktivit. Obzvláště ve chvíli, kdy v době přípravy učitel 

děti nezná. Při samotné práci je třeba být flexibilní, operativně reagovat na vzniklé 

situace. Proto autorka nepovažuje za nedostatek změny v původním plánu. Kdyby 

projekt realizovala s vlastní třídou a mohla si čas organizovat podle svého, spíše by celý 

projekt ještě rozšířila. Děti práce zajímala, dalo by se zařadit mnoho dalších aktivit.  
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8.  Současnost a perspektiva málotřídních škol na Jičínsku 

8.1  Současnost a perspektiva školy v Jičíněvsi 

V následujícím textu je popsán a zhodnocen současný stav školy v Jičíněvsi a 

zároveň je nahlédnuto na její perspektivu. Informace dále uváděné vychází z informací 

poskytnutých zřizovatelem (příloha č. 10) a z osobní zkušenosti autorky.  

ZŠ Jičíněves v současné době sdružuje (málotřídní) základní školu s kapacitou 

34 žáků, školní družinu (kapacita 21 žáků) a školní jídelnu – výdejnu (kapacita 22 

jídel). Po mnoha letech dvoutřídního provozu se stabilizovaným počtem žáků (v 

posledních devíti letech průměrně 25) se k 1. 9. 2011 stav rapidně snížil na 16 žáků a 

z důvodu stěhování dále na 13. Pro tento školní rok sedm žáků přestoupilo na jiné školy 

z důvodu nespokojenosti s ředitelkou školy. V minulých letech ze stejného důvodu již 

několik dalších žáků také odešlo. Zřizovatel si je dále vědom, že v posledních letech do 

prvních ročníků nastoupilo jen velmi málo z místních dětí. V Jičíněvsi a jejích částech 

je nyní podle údajů matriky 34 dětí ve věku 1. stupně ZŠ. Škola je vlivem zmíněných 

okolností od září 2011 jednotřídní s pěti ročníky. Tuto situaci velmi nelibě nesli rodiče 

žáků a vyžadovali dvoutřídní výuku z obavy o kvalitu výuky při spojení pěti ročníků. 

Zřizovatel žádosti vyhověl a finančně školu podpořil. Díky tomu se v současné době na 

škole vyučují hlavní předměty dělené na dvě třídy (Čj, M, Aj). Tento částečný úvazek 

(14 hodin týdně) byl nabídnut autorce diplomové práce a ta jej při rodičovské dovolené 

přijala. Situace do budoucna se vzhledem k počtu žáků nejeví příliš dobře. Pro školní 

rok 2012/13 je pro 1. ročník pouze jeden žák v Ketni (část obce Jičíněves), odkud 

ovšem bude dojíždět s rodiči do Libáně. Z Ketně není dopravní spojení a pokud rodiče 

jezdí do práce opačným směrem, vozí dítě s sebou. Takových podobných případů je víc 

nejen v Ketni, ale také v Žitětíně a Bartoušově. Od příštího roku bude tedy situace 

komplikovaná také tím, že vznikne tzv. „hluchý ročník“. Údaje obecní matriky ukazují 

pro další roky zhruba 5 až 6 dětí, z čehož jsou opět některé z výše zmíněných částí obce, 

odkud rodiče ze zmíněných důvodů častěji využívají školy jinde. Do školy v Jičíněvsi 

docházely děti z dalších okolních obcí (Chyjice, Nadslav, Kostelec). Tato tradice je 

ovšem již také narušena. Děti z Chyjic nyní častěji chodí do školy ve Velíši, Nadslav 

nemá vhodné dopravní spojení. Zřizovatel věří v nárůst počtu dětí díky výstavbě 
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v souvislosti s plánem rozvoje obce a školu hodlá i přes viditelné komplikace budoucích 

let zachovat. V současné době proto také pracuje na získání povolení zřídit při škole 

mateřskou školu z bývalého školního bytu. Její kapacita by byla vzhledem k prostorům 

malá (10 dětí), ale uvažuje se nad přístavbou. Provoz mateřské školy by měl být zahájen 

v příštím školním roce (2012/13). Zřizovatel v nejbližší možné době plánuje také 

výměnu oken, topných těles a zateplení budovy. Jako výchozí krok k záchraně školy 

pak vidí odvolání současné ředitelky. V tomto směru spoléhá na novelu školského 

zákona, kde má být tato problematika řešena.   

Budoucnost školy v Jičíněvsi je sice v současné době nejistá, ale postoj 

zřizovatele ukazuje, že škola má velkou šanci překlenout výrazně krizové období. 

Pokud škola dokáže svou budoucí prací získat zpět narušenou důvěru rodičů, může být 

tradice školy v Jičíněvsi zachována pro další generace.  

8.2  Faktory ovlivňující existenci málotřídních škol z pohledu 

ředitelů 

V jičínském regionu jsme se ptali ředitelů málotřídních škol, jak nahlíží na 

současnou situaci a perspektivu těchto škol. V předvýzkumu bylo uskutečněno 

interview s jedním ředitelem a na jeho základě byly dvě otázky vypuštěny. Bylo použito 

17 otázek polostrukturovaného interview (příloha č. 11). Cílem bylo zjistit, v jaké 

situaci se nachází málotřídní školy Jičínska a jak jejich existenci ovlivňují faktory 

demografické, ekonomické, pedagogické a společenské. Z devíti dotázaných ochotně na 

interview přistoupilo osm ředitelů. Jedna ředitelka odmítla. Interview proběhla 

v průběhu listopadu 2011 a jejich průběh byl nahráván se souhlasem ředitelů na 

diktafon.  

V tabulkách se zaznamenanými odpověďmi jsou u prvních dvou položek 

ponechána jména obcí, ve kterých se školy nachází z důvodu úplnosti informací. 

Následující položky respektují anonymitu ředitelů. Jména obcí jsou nahrazena písmeny, 

pořadí škol je pozměněno. 
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8.2.1 Interview s řediteli málotřídních škol Jičínska 

Položka č. 1  

Tabulka č. 16 – Velikost a organizace málotřídních škol. 

obec 
počet 

tříd 

počet 

ročníků 

počet 

žáků 
poznámky 

BĚCHARY 2 5 24 V minulých letech několikrát i jednotřídní (1. – 3. ročník).  

DĚTENICE 2 5 34 Před 15 lety ještě trojtřídní. 

JIČÍNĚVES* 1 5 13 Do loňského roku byla po dlouhá léta dvojtřídní. 

LIBUŇ 3 5 50 Trojtřídní poslední 3 roky, dříve dvoutřídní. 

LUŽANY 2 5 23 Tradičně dvoutřídní. 

NEMYČEVES 2 4 28 Dvoutřídní 3 roky, dříve dlouho jednotřídní (1. – 3. roč.). 

RADIM 2 5 24 Dvoutřídní 2 roky, dříve dlouho jednotřídní (1. – 3. roč.). 

SLATINY 2 5 27 Posledních 15 let dvoutřídní. 

VALDICE 5 5 72 Dlouhá léta 5 tříd, ale učí se i spojené ročníky. 

*Doplněno podle osobní znalosti autorky. 

Tabulka č. 16 shrnuje informace o velikosti málotřídních škol Jičínska. Čtyři 

z nich zaznamenávají v posledních letech vzestup, jedna naopak úpadek. Nejčastěji se 

jedná o školy dvoutřídní s pěti ročníky. Jedna škola je pětitřídní, ale ročníky se 

v některých předmětech spojují.  

Položka č. 2  

Tabulka č. 17 – Obce, ze kterých dochází žáci. 

škola docházka z obcí: důvody: 

RADIM 

Radim (Tužín, Lháň, Studeňany) Tradice, patří pod OÚ. 

Dřevěnice Myslím, že tradice. 

Úbyslavice Neznám důvod. 

BĚCHARY 

Běchary  

Vršce  Tradice, dobrá doprava, rodiče zde pracují, chodí i do MŠ. 

Cholenice  Tradice, sousední vesnice, maminka školnice, chodí i do MŠ. 

Labouň   Tatínek zde pracuje. 

Židovice  
Vzdělávací obtíže, potřebuje menší kolektiv – přestup ze ZŠ 

Kopidlno. 

Sobčice   syn ředitelky 

Jičíněves  Nespokojeni v místní škole. 

NEMYČEVES 

Nemyčeves  

Vitiněves  Tradice – byla přiškolená. 

Jičín  Odstěhovali se, školu neměnili. 

SLATINY 
Slatiny (Milíčeves) Tradice, patří pod OÚ. 

Kozojedy Tam ZŠ zrušena, dohoda s Velíšem. Nevím, proč jezdí sem. 
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LUŽANY 

Lužany  

Úlibice Tradice – byla přiškolená. 

Choteč Výjimka, jinak patří pod L. Bělohrad, nevím, proč jezdí sem. 

Kamenice Patří pod Ostroměř, PPP doporučila menší kolektiv. 

DĚTENICE 

Dětenice (Osenice, Brodek) Tradice, patří pod OÚ. 

Rokytňany 

Některé děti poslala PPP – ŠVP má zaměření na práci s dětmi 

s poruchami učení, chování. Některým rodičům se líbí 

zaměření na ekologii. 

 

Lično 

Bačálky 

Markvartice 

Zelenecká Lhota 

Staré Hrady 

Milkovice 

Domousnice 

Libáň 

LIBUŇ 
Libuň (Jívany, Libunec, Březka)  Tradice, patří pod OÚ. 

Další okolní obce Svoz obecním autem, spolupráce se školkami. 

VALDICE 

Valdice  

Jičín Doporučení PPP – děti s poruchami, což není úplně nejlepší. 

Ve třídě se sejdou třeba tři děti (SPÚ, poruchy chování, 

mentální porucha). Práce je pak skoro nemožná. Asistentka 

s nimi musela odcházet do ŠD a učit je odděleně. 

Bradlecká Lhota 

Studeňany 

Radim 

JIČÍNĚVES   

Všechny školy přijímají žáky i z dalších obcí, což jim pomáhá naplňovat 

kapacitu školy a dosahovat potřebného počtu žáků. Pokud se jedná o obce sousední, 

vychází situace z tradice (obec patřila do školního obvodu). Některé školy se cíleně 

snaží žáky získávat nabídkou svozu či spoluprací s MŠ, jinde situace vychází ze zájmu 

rodičů. Někdy je důvodem zaměstnání rodičů v místě školy, nebo přímo ve škole. 

Objevuje se i důvod, kdy rodiče byli nespokojeni s prací školy v jejich obci. Poměrně 

častým důvodem je doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pro děti se 

specifickými poruchami učení, lehkou mentální retardací, poruchami pozornosti, 

hyperaktivitou často PPP doporučuje menší kolektiv (tedy zpravidla málotřídní školu). 

Zde se názory ředitelů rozcházely. Podle zkušeností tyto tendence přirozeně přijímají, 

nebo naopak odsuzují. Ve škole, kde je integrováno jedno dítě, problém nevidí. Tam, 

kde je integrováno dětí více v jedné třídě, nebo se jedná o hodně problematické případy, 

vidí ředitelé velmi ztíženou práci.   
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Položka č. 3  

Tabulka č. 18 – Docházka místních dětí do školy jinam. 

škola důvody 

A 
Všechny děti chodí do místní školy. V minulosti i děti zastupitelů chodily do 

Kopidlna. Důvod – časté střídání učitelů, nedůvěra rodičů v málotřídku.  

B 
Děti chodí i jinam. Rodiny přistěhované z měst nedůvěřují málotřídce, rodiče mají 

dojem, že jsou jejich děti moc na očích. Výhodnější pro rodiče (zaměstnání).  

C 1 chlapec přestup (výchovné problémy). Výhodnější pro rodiče (zaměstnání). 

D Jinam jen výjimečně – nevyhovuje málotřídka, výhodnější pro rodiče (zaměstnání). 

E 
Jinam jezdí jen výjimečně. Důvod – výhodnější pro rodiče (zaměstnání), 

přistěhovalé rodiny se nezačleňují do vesnice. 

F Chodí i jinam. Důvody neznám, rodiče nejsou upřímní. Možná strach z přestupu. 

G Přistěhovalí se nezačleňují do vesnice. 

H Všechny děti chodí do místní školy. Nevím o žádném. 

Přesto, že je v obci škola, někteří rodiče své děti dávají do jiných škol. Pouze 

dvě ředitelky uvedly, že v obci není žádné dítě, které by chodilo jinam. Důvody jsou 

různé. Nejčastěji jde o situaci, kdy rodiče dojíždí za prací a je pro ně výhodnější vést 

dítě s sebou. Pokud je např. vzdálenost bydliště dítěte od školy stejná, jako vzdálenost 

jiné školy ve směru, kam rodiče dojíždí, je pochopitelné, že s dítětem nezajíždí do školy 

na opačnou stranu. Dále ředitelé uváděli zkušenost, že rodiny, které se na vesnici 

přistěhovali, se do života obce nezačleňují a nevyužívají tak ani školu. Objevuje se i 

nedůvěra rodičů vůči málotřídní škole. Jedna ředitelka uvádí, že žádné důvody nezná a 

stěžuje si na neupřímnost rodičů. V jednom případě došlo k přestupu žáka 

s výchovnými problémy, kdy rodiče volili jako možné řešení změnu školy. 

Položka č. 4  

Tabulka č. 19 – Dostupnost školy. 

A 
Letos už dobré, dohodla jsem linku z Jičína, dříve jezdil autobus jen od Bydžova, nebyl spoj, 

kterým by se děti dostaly ráno do školy, školky. 

B 
Autobus sem nejezdí, z Vitiněvse je svoz. Pokud by bylo potřeba, rozšířili bychom svoz, nebo 

bych se pokusil zařídit spoj. 

C 
V poslední době rozšířené spoje ve směru na Milíčeves, takže lepší. Na Kozojedy špatné, děti 

přichází pár minut po začátku vyučování.  

D 
Autobusy jezdí, hodně ale rodiče i přesto vozí autem. Z Úlibic přijíždí už v 6.30, takže začínáme 

vyučování už v 7.30. 

E Bylo špatné, autobusy mimo hlavní silnici moc nejezdí. Nyní máme obecní auto a je to výborné. 

F Autobusy jezdí, zastávka je přímo naproti škole. Jinak si dost vozí rodiče. 

G Autobusové spoje nejsou. Muselo by se řešit školním, obecním svozem  

H Autobusy jezdí, ale hodně si rodiče dováží. Škola svoz neobstarává 
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Dostupnost škol je, nebo byl problém pro polovinu ředitelů. Ředitelé volili dvě 

možná řešení tohoto problému. Jedna ředitelka vyjednala rozšíření autobusové linky, 

pro další školy zřizovatel obstaral svoz vlastním automobilem. Ředitelé zmiňují i fakt, 

že dost rodičů si děti do školy vozí i přes to, že autobusové spoje jsou. 

Položka č. 5  

Tabulka č. 20 – Výhled do budoucna. 

A 
Podle počtu narození bude na 5 let dopředu na dvojtřídku – očekávám 8 – 14 dětí. Těch 8 je ve 

vesnici, další získáme z dalších vesnic. Měly by chodit děti ze Žeretic. 

B 
Příští rok stejné3 děti v MŠ, 3 z 5. Ročníku budou odcházet, takže buď stejné, nebo uvidíme, jestli 

se nám podaří získat děti i s jiných vesnic. Jinak jsem zatím nezjišťovala,  

C 
Letos 3 žáci k zápisu, odcházet bude jen 1 páťák. Teď je 24, takže bude 26, další rok asi 4 děti, pak 

ještě víc, nevím přesně, ale výhled dobrý. 

D 
Letos je jen 23 dětí, ale máme plnou školku. Museli jsme i zvyšovat kapacitu. Také se tady dost 

staví. Do budoucna by se to tedy mělo zlepšovat. 

E 
Rozprodávají se byty, které byly věznice nebo obce. Přesto si myslím, že bude počet dětí klesat – 

nejsou tady mladí lidé, uvidí se, kdo koupí ty byly. 

F Do budoucna nečekáme ani propad, ani výrazný nárůst. Bude to stejně. 

G Čeká se úbytek. Příští rok o 3 méně. 

H Příštích 5 let vydří trojtřídka. Mělo by být okolo 50 dětí. 

Většina málotřídních škol Jičínska očekává v příštích letech buď přibližně 

stejnou, nebo lepší situaci v počtu žáků. Jedna ředitelka na základě zjištěných faktů 

očekává pokles žáků. Jedna se vyjádřila skeptičtěji, ale jedná se jen o domněnku. 

Ředitelé mají ve většině případů přehled o počtu budoucích prvňáčků. Dva navíc 

spoléhají na to, že se podaří získat žáky z dalších obcí.  

Položka č. 6  

Tabulka č. 21 – Ohrožení existence. 

A 

Málo dětí – jen nízká porodnost, děti nechodily jinam. Při mém nástupu před dvěma lety byla škola 

jednotřídní, ale obec ubezpečila, že školu udrží. Škola to ustála hlavně díky MŠ. Malá kapacita 

v Jičíně a zřízení autobusového spoje naplnilo školku. Rozvážela jsem i letáky. Důležité je 

podchytit si děti už od školky. Na školách je míst dost, rodiče si vybírají. Když ale už dítě někam 

chodí do školky, často pokračuje s kolektivem i do školy, obzvláště když je místní. 

B 

Ohrožení bylo, když bylo 24 dětí. Už šly hlášky z obce, že školu zavřou, ale starostka dělá pro 

školu všechno – je to její priorita. Byla tehdy nízká porodnost. Hodně pomohlo obecní auto – svoz. 

Rozšířili jsme nabídku kroužků, akcí, zavedli jsme zvykací středy pro předškoláky, rozšířili jsme 

spolupráci s okolními MŠ (Jinolice, Kněžnice a navíc Mladějov). 

C 

Před 10 lety, když jsem nastupoval, to bylo špatné – jednotřídka 3 ročníky, 9 dětí. Děti chodily 

jinam. Nedůvěra rodičů, něco bylo špatně. Zrušili jsme kroužky, s jasným odůvodněním, že se 

budeme plně věnovat kvalitní výuce. Postupně jsme přesvědčovali o svých kvalitách a škola se 

začala naplňovat. Obec školu zavřít nechtěla. 

D 

Malý počet dětí (porodnost i chodily jinam – důvod neznám, jsem tu nově). Starostka školu zavřít 

nedovolí. Škola byla jednotřídní 1. – 3. ročník. Řešení v minulosti neaktivní (nyní zvýšení 

porodnosti). Plánuji aktivní řešení – zviditelnění školy, nabídku dalším obcím. 
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E 

Před minulými volbami to bylo špatné. Jedna ze stran měla v programu zrušení školy (velké 

výdaje). Naštěstí nevyhráli, takže prozatím je nebezpečí zažehnáno. Do obce se hodně lidí 

přistěhovalo z měst. Škole to ale paradoxně asi moc neprospěje. Nemají sami zkušenost, nevěří, 

nechápou. 

F 
Před 8 lety vypukla davová psychóza. Jeden tatínek z Jičína sem vozil do školky dítě. Nevím proč, 

ale zmanipuloval další rodiče, což způsobilo odliv dětí. Dodnes nevíme, co se mu nelíbilo.  

G 
Každá novela vyděsí. Jinak zatím nebyl problém. Méně dětí bylo, ale nikdo nad rušením školy 

neuvažoval. 

H Co pamatuju, nebylo ohrožení. 

Většina ředitelů (7 z 8) uvedla, že v horizontu cca 10 let škola zaznamenala 

snížený počet žáků, který více, či méně ohrozil existenci školy. Šest ředitelů 

konstatovalo, že i přes menší počet dětí (9 – 22) obec o uzavření buď neuvažovala, nebo 

zvítězilo rozhodnutí školu zachovat. Provoz byl ve třech případech snížen na 

jednotřídní. Ve dvou případech se ze strany obce objevovala vyjádření o zrušení školy, 

ačkoli ani v jednom případě nebyl pokles dětí tak razantní (v obou případech bylo stále 

na dvoutřídní provoz, tedy min. 24 žáků). Jako důvod poklesu žáků a tedy riziko pro 

školu ředitelé uvádějí hlavně nižší porodnost, ale také nedůvěru rodin, často 

přistěhovaných z měst. Aktivní řešení krizové situace popisují tři ředitelé. Ve spolupráci 

s obcí zřídili svoz dětí či autobusový spoj, čímž rozšířili dostupnost školy pro děti 

z dalších obcí. Dále ředitelé (ve třech případech nově jmenovaní) zapracovali na 

zkvalitnění práce školy. Jedna ředitelka hovořila o značné výhodě existence MŠ při 

škole, kdy naplnění školky pomůže finančně celé škole. Další vyjádřila důležitost 

navázání kontaktu s okolními MŠ. Ostatní ředitelé nechali situaci volný průběh. Dvě 

jsou ředitelkou tento rok poprvé, jedna plánuje aktivity na zvýšení atraktivnosti školy. 

Položka č. 7  

Tabulka č. 22 – všeobecné hrozby pro málotřídní školy 

A 

Školu ohrožuje požár, nedostatek žáků z důvodu porodnosti, ale i z nedostatku informovanosti 

rodičů – předsudky. Myslí si, že je to jen odkladiště pro děti, aby nemusely dojíždět, že je tam 

horší výuka, žádná péče. Přitom velká škola je anonymní, za všechno se platí, děti se sortují podle 

ročníků i ve družině. Finančně to není tak zlé, jen se musí umět hospodařit. 

Složení lidí na škole. To je hrozně důležité. Práce učitelů a jejich spolupráce. 

B 

Nedostatek žáků, který bývá způsoben neinformovaností, neznalostí rodičů. To dělají i plně 

organizované školy, když často nepřijímají děti z málotřídek s moc velkým nadšením. Rodiče pak 

mají předem strach z přestupu. Pak je tu ještě postoj zřizovatele. 

C 

Existenci ohrožuje kraj, stát – nemají zájem o jejich existenci, finančně je moc nepodporují. Dále 

povědomí mezi rodiči. Přežívají obavy. Pak také osobnost učitelů. Dobrý učitel je záruka i pro 

rodiče. Na velké škole se to tak neřeší, tam jsou učitelé anonymnější. 

D 

Všeobecný názor, že málotřídka je jen malá, chudá vesnická škola, navíc se spojenými ročníky. 

Názor veřejnosti je horší, než problém s financemi, protože obec, když chce, tak dotáhne, co je 

potřeba. Spíš než finance, může ohrozit špatný postoj obce. 
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E 

Největší hrozbou jsou finance. Od státu je málo, není nic navíc, aby se daly lépe obstarat pomůcky 

i platy. Obec nemá tolik, aby mohla podle libosti dávat víc peněz. Problém může být složení 

obyvatelstva. Jaký je přístup obce k vlastnímu rozvoji, aby byly mladé rodiny, potažmo děti. 

F 
Sami učitelé je ohrožují. Nejsou hrdí na to, že jsou na málotřídce. Jen si stěžují a brečí, pak je 

těžké, aby rodiče věřili v kvalitu školy. 

G Počet dětí, postoj rodičů, postoj zřizovatele. 

H Hlavní problém jsou finance. Pokud není ochotná obec, je to zlé. 

Málotřídní školy podle dvou ředitelů nejvíce ohrožuje nedostatek financí. Další 

tři finance také zmiňují, ale nevidí je jako hlavní problém. Pět ředitelů považuje za 

klíčový postoj obce, jakožto zřizovatele. Jako další zásadní problém jmenuje pět 

ředitelů zkreslené představy rodičů, jejich neinformovanost a z toho vyplývající 

nedůvěru v práci málotřídní školy. Jedna ředitelka v této souvislosti poukazuje na fakt, 

že tuto nedůvěru v rodičích vyvolávají plně organizované školy, když svým postojem 

k dětem z málotřídních škol v rodičích vzbuzují obavu z jejich přestupu na 2. stupeň. 

Tři ředitelé pak hovořili o samotných učitelích, kteří mohou existenci málotřídní školy 

ohrozit, pokud nebudou odvádět dobrou práci, nebudou hrdí na to, že pracují na tomto 

typu školy. Podlomí tak opět důvěru rodičů, kteří pak své děti zapíší do plně 

organizované školy. 

Položka č. 8  

Tabulka č. 23 – Profilace školy. 

A 

Když jsem tady nastoupil, zrušili jsme kroužky. Buď tady bude někdo, kdo se bude věnovat 

vzdělávání, nebo bude blbnout po odpoledních a nebude mít dost času na kvalitní přípravu na 

výuku. Vytvářím nové didaktické postupy – vlastní výukovou metodu čtení, vlastní učebnice. 

Poslední dva roky proběhla třetí úprava slabikáře – od prvního okamžiku vede ke čtení 

s porozuměním. Vidím výsledky. Můžu chtít po dětech čím dál víc. Účastníme se projektu 

Comenius, projektu nejlepší česká škola. Spíš hledám projekty, kdy se k někomu můžeme připojit, 

aby na nás nebyla zátěž agendy, účetnictví, administrativy, protože i tak toho máme hodně. 

Nabízíme školu dalším obcím. Jezdím na setkání rodičů do MŠ. 

B 

Nic nevypichujeme, chceme rozvíjet tělo i ducha. Od každého něco a podle zájmu dětí. Máme 

sportovní kroužek, keramiku, doučování Aj, flétnu, spoustu akcí – Barbora, Mikuláš, Lucie, 

vánoční koncert v kostele, vánoční Praha, tři králové, vynášení Morany, vítání občánků, jarní úklid 

v obci, besídka ke dni matek, den otevřených dveří, spaní ve škole, o akcích někdy píšeme do 

novin (i děti samy) atd. Jezdíme na setkání rodičů předškoláků do MŠ. 

C 

Chceme školu nabídnout i okolním vesnicím. Plánujeme den otevřených dveří – dát o sobě vědět. 

Bude drakiáda a jiné akce, které nás zviditelní. 

Důležitá je otevřenost k rodičům – aktivity, kterých se mohou zúčastnit i rodiče, vyjít vstříc jejich 

potřebám – délka provozu družiny apod. 

Pokud uspěju i v konkurzu, chci se věnovat rozvoji školy – chci více názornou výuku – výuka 

přírodovědy venku apod.  

D 

Naše zvláštnost je výuka včelařství, škola se tím zviditelňuje. Máme o 1 hodinu víc přírodovědy, 

která je věnovaná jen včelařství (teorie) + kroužek včelařství (praxe). Jako hlavní je kvalitní práce 

učitelů a dobrá spolupráce (jednání) s rodiči, spokojené děti. To se rozkřikne. Nabízíme další 

zájmové kroužky. Výtvarný, pohybový, hru na flétnu, kroužek vaření. Účastníme se soutěží, 
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pořádáme pro děti i veřejnost různé akce (drakiáda, masopust) a kulturní vystoupení (koncert 

v kostele, den matek…). Integrujeme žáky s lehkým mentálním postižením, máme vypracovaný 

školní vzdělávací program pro žáky s LMR. Rozšířením autobuse se k nám mohou dostat děti 

z dalších vesnic. 

E 

Dobré vztahy s obcí, rodiči, akce, drakiáda, vánoční zpívání v kostele, Lužanská buchta – pečení, 

pak posezení ve škole, hodnocení nejlepších. Dál děláme loučení s páťáky, Mikuláš a tak. Máme 

kroužky např. pro MŠ + 1., 2. Ročník kroužek angličtiny. Nemáme tedy speciální zaměření – od 

každého něco. 

F 

Scházím se s rodiči předškoláků – informovanost rodičů o škole. Snažíme se dělat akce, činnosti 

navíc, aby se děti bavily, aby se o nás vědělo. Akce jsou nepravidelné, obměňujeme – den 

otevřených dveří – na podzim, před Vánocemi, na jaře, v lednu – jak kdy, vánoční dílničky – 

sobota pro veřejnost, velikonoční dílny. Předškoláci chodí do školy – 2 děti si vezmou pod patronát 

1 předškoláka, vítání občánků, plavání navíc kromě výcviku, bruslení, výlety navíc kromě školního 

– planetárium, botanická, ZOO…, škola v přírodě, chodíme do knihovny, čertovská nadílka, spaní 

s duchy ve škole – dušičky, rozsvěcení stromu před Vánocemi. O svých aktivitách píšeme do 

novin, na web. 

G 

ŠVP – Každý má svou šanci. Každý rok motivační programy – spojení mimoškolní a školní práce 

– často kniha – letos Středa nám chutná (Iva Procházková). Máme zaměření na ekologickou 

výchovu, zdravý životní styl, k čemuž využíváme nově vybudovanou zahradu poznání. Využíváme 

Montessori. Máme 8 kroužků – astronomický, dovedné ruce, angličtina, flétna, korálovky, 

počítače, dramaťák, příprava na gymnázium. 

H 

Kroužky – flétna, informatika, sportovní hry, mažoretky, pohybová výchova pro holky, tvůrčí dílna 

– keramika – máme nově pec – máme keramičku, která s námi spolupracuje – dílna je v jiné 

budově – obstarala obec. Mimo vyučování náprava pro dyslektiky, zapojujeme se do 

mimoškolních akcí – obecní – starostka je aktivní, pořádá toho dost. Získali jsme cenu hejtmana 

Královéhradeckého kraje za spolupráci s obcí. Několikrát navrženi na Jivínského Štefana. 

Zřízením svozu se k nám dostanou žáci z dalších obcí. Spolupracujeme se školkami – umožňují 

nám setkání s rodiči, nabízejí naši školu. 

Všechny školy lpí na značném množství aktivit, akcí pro obec, rodiče. 

Konkrétní zaměření školy jmenuje jen jedna ředitelka – ekologie, zdravý životní styl. 

Jako zvláštnost uvádí jedna ředitelka zařazení včelařství do výuky přírodovědy i v rámci 

kroužku. Většina škol nabízí dětem množství různorodých kroužků. Jen jeden ředitel 

uvádí, že je naopak cíleně zrušil. Zastává názor, že děti na vesnici mají dost příležitostí 

k vyžití a učitelé se mají raději věnovat kvalitní přípravě na výuku vzhledem k tomu, že 

zájmová činnost probíhá v dostatečné míře v rámci školní družiny. Jako podporu pro 

rozvoj školy ředitelé uvádí zviditelnění skrze dny otevřených dveří, příspěvky do novin, 

spolupráci s rodiči i obcí, veřejné akce, kterým věnují svůj volný čas odpoledne či o 

víkendech. Jako možnost podpory existence škol vidí rozšíření dostupnosti dětem 

z dalších vesnic a spolupráci s okolními mateřskými školami. Dva ředitelé uvádí 

důležitost kvalitních učitelů, kvalitní výuky. Jedna ředitelka zmiňuje dosažené úspěchy 

– ocenění hejtmana Královéhradeckého kraje za spolupráci s obcí a nominaci na 

Jivínského Štefana. 
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Položka č. 9  

Tabulka č. 24 – Pedagogičtí pracovníci školy, práce, spolupráce. 

A 

ředitelka, učitelka, vychovatelka. Jsem tady dva roky. Přijímala jsem 3 zaměstnance nové (učitelku 

a 2 do MŠ). I když nemají všichni moji zaměstnanci plnou kvalifikaci, mají dobré vztahy, což je 

důležité, vzdělávají se, jsou dobří. Byl zde kvalifikovaný, ale neplnil svou práci dobře, takže se 

ukázalo, že kvalifikovanost není všechno.   

B 

ředitelka – zastupující, 2 učitelky – jedna na částečný úvazek, vychovatelka 

Momentálně problém v personálním složením, který se vleče už od dob mojí předchůdkyně, budu 

propouštět. Já jsem momentálně jen jako zástupce, bývalá ředitelka složila funkci, chystám se do 

konkurzu. Je tu nová učitelka, hledám novou vychovatelku. 

C 

ředitelka, učitelka, učitelka, vychovatelka, asistentka pedagoga 

Jsme tu téměř všechny nové. Jen jedna učitelka zůstala z dřívějška. Ostatní odešly s bývalou 

ředitelkou. Zatím si rozumíme, zvykáme si na způsob práce málotřídky. Je to ohromě náročné, ale 

líbí se mi to. 

D 
ředitel, zastupující učitelka (za mateřskou), vychovatelka. Momentálně nejsem úplně spokojený 

s personálem, ale to se dá předem jen těžko odhadnout. Na jaře se vrací učitelka po mateřské. 

E 
ředitelka, učitelka, vychovatelka učí nekvalifikovaně výchovy, inspekcí byla ale její výuka kladně 

hodnocena. Uklízečka dohlídává odpoledne děti v ŠD. Všichni si rozumíme a to je hlavní.  

F 

ředitel, učitelka, vychovatelka, asistentka pedagoga učí navíc Aj. 

Jsou trochu třenice, ale urovná se to. Jinak všechno klape. Učitelka na Aj sice není kvalifikovaná, 

ale to je všeobecný problém. To je neřešitelné. 

G 
ředitelka, učitel, učitelka, 2 vychovatelky. Všichni mí zaměstnanci jsou myslím rádi, že jsou na 

málotřídce, takže fungujeme dobře.  Nově máme kolegu učitele. 

H ředitelka, 4 učitelky. Letos jsou tu 2 nové jako zástup za mateřské. Nemáme žádný problém.  

Otázka č. 9 se týkala pracovního kolektivu. Pět ředitelů z osmi udává drobné i 

větší problémy, které ve třech případech vedly nebo povedou až k rozvázání pracovního 

poměru. Ostatní ředitelé naopak svůj tým chválí. Jedna ředitelka obhajuje neúplnou 

kvalifikaci popisem situace, kdy v minulosti na škole působil učitel, který byl sice 

kvalifikovaný, ale jeho práce nebyla dobrá. Kvalifikace tak není zárukou kvalitní práce. 

Na pěti školách se v poslední době obměnili učitelé (zástupy za mateřskou, odchod do 

důchodu, rozvázání prac. poměru – nekvalitní práce). V jednom případě školu s 

ředitelkou opustili i další zaměstnanci. Nová ředitelka důvody nerozváděla. 

Položka č. 10  

Tabulka č. 25 – Zájem o práci na málotřídní škole. 

A 

Za posledních 6 let změna – dříve bylo umění někoho sehnat. Dnes není problém sehnat člověka, je 

problém sehnat kvalitu pro málotřídku. To se předem nepozná. Teď zrovna nejsem moc spokojen 

s personálem. Někteří to berou jen na nutnou dobu, než najdou to, co chtějí (místo na velké škole).  

B 

Na pozici ředitelky jsem první rok, tak nevím. Předchůdkyně tady nějaké nabídky měla. Asi se 

hlásí, ale momentálně je málo práce, tak někteří berou i málotřídku, ale jakmile najdou místo na 

velké škole, tak utečou. Já jsem třeba opravdu chtěla na málotřídku.   

C 

Během roku přijde každý měsíc nějaká žádost, životopis, často ale druhostupňový, nebo bez praxe 

na málotřídce. Myslím, že buď hledají práci a je už jedno kde, nebo jsou nespokojeni na velké 

škole kvůli současnému způsobu práce. 
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D 
V posledních letech je hodně nabídek – spíš nemohou sehnat místo, absolventky i starší – 

propuštění, většinou bez praxe na málotřídce, spíš jen hledají místo.  

E 
Ozývají se, ale mnohdy nemají ani vzdělání. Těžko říct, jestli fakt chtějí, nebo prostě zkouší, kde to 

klapne. Z informací a zkušeností vím, že kdo tu byl, ten by se sem zase vrátil. 

F Každý rok chodí kolem pěti nabídek.  

G Hlásí se tak v dubnu, teď dost učitelů shání práci. 

H Loni šly 2 na mateřskou a přišlo 16 nabídek. 

Většina ředitelů sleduje nárůst zájemců o práci. Jako důvod vidí nedostatek 

pracovních míst při rušení tříd. Dále uvádí, že zájemci jsou mnohdy nekvalifikovaní, 

bez praxe na málotřídní škole či škole vůbec. Ředitelé zvýšenému zájmu o práci na 

málotřídce nedůvěřují. Zastávají názor, že práci na málotřídní škole by brali jen jako 

přestupní stanici, než najdou místo na plně organizované škole.  

Položka č. 11  

Tabulka č. 26 – Mateřská škola. 

A ANO 

MŠ máme, je to výhoda – zdroj dětí do školy. Když už sem chodí do MŠ, dají i do školy. 

Když musí dovážet do MŠ, tak už jsou zvyklí a dovážejí i do školy. Školku na vesnici 

rodiče vítají – jakoby ještě o nic nejde, je výhoda, že je ve vesnici. Spolupráce výborná – 

jsme v jedné budově, všechny akce jsou tedy vlastně společné.  

B NE 

MŠ není, je ve vedlejší vesnici. Od nich bereme obědy, spolupracujeme, jezdíme k nim na 

vystoupení (ne vystupovat, ale když mají divadlo, tak nás zvou), společný je koncert 

v kostele, jezdíme tam na schůzky s rodiči, loni ne – nebyl zájem ze strany rodičů, i před 

tím přišli asi 4 rodiče, dělá se ukázkový den pro předškoláky. 

C ANO 

MŠ je výhoda z finančního hlediska, má dobrý vliv i na školkové děti – přirozeně se 

setkávají s prostředím školy, znají se s dětmi, mají ve třídě školy kroužky, pro školáky 

zase sociální vztahy, společné akce, učí se pomáhat malým. Prospěch je pro obě strany. 

D ANO 
Školu pomohlo zachránit hlavně díky MŠ – malá kapacita v Jičíně, školka se naplnila, 

bylo víc peněz na celou školu. Děláme společné akce. 

E ANO 
MŠ je velká výhoda, je tady dobrá paní učitelka, dobře připravené děti do školy, děláme 

společné akce – děti se učí pomáhat  

F NE 
MŠ nemáme. Nejbližší je ve vedlejší – Kněžnice, pak Jinolice. Spolupracujeme, rozšířili 

jsme spolupráci s Mladějovem. Je to pro nás zdroj dětí. 

G NE MŠ má vlastní ředitelství, chodíme tam do jídelny, spolupracujeme – společné akce. 

H NE MŠ nechceme. I když… byla by dobrá, ale nejsou prostory, zázemí, a není až tak potřeba. 

Čtyři málotřídní školy v regionu jsou spojeny s MŠ. Všichni ředitelé těchto 

škol hodnotí její přínos pro ZŠ i naopak. Děti se setkávají při společných akcích, školáci 

se učí pomáhat malým, školkové děti nenastupují do cizího prostředí. V současné době, 

kdy je nedostatek míst v městských školkách, se vesnické školky zaplňují dětmi 

z širšího okolí. Ředitelé věří, že mnohé děti zůstanou i do základní školy. Naplněnost 

školky pomáhá i finanční situaci. Ředitelé škol, kde MŠ patří pod stejného zřizovatele, 
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uvádí, že se školkou spolupracují, pořádají společné akce. Ředitelka jedné školy uvádí, 

že spolupracuje hned se třemi okolními školkami, v čemž vidí zdroj dětí do školy.    

Položka č. 12  

Tabulka č. 27 – Práce školské rady. 

A 

Školská rada by měla fungovat jako spojovací článek mezi školou zřizovatelem a rodiči. Kdyby se 

všichni naučili využívat její existence, upřímně říci, co se jim nelíbí, dalo by se řešit, zlepšovat – 

bez toho je zbytečná. 

B 
Když jsou ve školské radě osvícení lidé, je to dobré – my teď máme dobré lidi. Kdyby ale nebyla, 

tak se nic nestane. Ti, kdo chtějí, by se starali, pomáhali i bez toho. 

C 
Školská rada je k ničemu. Stejně si to tady jen odsedí, v podstatě nic neřeknou a zase jdou domů – 

žádná aktivita. 

D 
Školská rada není důležitá. Kontakty tady jsou časté, nepotřebujeme ještě něco navíc – na to jsme 

moc malá škola. 

E 
Rodiče v ní byli přínosem, pracovala dobře, ale vždy záleží na tom, jací lidé se v radě sejdou. 

Uvidíme, jak bude pracovat nové složení. 

F Školskou radu zavedla předchůdkyně, na papíře je, ale vlastně nefunguje, chci ji obnovit. 

G Školská rada tady nebyla, když jsem sem nastupovala. Zřídila jsem ji a je to dobré. 

H Školská rada je na málotřídce zbytečná. 

Otázka č. 12 se týkala přínosu školské rady. Čtyři ředitelé hodnotí existenci 

školské rady jako nadbytečnost pro málotřídní školy, kde jsou kontakty v úzkém kruhu 

zúčastněných časté a dostačující. Tři dotázaní ředitelé předpokládají přínos rady 

v případě, že se sejdou dobří lidé. Dvě ředitelky uvádějí, že při jejich nástupu do funkce 

školská rada buď nebyla zřízena vůbec, nebo nefungovala. 

Položka č. 13  

Tabulka č. 28 – Spolupráce s rodiči. 

A 

Kdo chce a má zájem, ten spolupracuje a má tady otevřené dveře – mohou přijít kdykoli, zavolat. 

Rodičovská schůzka je tím pádem jen 2x do roka. Akce jsou samozřejmě i pro ně – vánoční dílna – 

výroba adventních věnců, besídky, koncert v kostele… Na výlet rodiče nezveme, protože s tím 

nemáme moc dobré zkušenosti. Je to naše zodpovědnost a my nestíháme hlídat děti i rodiče. Jeden 

rodič je hasič – spolupracuje, vede v obci oddíl dětí. 

B 

Rodiče se zapojují do organizování akcí. Pečou, vaří, smaží na akce – dětský den s Apropo. Máme 

systém informovanosti – E-mail, web – denně posílám hodnocení – známky, slovní hodnocení, ŽK 

stále máme, chtěli jsme je zrušit, ale rodiče nepovolili. Píšeme tam, ale jen ty důležitější písemky, 

ale na webu a mailu mají kolem 150 známek od začátku roku (k listopadu). Známku doplňuji 

slovním vysvětlením – čeho se to týkalo. 

C 

Je důležité, aby rodiče věděli, že mohou kdykoli přijít, nahlédnout do práce školy. Chci zřídit 

webové stránky i pro informovanost rodičů. Děláme akce, kam zveme rodiče – vlastně cokoli, co 

se dělá pro obec, je i pro rodiče. 

D 

Při schůzkách je téměř 100% účast. Jiná spolupráce je horší. Jsou rodiče, kteří spolupracují, jiní se 

o školu nezajímají. Do akcí nejsou běžně zapojováni, nenutíme, nevyžadujeme, ale když má někdo 

z rodičů zájem, jsme rádi a pomoc přijmeme. 

E 
Snažíme se rodiče zapojovat do života školy, pořádáme sportovní turnaje na hřišti, zapojujeme je 

do různých akcí, dílny i pro rodiče, maminky vedly dílny i samy, pomáhají při akcích školy. 
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F 
To je dáno dobou. Vše ve spěchu, nikdo nemá čas. Rodiče se často dětem málo věnují, do 

dotazníku většinou přislíbí pomoc škole – brigády – ale když na to dojde, nemají čas. 

G 
Rodiče vodí děti do MŠ, do školy – máme dennodenní kontakt. Spolupráce je vesměs dobrá, 

někteří rodiče horší, asi jako všude. Kdo má zájem, ten spolupracuje a my jsme otevřeni. 

H 
Chtěla bych, aby byli upřímnější rodiče, aby si vážili toho, že mají ve vesnici školu. Hrozně 

důležitý je trojúhelník – škola, zřizovatel, rodiče. 

Všichni ředitelé konstatovali, že škola je rodičům otevřená. Kdykoli mohou 

přijít, zavolat. Školy pořádají akce, kam zvou rodiče. Dvě ředitelky se vyjadřují spíše 

negativně, se spoluprací rodičů nemají valné zkušenosti. Ostatní ředitelé se shodují na 

tom, že jsou vždy rodiče, kteří chtějí a spolupracují a tací, kteří se o školu nezajímají.  

Položka č. 14  

Tabulka č. 29 – Spolupráce se zřizovatelem. 

A 

Zřizovatel je vynikající. V zastupitelstvu je i naše družinářka, takže to je výhoda. Vyjdou vstříc, 

musíme si ale sami říct, nestarají se o školu aktivně. Dělají se společné akce. V době jednotřídky se 

obec zaručila, že školu podpoří, i kdyby počet žáků klesl ještě více. Naše obec je vstřícná. Dříve to 

tak prý nebylo. Já jsem navázala vztah lepší. Protože škola funguje dobře – obec má větší motivaci 

pomoci i finančně. Teď se chystá oprava sociálního zařízení a šaten. 

B 

Vynikající spolupráce se zřizovatelem. Starostka má školu jako prioritu, dělá pro ní maximum. 

Jsem tady přes 30 let a tohle jsem nezažila, fakt se o školu stará výborně. Teď se chystá velká 

přestavba. Škola bude bezbariérová, bude výtah, protože se bude integrovat dítě po obrně. Obec 

chce, aby byla škola pro všechny další děti z okolí, které mají nějaké postižení. 

C 

Vždy záleží na lidech – my i oni. Máme dobré, klasické vztahy. Zřizovatel neví, co škola obnáší, 

co potřebuje. V Běcharech jsem byl v zastupitelstvu (místostarosta), vím, že obce ty peníze 

skutečně nemají. Všechno děláme postupně. Každý rok se vymaluje jedna místnost, lavice a jiné se 

také kupuje postupně. Teď se chystají opravit okna, dveře.  

D 

Zřizovatel je výborný. Chválím, starosta schopný, dobře se o nás stará, i účetní je společná pro 

školu i obec, i bývalá starostka byla dobrá. Starosta se angažuje, shání projekty. Bylo třeba česko-

polská spolupráce. Oni byli 4 dny tady, my na podzim 4 dny tam (ne všichni). Lužany vydávají 

zpravodaj – občasník – kde zveřejňují i věci školní, co potřebujeme. 

E 

Zřizovatel vychází vstříc, někdy jsou drobné tahanice, ale řešíme všechno v klidu. Jsem členkou 

školské komise, tak si věci řešíme v rámci toho. Na konci školního roku děláme prověrku BOZP – 

ředitelka, starosta (místostarosta), školník. Sejdeme se, provedeme soupis všeho, co je potřeba 

opravit, zařídit a oni to o prázdninách zařídí. 

F 

Spolupráce je dobrá. Při vítání občánků dostávají děti vkladní knížku, když nastoupí do školky 

sem, dostanou další příspěvek. Starosta dělá účetnictví, je správce sítě, vede 2 kroužky – počítače a 

turistický (není to organizováno pod školu, ale pod obec, ale vlastně je to pro školní děti). 

G 

Obec školu podporuje. Když jsem nastupovala, bylo 9 dětí na celé škole. Starostka za školu bojuje, 

i když byl v obci tlak na zavření. Před 4 roky nová okna a momentálně se dělá nová jídelna. Při 

přidání ročníků také hodně dotovala obec. 

H 
Teď byla změna starosty, trochu jsme se toho báli, ale spolupráce je dobrá jako dřív. My toho zas 

tak moc nechceme. Máme v posledních letech nová okna, topení, nemůžeme si stěžovat. 

Všichni ředitelé hodnotí současnou spolupráci s obcí jako dobrou, spíše 

výbornou. Zřizovatelé do škol investují v rámci svých možností. Budovy postupně 

rekonstruují. Podporují školu i v krizových chvílích. Mají zájem na jejich zachování. 
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Položka č. 15  

Tabulka č. 30 – Ekonomická situace školy. 

A 

Při menším počtu dětí se musí víc počítat, ale jde to. Dřív byla nevýhoda mít důchodce, teď je to 

jedno. Učebnice i pracovní sešity platíme, sešity si děti kupují. Děláme sběry, něco dostaneme při 

besídkách, výstavách. Na to máme pokladnu – vedeno jako příspěvek od občanů, normálně to 

projde účetnictvím. Z toho se hradí výlety. Z peněz EU chceme dělat výukový altán na zahradě. 

B 

Nemáme nijak moc, ale snažíme se dobře hospodařit. Vím, že nemá cenu na obec tlačit. Peněz také 

moc nemají. EU peníze máme, ale další projekty, dotace moc neděláme, protože neumím až tak 

neustále makat na projektech na úkor práce školy. Je nás tu málo, není, kdo by na tom pracoval.  

C 

I když je 1 žák pod limit, jsme bez problémů díky školce a věku a zařazení zaměstnanců. Obec dá, 

co potřebujeme, ale nevyskakujeme si. Starosta sehnal projekty, z nich máme počítače, altán na 

zahradě, obec udělala lavice – v létě se tam učíme. Z peněz EU máme interaktivní tabule, počítače. 

D 

Málo dětí = málo peněz, ale obec podporuje. Hodně zadotovali, jak jsem již říkala. Teď je ještě 

trochu horší situace při úpravě tabulek. Pro mladé výhodné, nespravedlivé pro lidi s praxí, horší 

pro finance školy – víc peněz na platy. EU peníze školám jsme využili. 

E 
Brečíme jako každá jiná škola, jako málotřídní jsme na tom hůř, ale obec se snaží doplatit, co je 

potřeba. Škola funguje dobře, obec má větší motivaci. Máme EU peníze školám. 

F 
Tak nějak normálně. Od státu málo, obec vypomáhá, měli jsme grant na školní zahradu s naučnými 

tabulemi, granty na integrované žáky, evropské peníze školám. 

G 
Krom státních a od zřizovatele sháníme i sponzory. Nic moc to není, ale občas se zadaří. EU 

peníze – sice dobré – interaktivní tabule, notebooky, ale práce navíc. 

H 
Peníze nejsou nikde, takže nám také obec kolikrát seškrtala naše požadavky. 

Letos se musely kupovat učebnice pro 5. roč. – začínají podle ŠVP. EU peníze školám. 

Ředitelé hodnotí finanční podporu státu převážně jako nedostatečnou. 

Ředitelka školy s MŠ uvedla, že naplněná školka finančně vyrovnává podlimitní ZŠ. 

Někteří ředitelé zdůrazňují vstřícnost a finanční podporu zřizovatele. Všechny školy 

využily dotaci EU peníze školám. Do dalších projektů se zapojují dvě školy, v jednom 

případě shání projekty a granty sám starosta. Jeden ředitel jmenoval několik aktivit, kde 

si „přivydělají“ i žáci (besídky, výstavy, vystoupení, sběry) Z těchto peněz škola hradí 

výlety. Další ředitelka shání sponzory, což hodnotí jako občasný přínos.  

Položka č. 16  

Tabulka č. 31 – Podpora státu, změny v legislativě. 

A 

Problém je v učitelích málotřídek – jen pár jich je hrdých na to, že pracují na takové škole. 

Málotřídka je, jaká je, to se nedá změnit. To by už nebyla málotřídka. Buď se smíří s tím a 

zvládnou to, nebo ať jdou pryč. Jak se něco děje, volám na ministerstvo, jestli mají v týmu někoho 

za málotřídky. Aktivně se zapojuju jako pilotní škola – RVP, cesta ke kvalitě. Byl jsem školitel při 

tvorbě ŠVP na málotřídkách. Takže už při sestavování regulí myslet na to, že jsme tu také, ale 

nedělat nic extra. To by jen podpořilo to, že jsme nějací méněcenní exoti. Vždyť jsme zohlednění 

v počtu žáků. Administrativa je velká, ale nejde ji omezit jen pro nás. Leda ji snížit pro všechny.  

B 

Jiný způsob financování – ne podle počtu žáků. To je problém i pro velké školy. Vidím problém 

s integrací. Ruší se praktické, speciální školy, na školách je moc dětí, které mají individuální plán. 

Snížit administrativu. Na málotřídkách je toho moc, na velké škole také, ale mají zástupce, 

sekretářku. Ředitel by se měl zabývat výukou, dětmi, hospitacemi, než úředničinou. Metodik 

prevence, výchovný poradce jsou na málotřídce zbyteční. Ty funkce nejsou mezi koho rozdělit.  
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C 

Ekonomická stránka řízení měla zůstat, jak byla – na řediteli je toho moc, obzvláště na 

málotřídkách. Na velké škole má ředitel menší úvazek, má sekretářku, účetní zpravidla přímo na 

škole, zástupce. Jsem i třídní, učím nadúvazek, abych mohla ve své třídě odučit alespoň hlavní 

předměty – to na málotřídce jinak nejde. Testování žáků nebude objektivní, nedělala bych to. 

D 

Finance učitelům na málotřídkách obzvláště přidat – ostatní učitelé si nedovedou představit, o co 

snadnější práci mají. Stát by měl málotřídky brát víc vážně, nepodceňovat, upravit pravidla pro 

získání dotací, grantů, administrativa – na velké škole se o práci na podkladech dělí více učitelů.  

E 
Financování je veliký problém. Normativ je špatný systém. Učitelé nemají osobní příplatek. Není 

na to. Nemůžu jim zaplatit všechnu tu práci, kterou dělají navíc – kroužky, akce…  

F 
Ani nevím, finance jsou celkem v pohodě, pokud je dost žáků, snad jen více podporovat 

informovanost o kvalitách těchto škol. 

G Nevím, nenapadá mě. 

H Všeobecně platné – peníze, jinak nejsem moc v obraze. 

Otázka zjišťovala, jakou podporu státu by ředitelé málotřídek uvítali. Čtyři 

ředitelé jmenují změny ve financování, jeden tvrdí, že peníze nejsou problém, pokud je 

dostatek žáků. Čtyři ředitelé se shodují na náročnosti administrativy. Z toho tři hovoří o 

nevýhodě proti plně organizované škole, kde ředitel má menší úvazek, nemá třídnictví, 

k dispozici má sekretářku či zástupce. Uvítali by proto usnadnění pro málotřídky. Čtvrtý 

nežádá změny jen pro málotřídky, ale všeobecně. Má obavu, že další výjimky pro 

málotřídky by vedly k prohloubení názoru, že jsou méněcenné. Tento ředitel aktivně 

sleduje situaci ve školství, oslovuje ministerstvo, snaží se zapojovat do příprav změn. 

Konstatuje, že problém je spíš v učitelích. Mají být hrdí na práci, kterou dělají. Pokud ji 

nezvládají, mají málotřídky opustit a ne si stěžovat. Další názor se týká integrace, která 

zvedá náročnost práce pro učitele a snižuje kvalitu výuky. Zbytečné jsou funkce 

metodika prevence a výchovného poradce, nemá je kdo zastávat. Jeden ředitel by uvítal 

podporu formou informovanosti o kvalitách málotřídních škol. Připravované testování 

žáků jedna ředitelka považuje za neobjektivní.  

Položka č. 17  

Tabulka č. 32 – Historie školy a její využití.  

A 

Za dva roky máme výročí 400 let. Máme zpracováno z doby, kdy jsme se zapojili do projektu 

Cestička do školy. Měli jsme zařízenou dobovou učebnu, ale když narostl počet dětí, museli jsme 

zrušit a udělat tam šatnu. S tématem pracujeme, učili jsme se v té třídě, jezdili sem i z jiných škol 

Starostka chce přestavět faru, vybudovat centrum vzdělanosti, chce tam tu dobovou učebnu.  

B 

Zpracovaná byla v rámci účasti v projektu Cestička do školy. Dříve při výročí obce byl vydán 

almanach a s dětmi se to také využilo ve Vlastivědě. Tohle je 120 let stará budova, škola ale byla 

už dříve v jiné budově. Historie je na webu obce. 

C 

Učilo se tu určitě už ve 14. století.  Tahle škola je z roku 1876. Učitelka dělala o historii školy 

diplomku a projekt s dětmi a stále z toho čerpají při výuce. Učitelka je pro to nadšená, takže to 

přenáší i na děti. Oživujeme se staré tradice.  
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D 

Jsou tady kroniky, ale jsem tu čerstvě. Chystám se všechno postupně zavést, určitě i toto téma. Ve 

vesnici je kronikář – minulá ředitelka ho zvala do výuky prvouky, vlastivědy – bavili se o historii 

obce i školy. 

E 

Letos slavíme 200 let. Chystáme oslavu – spojíme s besídkou. Prozatím jsme s tímhle tématem 

moc nepracovali, ale v roce 2008 studentka Pedf psala o historii naší školy diplomku a dělala 

projekt s dětmi. 

F 
Škola je už někdy z 18. století, tato budova je ale mladší (30. léta). Máme o historii na webových 

stránkách. Zveme do školy kronikářku, v rámci vlastivědy. Obnovujeme tradice – masopust. 

G 
Zpracováno nemáme, nepracujeme s historií. Nabízel jsem to jedné kolegyni, já už to nestíhám. 

Teď máme jinou náplň. Když se někdo najde, kdo se do toho bude chtít pustit, budu rád. 

H 
Vlastivěda – chodíme na obec nahlédnout do kroniky obce, kroniky školy, matriky. V roce 2006 

jsme slavili 140 let založení školy – půjčili jsme si i kroniky z archivu. 

Poslední otázka se týkala historie škol. Zjišťovala, zda mají školy svou historii 

zpracovanou, zda s tématem ve výuce pracují. Z osmi dotázaných jen jeden ředitel 

uvádí, že s tématem historie školy za jeho působení ještě nepracovali, ale dodává, že to 

nabízel kolegyni, protože sám nemá dostatek času. Byl by rád, kdyby se této věci někdo 

ujal. Ostatní ředitelé s historií více či méně pracují. Tři ředitelé uvedli, že v hodinách 

vlastivědy buď zvou na besedu kronikáře, nebo navštěvují obecní úřad, kde nahlížejí do 

kronik a matrik. Tři ředitelé uvádějí, že chystají oslavu výročí, nebo zmiňují, že oslava 

byla v minulých letech. Dvě školy historii zpracovaly a děti s ní seznamovaly v rámci 

projektu Cestička do školy. Dvě školy mají historii zpracovanou skrze diplomové práce 

studentek Pedf UK Praha. Jednou z nich je na škole stále působící učitelka, která 

s tématem při vyučování i nadále pracuje. Jedna škola měla v minulosti dokonce zřízenu 

dobovou třídu, kterou využívali pro výuku. Dvě ředitelky uvádí, že historie školy je 

zpracována na školním či obecním webu. Dvě ředitelky uvádí, že oživují tradice 

(masopust, Morana…). Ředitelka, která je na své pozici první rok uvedla, že se určitě 

bude chtít věnovat v budoucnu i tomuto tématu.      

8.2.2 Závěr 

Současná vzdělávací politika počítá s podporou existence málotřídních škol. 

Jaká je situace málotřídních škol z pohledu ředitelů jsme sledovali na příkladu 

jičínského regionu.  

Každá z málotřídních škol Jičínska má více než stoletou historii. Ředitelé a 

učitelé si váhu tradice svých škol uvědomují a s tématem ve většině případů pracují. Své 

žáky vedou k poznání historických hodnot a tradic nejen školy, ale i obce samotné, čímž 

vytváří vazby k rodišti a stávají se pro obce důležitou institucí.  
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Pro existenci málotřídních škol je klíčovou otázkou počet žáků. V obcích, kde 

se školy nachází, ovšem v dnešní době nebývá počet dětí postačující. Na základě tradice 

i z dalších důvodů do škol dochází žáci také z jiných obcí, čímž se stav doplňuje. 

Některé školy pak ve spolupráci se zřizovatelem vyvíjí aktivitu v získávání žáků 

nabídkou svozu, či sjednáním autobusového spoje. Ředitelé škol pořádají ve spolupráci 

s ředitelstvím okolních mateřských škol setkání s rodiči předškolních dětí a nabízí své 

služby. Školy, které jsou propojené s MŠ přímo, si této situace cení jako větší záruky 

naplněnosti základní školy. Na podporu zájmu o školu se dále snaží nabídnout širokou 

škálu akcí pro děti, rodiče i veřejnost, snaží se zviditelnit skrze tisk či webové stránky. 

Řady žáků málotřídních škol v posledních letech rozšiřují žáci integrovaní. Podle 

ředitelů se zvyšuje počet doporučení PPP i zájem rodičů umístit dítě s SPÚ, LMR apod. 

do menšího kolektivu málotřídní školy. Už tak náročná práce ve spojených ročnících je 

ovšem o to náročnější, čím více a s čím těžší poruchou jsou žáci integrováni. Někteří 

ředitelé s takovými zkušenostmi nepovažují integraci do málotřídek za smysluplnou.  

Ačkoli je pro málotřídní školy důležitý každý žák, téměř v každé obci se 

najdou děti, které rodiče zapsali do jiné, než místní školy. Důvody často vycházejí 

z rodinných okolností, kdy rodiče dojíždí do zaměstnání na opačnou stranu, mají 

dostupnější jinou školu. Další důvody vyplývají z nedůvěry vůči málotřídním školám. 

Přestože se v obcích v posledních letech staví a dalo by se očekávat, že migrace 

obyvatel na venkov bude pro místní školy přínosná, ředitelé tento názor nesdílí. Rodiny 

přistěhované z měst nemají osobní zkušenost s málotřídní školou, a buď v ní nevěří, 

nebo se všeobecně nezačleňují do života obce a nevyužívají tak ani možnost školy.   

Většina málotřídních škol v minulosti prošla skrze nedostatek žáků krizovým 

obdobím, kdy v některých případech hrozilo uzavření školy. Dá se říci, že takové riziko 

školám v jistém smyslu prospělo, protože v rámci snah o zachování školy zkvalitnily 

svoji práci, navýšily množství aktivit, rozšířily dostupnost školy dalším obcím. Na 

některých školách došlo k obměně vedení i personálu. Ukazuje se, že ne každý učitel je 

schopen odvádět dobrou práci na málotřídce. Ředitelé sice sledují zvýšený počet 

žadatelů o místo, ale příčinu vidí spíše v nedostatku pracovních příležitostí na velkých 

školách, ne zájem o práci na málotřídce.  
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S počtem žáků úzce souvisí i ekonomická situace škol. Většina ředitelů 

považuje financování škol za nedostatečné, získávání dotačních programů za náročné 

pro malý kolektiv učitelů. Nejčastěji tak volají po změnách ve financování a po úpravě 

administrativní zátěže. Finanční stránku sice ředitelé kritizují, ale většinou ji nepovažují 

za největší riziko pro existenci školy. Plně si uvědomují svou závislost na rozhodnutí 

zřizovatele, a proto se nejvíce obávají postoje obce. Ten je opět provázán 

s životaschopností školy, počtem dětí, kvalitou učitelů, postojem rodičů, společenstvím 

obce. Vzniká tak uzavřený kruh: škola – žáci – rodiče – zřizovatel – škola. Pro ohrožení 

existence školy stačí narušení jediného článku a ten se pak odráží na všech ostatních. 

Tento vzorec platí pro všechny školy, pro málotřídky se specifickými sociálními vztahy 

souvisejícími s venkovskou lokalitou obzvláště. Jako velké pozitivum pro málotřídní 

školy vyznívá uváděná starostlivost a zájem zřizovatelů, kteří stojí o to, aby škola byla 

součástí občanské vybavenosti jejich obcí.  

Ze všech zjištěných informací vyplývá, že ačkoli se málotřídní školy potýkají 

s mnoha obtížemi, snaží se svou prací ukázat společnosti své kvality a bojovat tak 

s předsudky, které přetrvávají mezi lidmi. Aby tohoto cíle dosáhly, potřebují školy 

získávat kvalitní učitelé a udržovat dobré vztahy se zřizovateli. Málotřídním školám 

Jičínska se toto očividně daří, protože v posledních letech zaznamenávají ve většině 

případů růst. Čtyři školy dokonce navýšily počet tříd a do budoucna očekává většina 

škol stav stejný, mnohdy i lepší, přičemž svou roli zde samozřejmě hraje i zvýšená 

porodnost. Na budoucnost málotřídek Jičínska lze tedy nahlížet s optimismem. 

8.3  Problematika málotřídních škol z pohledu učitelů 

Dotazník pro učitele 1. stupně ZŠ byl vytvořen s cílem získat informace o 

postojích, názorech a zkušenostech učitelů vzhledem k práci na málotřídní škole. 

Autorka očekávala různorodé odpovědi podle míry jejich zkušeností s tímto typem škol 

(praxe pouze na plně organizované, či málotřídní škole, praxe na obou typech škol). 

Dotazník se 17 položkami byl proto sestaven tak, aby si učitelé vybírali a odpovídali jen 

na takové otázky, které odpovídají jejich míře zkušeností s prací na málotřídní škole 

(příloha č. 12). Položky pod čísly 1 – 5 náležely všem učitelům a měly selektivní 

charakter se zaměřením získat všeobecné informace o respondentech (věk, pohlaví, 
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vzdělání a délka jejich praxe na málotřídní či plně organizované škole). Další položky 

již byly směřovány na konkrétní skupiny učitelů vzhledem k jejich praktickým 

zkušenostem s prací na málotřídní škole. Dotazník v předvýzkumu zpracoval jeden 

respondent z plně organizované a jeden z málotřídní školy. Neukázala se potřeba 

dotazníky upravovat. 

Dotazníky autorka distribuovala do všech dvaceti škol v regionu Jičínsko. Po 

telefonické domluvě s řediteli škol dotazníky v tištěné podobě osobně předala a později 

vyzvedla. K tomuto způsobu ji vedlo přesvědčení a osobní zkušenost. Zaneprázdnění 

učitelé zřídka otevírají e-mailové prosby o vyplnění dotazníků. Vzhledem k ne příliš 

velkému počtu škol se proto rozhodla pro osobní kontakt, který přinesl poměrně vysoké 

procento návratnosti (81,31 %). Pouze na jedné plně organizované škole byl osobní 

kontakt ředitelkou odmítnut. Dotazník povolila poslat v elektronické podobě. V tomto 

případu pak byla návratnost nejnižší v porovnání s ostatními školami. Z pěti 

respondentů zareagoval pouze jeden.    

Tabulka č. 33 – Návratnost dotazníků – učitelé základních škol Jičínska  

základní školy počet respondentů 
počet vyplněných 

dotazníků 
návratnost % 

málotřídní 24 23 95,83% 

plně organizované 83 64 77,11% 

celkem 107 87 81,31 % 

8.3.1 Dotazníkové šetření mezi učiteli 1. stupně Jičínska 

Položka č. 1 – věk    

Tabulka č. 34 – Pedagogové základních škol Jičínska podle věku. 

                              věk 

školy 
20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - více celkem 

plně organizované 8 16 27 13 0 64 

podíl v % 12,5 25 42,2 20,3 0 100% 

málotřídní  2 8 8 4 1 23 

podíl v % 8,7 34,8 34,8 17,4 4,3 100% 

celkem 10 24 35 17 1 87 

podíl v % 11,5 27,6 40,2 19,5 1,1 100% 
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Na 1. stupních základních škol Jičínska převažují učitelé středního věku 

(67,8% v rozmezí 31 – 50 let). Zatímco na plně organizovaných školách Jičínska v této 

skupině převládá starší kategorie (41 – 50), na málotřídních školách je v současné době 

rozložení věkových kategorií 31 – 40 a 41 – 50 naprosto stejné.  

Položka č. 2 – pohlaví  

Tabulka č. 35 – Pedagogové základních škol Jičínska podle pohlaví. 

                        pohlaví 

školy 
žena muž celkem 

plně organizované 57 7 64 

podíl v % 89,1 10,9 100% 

málotřídní 20 3 23 

podíl v % 87 13 100% 

celkem 77 10 87 

podíl v % 88,5 11,5 100% 

Tabulka ukazuje silnou převahu žen. Situace na Jičínsku i v tomto směru 

odpovídá republikovému standardu, který na 1. stupni uvádí 28 115 učitelů, z toho 26 

600 žen, tedy 94,6% (Statistická, 2012). Na Jičínsku tento podíl činí 88,5 % (89,1% na 

plně org. školách, 87% na málotřídkách).  

Položka č. 3 – dosažené vzdělání, 4 – další vzdělávání pedagogů  

Tabulka č. 36 – Dosažené vzdělání, další vzdělávání pedagogů Jičínska. 

 

plně organizované 

školy 
málotřídní školy celkem 

 
podíl v % 

 
podíl v % 

 
podíl v % 

Vyplněno 62   23   85   

z 
to

h
o
 

VŠ uvedená kvalifikace na 1. st. 49 79 % 16 69,6 % 65 76,5 % 

VŠ bez kvalifikace pro 1. st. 9 14,5 % 4 17,4 % 13 15,3 % 

VŠ celkem 58 94 % 20 87 % 78 91,8 % 

SŠ 4 6,5 % 3 13% 7 8,2% 

Bez kvalifikace celkem (VŠ + SŠ) 13 21 % 7 30,4 % 20 23,5 % 

doplňuje vzdělání pro 1. st.  2  3,2 % 3  13% 5 5,9 % 

doplňuje vzdělání jiné 5  8,1 % 5  21,7 % 10 11,8 % 

doplňuje vzdělání celkem 7 11,3 % 8 34,8 % 15 17,6 % 

Nevyplněno 2 
 

0 
 

2 
 

Položky č. 3 a 4 jsou vyhodnoceny společně, protože spolu úzce souvisí. 

Vysokoškolské vzdělání má na Jičínsku 78 učitelů z 85, kteří položku vyplnili (91,8 %). 
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Mezi učiteli plně organizovaných škol se jedná o 58 z 62 učitelů (94 %). Mezi 

málotřídními má vysokoškolské vzdělání 20 z 23 (87 %). Ne všichni ovšem splňují 

kvalifikaci pro učitelství 1. stupně ZŠ. Tři učitelé z plně organizovaných škol uvedli 

kvalifikaci pro 2. stupeň, dva speciální pedagogiku, čtyři nespecifikovali obor a nelze 

vyloučit, že zaměření jejich studia bylo učitelství pro 1. stupeň. Na málotřídních školách 

působí 2 učitelé 2. stupně a 2 učitelé 3. stupně. Nikdo z těchto pedagogů si kvalifikaci 

pro učitelství na 1. stupni nedoplňuje. Plnou kvalifikovanost pro výuku na 1. stupni ZŠ 

tedy uvedlo 79 % respondentů z řad učitelů plně organizovaných škol (49 z 62). Z 

málotřídních učitelů splňuje plnou kvalifikaci 69,6 % (16 z 23).  

Se středoškolským vzděláním působí na plně organizovaných školách čtyři 

učitelé, z nich dva studují VŠ (uč. pro 1. stupeň). Na málotřídkách pracují tři učitelé se 

středoškolským vzděláním. VŠ (uč. pro 1. stupeň) si doplňují všichni.  

Z dalších studovaných oborů je nejčastěji uváděná angličtina. Na plně org. 

školách obor výchovný poradce, školní metodik prevence, práce s nadanými dětmi. Na 

málotřídní škole se v jednom případě jedná o funkční studium. 

Položka č. 5 – praxe  

Tabulka č. 37 – Délka praxe. 

  učitelé z málotřídních škol  

praxe na: 
0 - 5 

let 

6 - 10 

let 

11 - 15 

let 

16 - 20 

let 

21 - 25 

let 

26 - 30 

let 

31 a 

více 
celkem 

plně organizované škole 5 1 1 1 1 2 
 

11 

málotřídní škole 11 3 1 2 
 

1 2 20 

ředitel/ka málotřídní školy 4 3 1 1 1 
  

10 

praxe celkem 4 6 1 2 2 1 4 20 

neuvedeno 0 0 

chybné odpovědi 3 3 

 
učitelé z plně organizovaných škol  

praxe na: 
0 - 5 

let 

6 - 10 

let 

11 - 15 

let 

16 - 20 

let 

21 - 25 

let 

26 - 30 

let 

31 a 

více 
celkem 

plně organizované škole 9 8 10 11 14 6 4 62 

málotřídní škole 8 6 1     1   15 

ředitel/ka málotřídní školy 1 2           3 

praxe celkem 6 8 9 12 12 9 6 62 

neuvedeno 1 1 

chybné odpovědi 1 1 
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Tři učitelé z málotřídních škol vyplnili jen celkovou délku praxe v kolonce 

plně org. škola. K vyhodnocení bylo použitelných 20 odpovědí. Z toho 11 učitelů má  

praxi na málotřídkách dlouhou do 5 let. Tři na málotřídce působí 6 – 10 let. Delší praxi 

má šest učitelů. Zkušenost s prací na plně organizované škole má 11 učitelů málotřídek. 

Celková praxe je mezi respondenty z těchto škol nejčastěji 6 – 10 let dlouhá.  

V případě respondentů z plně organizovaných škol má zkušenost s prací na 

málotřídce 15 z 63 (1 vyplnil nesprávně). V osmi případech je praxe na málotřídní škole 

0 – 5 let dlouhá, v šesti případech 6 – 10 let, ve dvou případech je delší.  

Položky č. 6 - 9 byly určeny učitelům, kteří mají zkušenost s prací na 

málotřídní škole. Z 87 respondentů tvoří tuto skupinu všech 23 učitelů z málotřídních a 

15 z plně organizovaných škol, celkem 38. Protože se dají předpokládat různé postoje 

mezi pedagogy pracujícími na málotřídce v současnosti a těmi, kdo málotřídní školu 

opustili, jsou odpovědi členěny podle typu školy, na které respondenti působí.  

Položka č. 6 – motivace  

Tabulka č. 38 – Motivace k práci na málotřídní škole. 

motivace 

plně 

organizované 

školy 

málotřídní 

školy 
celkem 

NEBYL ZÁMĚR – celkem  10 10 20 

přidělení místa školským úřadem 3 2 5 

nebylo jiné volné místo 7 5 12 

nabídka služebního bytu 2 
 

2 

možnost ředitelského místa 
 

2 2 

náhoda 
 

1 1 

BYL ZÁMĚR – celkem  5 10 15 

rodinné prostředí (málo dětí, učitelů, klid, pohoda) 3 7 10 

vesnice mimo pozornost polit. orgánů před 1989 1 
 

1 

idealismus  1 
 

1 

na velké škole nepochopen styl práce 1 
 

1 

rodinná tradice 
 

1 1 

touha po zkušenosti 
 

3 3 

citový vztah ke konkrétní škole v místě bydliště 
 

3 3 

sama chodila na málotřídku 
 

2 2 

neuvedeno 
 

3 3 

chybně 3 
 

3 

Poznámka: Počet vyjádřených postojů neodpovídá počtu odpovídajících respondentů, protože někteří 

respondenti zapisovali více než jednu motivaci. 
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Ve vztahu k motivaci, která respondenty vedla k přijetí práce na málotřídce, se 

ukázaly dva postoje. Prvním bylo přijetí práce bez záměru hledat uplatnění na 

málotřídce, v druhém případě je patrný záměr upřednostnění práce na tomto typu školy.  

V případě učitelů z málotřídních škol je stav vyrovnaný. Polovina respondentů 

práci přijala vzhledem k vnějším okolnostem, jako je umístění školským úřadem (2), 

absence jiné pracovní příležitosti (6), možnost získání ředitelské pozice (2), náhoda (1). 

Druhá polovina respondentů volila málotřídní školu na základě vnitřní motivace. 

Nejčastějším důvodem bylo rodinné prostředí s malým kolektivem dětí i učitelů (7), 

dále získání zkušeností a otestování vlastních schopností (3). Kromě těchto vyjádřili 

respondenti i další velmi osobní a citové postoje. Volba málotřídní školy byla otázkou 

rodinné tradice nebo citového vztahu ke škole v místě bydliště (4), osobní zkušenost, 

kdy respondent sám absolvoval 1. stupeň ZŠ na málotřídní škole (2).  

Učitelé z plně org. škol, kteří v minulosti působili na málotřídkách se k této 

práci dostali v případě vnější motivace ze stejných důvodů jako pedagogové 

málotřídních škol, navíc se objevuje přidělení školního bytu. Tyto důvody jednoznačně 

převyšují vnitřně motivované důvody. Jako vnitřní motiv se objevuje stejně jako u 

málotřídních učitelů rodinné prostředí (3). Další důvody jsou poněkud odlišné. V 

podstatě se jedná o únik z velké školy kvůli nespokojenosti s poměry na ní panující.  

V této položce se objevily tři chybné odpovědi.  

Položka č. 7 – připravenost studiem   

Tabulka č. 39 – Připravenost studiem na VŠ pro práci na málotřídní škole. 

 

plně 

organizované 

školy 

málotřídní 

školy 
celkem 

chybné 

odpovědi 

velmi dobře připraven/a 
    

dobře připraven/a 
   

1 

připraven/a 1 3 4 
 

téměř nepřipraven/a 7 8 15 2 

nepřipraven/a 6 6 12 1 

nemohu vyjádřit 1 3 4 
 

vyplněno 15 20 35  

nevyplněno 
 

3 3 
 

celkem 15 23 38 4 
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Na otázku, zda se respondenti cítili studiem na VŠ připraveni pro práci na 

málotřídní škole, uváděli učitelé málotřídních škol v největší míře, že je studium téměř 

nepřipravilo (8 z 20), 6 respondentů se cítilo nepřipraveno. Jak ukazuje tabulka č. 40, 

jako důvod vidí mnoho teorie a nedostatek praxe na málotřídní škole při studiu. 

Připraveni se cítili tři respondenti, tři učitelé označili možnost „nemohu vyjádřit“ s 

odůvodněním jiného studia, nebo studia teprve probíhajícího.  

Respondenti z plně organizovaných škol v téměř polovině případů (7 z 15) 

uvádí, že vysokoškolské studium je na práci na málotřídní škole téměř nepřipravilo. 

Dalších 6 udává, že je toto studium nepřipravilo vůbec. Několik učitelů k tomu dodává, 

že studium je pouze teorie, praxe na málotřídních školách během studia nebyla buď 

žádná, nebo jen velmi krátká. Vše potřebné získá učitel až zkušenostmi z vlastní praxe. 

Připraven studiem se cítil jen jeden respondent, který studuje v současné době. Jeden 

respondent označil kolonku „nemohu vyjádřit“ s odůvodněním, že obor nestudoval. 

Tři učitelé málotřídních škol položku nevyplnili. Položku vyplnili čtyři 

pedagogové z plně organizované školy, kterým nenáležela (bez praxe na málotřídce).    

Tabulka č. 40 – Připravenost studiem – dodatky respondentů 

 

plně organizované 

školy 

málotřídní 

školy 
celkem 

chybné 

odpovědi 

žádná nebo málo praxe v rámci studia 3 3 6 
 

studium = teorie, vše ostatní naučí až praxe 3 3 6 
 

nestudoval uč. pro 1.stupeň 1 3 4 
 

ve studiu se vůbec neobjevilo 
   

1 

Položka č. 8 – pozitiva  

Při vyhodnocování položky č. 8 se autorka rozhodla odlišit mezi učiteli 

málotřídních škol dvě skupiny (s praxí na plně org. škole a bez praxe na plně org. 

škole). Očekávala možnost, že názory učitelů, kteří nemají možnost srovnání práce na 

obou typech škol, se mohou lišit. Z 38 respondentů, kterých se tato položka týkala, 3 

nevyplnili, 2 vyplnili chybně (nemají praxi na málotřídní škole, položka se jich 

netýkala). 
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Tabulka č. 41 – Pozitiva málotřídních škol. 

 

plně org. 

školy 

málotřídní školy 

celkem 
chybně 

vyplněno praxe na 

plně org. 

bez 

praxe na 

plně org. 

celkem 

A  pozitiva vyplývající z malého počtu žáků 

(úzké vztahy, dobrá spolupráce, individuální 

přístup, méně písemných prací žáků, svoboda 

tvorby pro učitele) 

20 19 10 29 49 2 

B  pozitiva vyplývající z více ročníků ve třídě 21 6 6 12 33 5 

b1 
 interakce napříč věkovými skupinami 

(vzájemné učení, sociální vztahy) 
8 3 4 7 15 3 

b2 

rozvoj osobnostních kvalit žáka 

(samostatnost, sebeovládání, kázeň, 

soustředění) 

12 3 2 5 17 2 

b3 
prověření kvalit učitele (velká škola pro 

učitele) 
1 0 0 0 1 0 

C  pozitiva vyplývající z lokality (absence 

dojíždění, klidné prostředí vesnice, malá, útulná 

škola) 
1 1 2 3 4 0 

D  žádná pozitiva 2 0 0 0 2 0 

Počet odpovídajících respondentů 15 11 9 20 35 2 

Nevyplněno 0 3 3 
 

Pozitiva málotřídních škol vyjádřená respondenty se dají shrnout do tří 

základních skupin podle jevu, ze kterého vyplývají. Málotřídní školy charakterizuje 

malý počet žáků. Skupinu A tvoří pozitiva vyplývající z této charakteristiky. Jedná se o 

úzké vztahy mezi dětmi, učiteli, rodiči a zřizovatelem, rodinnou atmosféru ve škole, 

větší možnost individuálního přístupu, ale také méně písemných prací na opravování. 

Jeden respondent z málotřídní školy (bez praxe na plně org. škole) považuje za 

pozitivum svobodu tvorby pro učitele. Skupina B vyplývá ze spojení více ročníků ve 

třídách. Tento jev přináší pozitiva, která se dají rozčlenit do dalších tří menších skupin. 

První (b1) jsou pozitiva, která přináší interakce dětí různých věkových skupin (sociální 

vztahy, vzájemná pomoc, vzájemné učení), druhá skupina pozitiv (b2) souvisí s 

rozvojem osobnostních kvalit dětí (sebeovládání, kázeň, soustředění, samostatnost). 

Třetí samostatné pozitivum (b3), které vyplývá ze spojení ročníků ve třídě, se týká 

učitelské profese. Jeden respondent (plně organizovaná škola) se vyjádřil v tom směru, 

že práce na málotřídní škole je velkou školou pro učitele, prověří jeho kvality. Třetí 

větší skupinu C tvoří pozitiva vyplývající z lokality, kde se škola nachází (děti nemusí 

dojíždět, škola je malá, útulná, klidné prostředí vesnice). Poslední skupinu D tvoří 
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vyjádření dvou respondentů z plně organizované školy, kteří uvedli, že na práci na 

málotřídní škole nevidí žádná pozitiva.  

Podle učitelů málotřídních škol vyplývá nejvíce pozitiv z charakteristiky A. Ve 

větší míře se tak vyjadřují ti respondenti, kteří mohou porovnat práci s malým počtem 

dětí s prací ve třídě na plně organizované škole (19 pojmenovaných pozitiv oproti 10 u 

respondentů bez praxe na plně organizované škole). V menší míře se objevují pozitiva 

skupiny B. Ostatní názory jsou spíše ojedinělé. Podle učitelů plně organizovaných škol 

nejvíce pozitiv vyplývá téměř rovným dílem z charakteristik A a B Další jsou také spíše 

ojedinělá. Učitelé obou typů škol v souhrnu hodnotí jako největší pozitivum 

málotřídních škol malý počet žáků a další z toho vyplývající. Tabulka v příloze č. 13 

ukazuje přesný počet vyjádření respondentů k jednotlivým pozitivům. 

Položka č. 9 – negativa  

Tabulka č. 42 – Negativa práce na málotřídní škole. 

 

plně org. 

školy 

málotřídní školy 

Celkem 
chybně 

vyplněno s praxí na 

plně org. 

bez praxe 

na plně org. 
celkem 

A  negativa vyplývající z malého počtu 

žáků, učitelů 

znatelný úbytek už jednoho žáka, 

zastupování, málo konkurenční prostředí, 

ztráta soukromí, málo peněz 

5 3 5 8 13 0 

B  negativa vyplývající z více ročníků ve 

třídě 

rušivé prostředí - těžké na soustředění, 

náročné na samostatnost dětí, málo času na 

jednotlivé ročníky, málo času na 

individuální práci, kázeň, náročné pro žáky 

s SPÚ, náročná příprava učitele 

19 16 4 20 39 1 

C  negativa vyplývající z lokality 

vesnické názory, dojíždění učitelů, menší 

dostupnost kultury atd., malá budova, málo 

prostoru, větší vliv nekompetentních osob 

z venčí 

4 0 2 2 6 0 

D  další jiné či prolínající se 

málo peněz (odměny, vybavení), problém 

přestup na 2. stupeň, obtíže se zajištěním 

učitele na cizí jazyk, častěji 

nekvalifikovaní učitelé, nedůvěra rodičů 

4 0 1 1 5 0 

Počet odpovídajících respondentů 14 11 9 20 34 1 

nevyplněno 1 3 3 4 
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Stejně jako u položky č. 8, i zde autorka rozlišuje učitele málotřídek s, nebo 

bez zkušenosti na plně organizované škole.  Negativa práce na málotřídní škole opět 

vyplývají z charakteristik málotřídky. Vznikají tak tři skupiny stejné jako u pozitiv. 

Nejčastěji jmenovanými negativy jsou ta, která vyplývají ze spojení ročníků ve 

třídách (skupina B). Prvenství má náročnost práce pro učitele (přípravy pro více 

ročníků, plánování organizace hodiny). Z 6 respondentů málotřídních škol, kteří toto 

zmiňují, je jen jeden bez zkušenosti na plně organizované škole. I v celkovém souhrnu 

je patrné, že učitelé málotřídek bez praxe na plně organizovaných školách vnímají 

negativa spojená se sloučenými ročníky méně, než ostatní respondenti. Práce ve 

spojených ročnících je považována za náročnou na soustředění a samostatnost dětí, 

s čímž souvisí i názor, že výuka na málotřídce je obtížnější pro žáky s SPÚ, DYS. Více 

ročníků v jedné třídě pak dává málo času na jednotlivé ročníky, na individuální práci. 

Dva respondenti uvedli, že různé věkové kategorie mohou působit kázeňské problémy. 

Negativa skupiny A (malý počet žáků a učitelů) mají podstatně menší 

zastoupení. Pro málotřídky má po finanční stránce podle dvou respondentů negativní 

dopad ztráta byť jen jediného žáka. Učitelé negativně vnímají nedostatek peněz na 

ohodnocení jejich práce, ale také na vybavení školy. Malý počet učitelů je považován za 

negativum v souvislosti s absencí a omezených možnostech zastupování. Další tři 

negativa zmiňují jen učitelé málotřídek bez praxe na plně organizované škole. Úzké 

vztahy a intenzivní kontakt mezi zúčastněnými jeden respondent vnímá jako ztrátu 

soukromí. Jeden respondent dále uvádí, že malý kolektiv žáků jednoho ročníku 

nevytváří pro děti dostatečně konkurenční prostředí.  

Problémy související s lokalitou, kde se málotřídky nacházejí (skupina C), ve 

větší míře vyslovují učitelé městských, plně organizovaných škol. Objevuje se horší 

dostupnost kulturních akcí, muzeí apod., pro učitele nevýhodné dojíždění či malé 

prostory školy nebo vliv nekompetentních osob zvenčí a vesnické názory. 

Ostatní negativa tvoří skupinu D. Učitelé jmenují problémy s přestupem na 2. 

stupeň, nedůvěru rodičů, nekvalifikovanost učitelů málotřídek a obtíž zabezpečit pro 

školu kvalifikovaného učitele cizího jazyka. Přílohou č. 14 je tabulka, která uvádí 

přesné počty názorů zde shrnutých do skupin. 



141 
 

Položka č. 10 – porovnání obou typů škol 

Tabulka č. 43 – Porovnání práce na málotřídní a plně organizované škole. 

v
ý

h
o

d
y
 

výhody a nevýhody plně organizované školy výhody a nevýhody málotřídní školy 

                               respondenti z: plně 

org. 

škola 

málotř. 

škola 

                            respondenti z: plně 

org. 

škola 

málotř. 

škola 

1
 r

o
čn

ík
 v

e 

tř
íd

ě 

více času na učivo 2 4 

v
íc

e 
ro

čn
ík

ů
 

samostatnější děti 2 
1 

  
rychlejší postup v učivu 1   

Jednotná, frontální výuka 1 2 

jednodušší příprava učitele 2 
 

možnost vzájemného 

učení mezi ročníky 
1 

 uč. 1. ročníku úvazek 20 h. 
 

1 

so
u

čá
st

 p
ln

ě 
o

rg
. 

šk
o

ly
 

není problém s přestupem 1    

m
én

ě 
d

ět
í,

 u
či

te
lů

 

 málo dětí ve třídě 3   

lepší finance a materiální 

vybavení 
3 1 větší klid a pohoda 1   

větší možnost zástupu 
 

1 lepší spolupráce, vztahy  2 1 

kvalifikovaní jazykáři 
 

1 
větší možnost indiv. 

přístupu 
2   

více možností pro mimoškolní 

aktivity 
1  

 
rodinné prostředí 2 2 

zájem rodičů o školní práci dětí 1  
 

lepší práce na koberci 1   

  
  více se dostanou ke slovu 1   

  
  

větší možnost her s 

pohybem 
1   

  

  
    

možnost osobitějšího 

přístupu učitelů 
1   

  

  
    

v
en

k
o
v

sk
é 

p
ro

st
ře

d
í upřímnější, čistší, 

ukázněnější děti 
3   

  

  
    lepší spolupráce s rodiči 1   

n
ev

ý
h

o
d

y
 

horší kázeň 2   

v
íc

e 
ro

čn
ík

ů
 

málo času  1   

náročná výuka pro děti 
 

1 

moc dětí ve třídě 1 1 absence jen několika žáků 

nedovoluje pokračovat 
1   

anonymita - neznalost rodin 2   
horší individuální práce s 

DYS, SPÚ 
1   

děti méně schopné samostatné 

práce 
1 1 

děti ochuzené o didaktické 

hry 
1   

mnoho lidí - horší vztahy 1 2 náročná práce pro učitele 1 5 

děti se málo dostanou ke slovu 2 
 

úvazek 22 h. při výuce 1. 

ročníku + další ročník  
1  

více předepisování sešitů 1    přestup na 2. stupeň 1    

není rozdíl - závisí na ŠVP, vedení, učitelích, rodičích, dětech, třídní klima, vybavení školy 1  1  

nelze vyjádřit na tak malém prostoru 1    

nemohu porovnat, praxe na málotřídce příliš krátká  1    

vyjádřeno v č. 8,9   1  

nevyplněno 1  4 
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Položka č. 10 byla směřována pouze učitelům, kteří mají zkušenost s prací na 

obou typech škol (málotřídní i plně organizovaná). Týkala se tedy 26 respondentů (15 

učitelů působících na plně org. škole, 11 na málotřídní škole). 

Porovnání práce na obou typech škol většina respondentů pojala způsobem 

vyjmenování dalších pozitiv a negativ. Většina názorů i zde vychází ze základních 

charakteristik málotřídní a plně organizované školy. Učitelé hodnotí, že menší počet 

žáků ve třídě dovoluje lepší práci na koberci, hry s pohybem, dává větší prostor pro 

individuální práci, jednotlivci mají více příležitostí projevit se. Dále hodnotí rodinné 

prostředí málotřídky (vztahy) a větší svobodu učitele umožňující osobitější přístup 

k práci. Děti z venkovského prostředí podle tří učitelů z plně organizovaných škol jsou 

upřímnější, ukázněnější, čistší. Práce s více ročníky děti vede k samostatnosti, ale také 

se učí a opakují si učivo s dalším ročníkem. Jako jedna z výhod plně organizované 

školy je jmenováno lepší finanční zajištění. Dokonce se objevuje i názor, že rodiče žáků 

z těchto škol projevují větší ambice (více zájmu) v oblasti vzdělávání svých dětí, více 

využívají mimoškolních aktivit pro své děti. Učitel má snazší práci vzhledem 

k přípravám, v hodinách může veškerý čas věnovat jednomu ročníku, může vést 

frontální, jednotnou výuku. Naopak jako nevýhody plně organizované školy vidí velký 

počet žáků ve třídě – málo času na jednotlivce, více sešitů na předepisování, anonymitu, 

neznalost rodinného zázemí dětí, větší problémy s chováním žáků, děti nejsou 

samostatné. Nevýhody málotřídních škol se ve většině případů shodují s negativy 

uváděnými v předchozí položce (málo času na jednotlivé ročníky, na individuální práci 

s dyslektiky, náročná práce pro učitele – dvojitá, trojitá příprava, pozastavený postup 

v učivu při absenci). Jeden respondent se vyjadřuje v tom smyslu, že rozdíly 

nevyplývají z odlišného typu škol, ale spíše závisí na vedení školy, učitelích, rodičích, 

ŠVP, dětech ve třídě. Dva respondenti své názory nevyjádřili.  

Učitelé málotřídních škol se ve velké míře k této otázce nevyjádřili. Jeden 

respondent odkázal na položky 8 a 9, čtyři nevyplnili (z toho dva zřejmě proto, že na 

plně organizované škole učili pouze na 2. stupni). Čtyři respondenti vnímají rozdíl 

v náročnosti práce pro učitele. Jeden respondent v tomto směru hovoří o úvazku učitele 

1. ročníku, který má na plně organizované škole úvazek 20 hodin týdně a připravuje 

práci jen pro tento jeden ročník. Oproti tomu na málotřídní škole je jeho práce při dvou 
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ročnících dvojnásobná s úvazkem 22 hodin. Další dva respondenti zmiňují čas strávený 

v práci. Na plně organizované škole je možné zadat samostatnou práci a v mezičase 

opravit sešity, zapsat třídnici. Na málotřídní škole je učitel po celou dobu přímé 

pedagogické práce 100% vytížen, vše dělá po vyučování, práci tedy věnuje více času, 

než je běžná pracovní doba. Další respondent hodnotí práci na málotřídní škole jako 

náročnější, ale v příjemnějším prostředí. Objevuje se také názor ve vztahu k otázkám 

financí a pedagogického sboru. Na plně organizované škole je více učitelů, kteří se 

mohou zastoupit v případě nepřítomnosti a jsou zde dostupnější kvalifikovaní 

„jazykáři“. Jeden respondent nevidí zásadní rozdíl v typu školy, ale v přístupu učitele, 

rodičů nebo vybavení školy.  

Položka č. 11 – spokojenost na pracovišti 

Tabulka č. 44 – Spokojenost na pracovišti. 

velmi 

spokojen/a 
3 

Zatím velmi, ale jsem na škole krátce 

Bez problémů vycházím s kolegyněmi, děti 

jsou hodné a snaživé, výborné materiální 

podmínky 

 

Rodinné prostředí, malý kolektiv, 

bezproblémový vztah s rodiči (vesničtí 

rodiče mají svých starostí dost, nechávají 

nás v klidu dělat svoji práci). 

spokojen/a 10 

V kolektivu si rozumíme, nevadí mi 

ani dojíždění 30 km, opustit školství 

mám chuť vždy, když rodiče žáků 

nespolupracují a považují vzdělání za 

nepodstatné. 

Můžu svobodně tvořit didaktické postupy, 

které si sestavím a současně je prakticky 

ověřuji. 

V dnešní době je důležité zaměstnání. 
Výborný kolektiv pedagogických i 

nepedagogických pracovníků 

Dobrý kolektiv. Výborný kolektiv, bližší vztah k dětem 

Ale v posledních letech zhoršení 

vztahů s obcí. 

Spolehlivý kolektiv, pravidelná strava. 

Pracuji ve své profesi, mám zaměstnání. 

spokojen/a i 

nespokojen/a 
5 

Spokojena - málo dětí, individuální 

přístup, malý kolektiv pracovníků, 

nespokojena s finanční podporou - 

pouze základní mzdy! 

Neustálé dokazování, že děti dostanou 

stejně kvalitní vzdělání jako ve velkých 

školách. 

nespokojen/a 0 

 

 

velmi 

nespokojen/a 
0 

 

 

nemohu 

vyjádřit 
0 

 

 

nevyplněno 5 

 

 

celkem 23 
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Položka č. 11 byla určena pouze učitelům, kteří v současné době působí na 

málotřídní škole. Jednalo se o 23 respondentů. Cílem bylo získat obraz o tom, jak jsou 

učitelé na málotřídních školách spokojeni. 

Z 23 učitelů položku nevyplnilo 5 respondentů. Stupeň nejvyšší – velmi 

spokojen/a – vyjádřili tři respondenti. Nejčastěji učitelé uváděli, že jsou na svém 

působišti spokojeni (10 respondentů). Spokojenost i nespokojenost označilo 5 

respondentů. Ostatní stupně (nespokojen/a, velmi nespokojen/a, nemohu vyjádřit) 

nevybral nikdo. 14 respondentů svoji volbu okomentovalo. Pro osm z nich je podstatný 

kolektiv pracovníků (malý, dobrý, výborný, spolehlivý, porozumění). Dále je pro učitele 

směrodatný úzký vztah s dětmi, malý počet dětí, hodné a snaživé děti. Mezi dalšími 

uvádějí rodinné prostředí, výborné materiální podmínky, dobré vztahy s rodiči, 

pravidelná strava, možnost vytvářet a ověřovat vlastní didaktické postupy. Spokojenost 

na pracovišti pak v jednom případě převyšuje velkou vzdálenost od bydliště (dojíždění 

30 km). Dva učitelé jsou spokojeni hlavně s tím, že mají práci. Nespokojenost 

způsobuje finanční ohodnocení a nutnost neustálého dokazování, že děti na málotřídce 

dostanou stejné vzdělání jako na velké škole. Jeden respondent vyjadřuje svoje 

rozladění nezájmem rodičů o vzdělávání jejich dětí.   

Položka č. 12 – zájem o práci 

Tabulka č. 45 – Zájem o opětovnou práci na málotřídní škole. 

ANO NE 

NEJSEM 

SI 

JISTÝ/TÁ 

nevyplněno vyplněno ano i ne 

3 6 4 1 1 

Na málotřídce jsem nikdy 

nemusela řešit kázeňské 

problémy. Práce byla klidnější. 

Náročná příprava  
 

Možnost osobitého 

přístupu. 

Problémy se 

zavíráním škol, 

hlídání počtu žáků. 

Vyšší nároky na přípravu, 

dnešní děti neumí 

naslouchat. 

  

Nebylo to jednoduché, ale práce 

s více ročníky mě bavila. 

Práce je organizačně velmi 

náročná. 
  

 

Práce s malým kolektivem mi 

vyhovovala. 

Nyní nepracuji jen proto, že 

poblíž nového bydliště není 

málotřídka, ani na žádné nejbližší 

nebylo místo. 

Chybí čas na tvořivé 

činnosti, projekty, hry. 
  

 

Více možností ve městě 

(kultura, sport, vystoupení 

apod., snadnější 

metodická práce). 

   

Chybně   3 
 

   

Málo žáků. Nevadilo by mně to. 
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Položka č. 12 byla směřována k učitelům plně organizovaných škol, kteří 

v minulosti pracovali na málotřídní škole. Mezi 64 respondenty plně organizovaných 

škol se jednalo o 15 učitelů. Další tři položku vyplnili, ačkoli uvádějí, že na málotřídní 

škole nepracovali. Jejich odpovědi jsou v tabulce zahrnuty pod řádkem „chybně“. 

V odpovědích převažoval nezájem o práci na málotřídce (6 respondentů). Jako 

důvody učitelé ve čtyřech případech uváděli náročnost práce, jeden respondent postrádá 

čas na tvořivé činnosti, projekty, hry a další zmiňuje kromě náročné práce i výhody 

městské lokality. Jeden respondent vybral možnost ANO i NE. Ano odůvodnil možností 

osobitějšího přístupu, ne odůvodnil obavami z uzavírání těchto škol. Tři respondenti 

uvedli, že by na málotřídní škole chtěli znovu pracovat. Jeden uvádí, že na málotřídní 

škole nikdy nemusel řešit kázeňské problémy, práce byla klidnější. Další uvádí, že práce 

byla sice náročná, ale bavila ho. Třetí respondent konstatuje, že mu vyhovovala práce 

v malém kolektivu, málotřídní školu musel opustit kvůli stěhování, v novém místě 

bydliště místo na málotřídce nesehnal. Čtyři respondenti uvedli, že si nejsou jisti a jeden 

respondent položku nevyplnil. 

Položka č. 13 – změny ve školství 

Tabulka č. 46 – Změny ve školství ve vztahu k málotřídním školám. 

 
plně organizované školy málotřídní školy Celkem 

změna financování  5 8 13 

snížení administrativy 0 4 4 

důvěru málotřídkám 0 1 1 

snížit úvazky 0 1 1 

snížení počtu žáků na všech školách 1 0 1 

upravit dotace (málo učitelů) 0 1 1 

podpora státu 1 0 1 

možnost zaměstnat víc učitelů 0 1 1 

spolupráce správních orgánů 0 1 1 

nerušit 2 0 2 

žádné 0 2 2 

nevím, nevyjadřuji se 3 1 4 

názory celkem 12 20 32 

počet odpovídajících 10 15 25 

nevyplněno 5 8 13 
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Položka č. 13 byla určena všem pedagogům, kteří mají s prací na málotřídní 

škole zkušenost a zjišťovala, jaké změny v legislativě ve prospěch málotřídních škol by 

uvítali. Z 38 respondentů se zkušenostmi na málotřídní škole vyplnilo 25 učitelů.  

Učitelé obou typů škol by nejčastěji uvítali změny ve financování. V první řadě 

vyšší ocenění náročnější práce učitelů na málotřídních školách, dále více peněz na 

materiální vybavení i na celý chod školy, změna financování podle normativu. 

Respondenti žádají snížení pracovní zátěže např. snížením úvazků. Čtyři učitelé 

málotřídek by uvítali zjednodušení administrativy. Stát by měl málotřídní školy více 

podpořit, upravit dotace malému počtu učitelů na málotřídce. Nedostatek žáků by pak 

jeden z respondentů plně organizované školy řešil snížením maximálního počtu žáků na 

třídu i na plně org. školách. Žáci, kteří by se do těchto tříd nevešli, by doplnili stav 

málotřídek. Dva respondenti z plně organizovaných škol doporučují nerušit málotřídní 

školy. Dva respondenti z málotřídek nedoporučují žádné změny. Tři z plně 

organizovaných škol a jeden z málotřídky uvádějí, že nemohou vyjádřit žádný názor 

(krátká praxe na málotřídce, nic mě nenapadá, nevím). 

Položka č. 14 – další vyjádření 

Tabulka č. 47 – Další vyjádření k tématu málotřídní školství.  

 

 

plně org. 

školy 

málotřídní 

školy 
celkem 

P
o

zi
ti

vn
ě 

la
d

ěn
á

 v
y
já

d
ře

n
í 

Vyplývající z malého počtu dětí 2 
 

2 

Rodinná atmosféra je příznivá pro děti. 2 
 

2 

Vyplývající ze spojení ročníků 1 1 2 

Velký přínos pro učitele - naučí se učit. 1 
 

1 

Výborná příprava pro děti - samostatnost, 

samostudium.  
1 1 

Vyplývající z lokality 1 2 3 

Význam pro vesnici – kde není škola, mizí rodiny. 1 
 

1 

Děti se znají už od školky. 
 

1 1 

Děti nemusí dojíždět. 
 

1 1 

Jiná další 6 3 9 

Přání hodně nadšených učitelů pro málotřídky. 1 
 

1 

Bývaly dobře vybavené, teď nevím. 1 
 

1 

Nerušit málotřídní školy. 2 
 

2 

Kdybych bydlela na vesnici, své dítě bych tam 

zapsala. 
1 

 
1 

Pozitivně laděná vyjádření celkem 
  

12 
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Vyplývající z malého kolektivu 
 

1 1 

Náročná práce na množství mimoškolních aktivit, 

projektů v malém počtu učitelů.  
1 1 

Vyplývající ze spojených ročníků 2 
 

2 

Náročná příprava učitele. 2 
 

2 

Jiná další 5 4 9 

Představy o méně kvalitní výuce - smazat. Negativní 

postoj rodičů škodí málotřídkám.  
2 2 

Špatné finanční zabezpečení. Ponížené žádání 

zřizovatele o dofinancování. 
2 1 3 

Nedostatečné ohodnocení učitelů málotřídních škol 1 1 2 

Méně administrativy pro ředitele. 
 

1 1 

Problém s přechodem na 2. stupeň. 1 
 

1 

Kde je dojíždění do velké š. zrušit, nebo sloučit dvě 

málotřídky v sousedních vesnicích - úspora peněz. 
1 

 
1 

Nepodporovala bych je. 1 
 

1 

Negativně laděná vyjádření celkem 7 3 14 

 Vyplněno 11 6 17 

 Nevyplněno 4 17 21 

 Celkem 15 23 38 

Další názory na problematiku málotřídních škol v položce č. 14 byly určeny 

učitelům obou typů škol s praxí na málotřídní škole. Jednalo se o 38 respondentů. 

Z tohoto počtu položku vyplnilo 17 učitelů.  

K problematice málotřídních škol učitelé dodávají různorodé názory, které se 

téměř neopakují. Jednotlivá vyjádření lze rozdělit na pozitivně (12) a negativně laděná 

(14). I zde je patrný vliv charakteristik málotřídek, ačkoli se učitelé většinou snažili 

zachytit opravdu jiný, další názor. Tři respondenti se shodují na problému finančního 

zabezpečení. Provoz málotřídních škol je nákladný, ponižující je nutnost prosit 

zřizovatele o finanční podporu (respondent z málotřídky). V této souvislosti se objevuje 

dvojí navrhované řešení. Přesto málotřídky pro jejich převažující kvality zachovat, ale 

také zrušit či sloučit dvě málotřídky. Oba tyto názory pochází od učitelů z plně 

organizovaných škol. Tři učitelé hovoří o náročné práci pedagogů nejen ve vztahu 

k přípravě pro více ročníků, ale také v souvislosti s mimoškolními aktivitami (různá 

vystoupení, akce pro rodiče, obec), kde v malém kolektivu je na každého učitele velký 

díl práce (zkušenost učitelky z málotřídní školy). Stejný problém je ovšem vnímán i 

jako výhoda. Při přípravě celoškolního projektu je snazší domluva mezi malým počtem 

učitelů na málotřídce, než ve velkém kolektivu plně organizované školy (názor učitelky 
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z plně org. školy). S náročnější prací učitelů i finanční otázkou souvisí vyjádření, že by 

málotřídní učitelé měli být lépe ohodnoceni. Další názory pochází od učitelů 

málotřídních škol. Dva respondenti zmiňují ohrožení málotřídek kvůli samotným 

rodičům, obyvatelům vesnic, kteří málotřídkám nedůvěřují, mají o možnostech jejich 

fungování nereálné představy. Jeden respondent uvádí výčet zbytečných 

administrativních úkonů, které považuje za odvádějící od podstatnější, pedagogické 

práce ředitele. Další z respondentů vypočítává mnohé výhody a přínos pro děti. 

Málotřídní školu považuje za velmi dobrou přípravu pro vyšší vzdělávání (samostatnost, 

samostudium), děti se znají již ze školky, nemusejí dojíždět. Další respondent, tentokrát 

z plně organizované školy, vidí přínos také pro samotné učitele. Přímo doporučuje 

strávit pár let na málotřídce, která naučí učitele učit. Jeden respondent vyjadřuje své 

přání, aby bylo hodně nadšených učitelů, hlavně pro málotřídní školy. Význam školy 

pro vesnici zmiňuje další respondent z plně organizované školy. Poslední dva názory 

učitelů z plně organizovaných škol jsou naprosto protichůdné. Jedna učitelka vyjadřuje 

svoji podporu málotřídkám tím, že pokud by sama bydlela na vesnici, své dítě by do 

této školy zapsala. Jiná naopak konstatuje, že málotřídky by nepodporovala. 

Položka č. 15 – názory učitelů na málotřídní školy bez osobní zkušenosti 

Tabulka č. 48 – Názory učitelů na málotřídní školy bez osobní zkušenosti. 

Shrnutí názorů: 
počet vyjádřených 

názorů 

Náročná práce pro učitele - přípravy, organizace, udržení kázně. 33 

Náročná práce pro děti - rušivé prostředí, pro slabší, s narušenou pozorností, 

SPÚ, problémy s přestupem na 2. st., chybí srovnání více vrstevníků. 
10 

Negativně laděné 43 

Přínosné pro učitele - málo dětí, individuální přístup, znalost dětí, rodin, vztahy s 

dětmi, rodiči. 
12 

Přínosné pro děti - bližší vztahy, samostatnost, příroda, vyšší aktivita. 13 

Přínos pro obec. 1 

Pozitivně laděné 26 

Nedovedu si představit. 1 

Vyplněno. 41 

Nevyplněno. 8 

chybně 1 

Náročná práce pro učitele i pro děti 1 

Poznámka: Součet vyjádřených názorů neodpovídá počtu odpovídajících respondentů, protože 

většina respondentů uvedla více než jeden názor. 
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Položka byla určena učitelům, kteří nemají zkušenost s prací na málotřídce. 

Z 87 respondentů se jednalo o 49 respondentů. Z nich vyplnilo 41. Učitelé zastávají ve 

větší míře negativní názory na tento typ škol (43 : 26). O náročnosti práce učitele 

hovořili respondenti v 33 případech. Přínos pro práci učitele vyjádřili ve 12 případech. 

Velkou náročnost spatřují v přípravách a organizaci výuky, tři respondenti navíc uvádí, 

že je těžší udržet kázeň. Pozitivum vidí v malém počtu žáků, větší znalosti dětí i rodin a 

tedy lepších vztazích, v individuálním přístupu. Ve vztahu k dětem převažuje přínos (13 

názorů), nad problémy, které výuka na málotřídce dětem přináší (10 názorů). Pozitivem 

je, že na málotřídce se děti naučí samostatnosti, v menším kolektivu mají větší možnost 

aktivně se zapojit do výuky, utváří se vztahy napříč věkovými skupinami, učí se 

tolerantnosti, vzájemné pomoci apod. Malý kolektiv spatřují někteří respondenti i jako 

nevýhodný. Pro děti je problematický přestup do velkého kolektivu, chybí srovnání ve 

větším počtu vrstevníků. Negativní názory se týkají spojení ročníků (10 názorů). 

Přítomnost dalšího ročníku působí rušivě, děti musí být schopné samostatné práce. 

Tento způsob výuky považují respondenti za nevhodný či obtížný pro děti s narušenou 

pozorností, pro slabší děti, pro děti s  SPÚ. Jeden z respondentů zmiňuje přínos školy 

pro vesnici, kde zastává i funkci kulturní a společenskou. Jeden z respondentů zapsal, že 

si práci na málotřídce nedovede představit. Jeden respondent z málotřídky vyplnil tuto 

položku, ačkoli mu nenáležela.    

Položka č. 16 – zájem o práci 

Tabulka č. 49 – Zájem o práci na málotřídní škole bez předchozích zkušeností. 

ANO  NE  
NEJSEM SI 

JISTÝ/TÁ 
nevyplněno 

9  23  12 5 

Vyjádřené důvody, okolnosti.   

Domácí prostředí, malý počet 

dětí, učitelů 
4 

Nemůžu posoudit, nikdy jsem tam 

nepracovala. 
4 

  

Nevadilo by mi to. 1 viz. otázka č. 15 1 
  

Vyzkoušela bych si, pak bych 

posoudila, zda bych chtěla na 

takové škole učit. 

2 
Náročná práce se spojenými 

ročníky, nedokážu si představit. 
6 

  

Změna, vyzkoušet něco 

nového. 
1 

Spokojenost na plně org. škole. 

Vyhovuje práce s jedním 

ročníkem. 

6 
  

 
 Teď už ne, dříve by mi to nevadilo. 1 

  
Chybně    2 
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Položka č. 16 byla určena učitelům, kteří nemají zkušenost s prací na 

málotřídní škole. Většina respondentů odpověděla, že na málotřídní škole by pracovat 

nechtěli. Jako nejčastější důvod pak uváděli náročnou práci při více ročnících a 

preferenci práce s jedním ročníkem, což je vlastně totéž. Čtyři respondenti volí ne, 

protože nemají zkušenost, nemohou posoudit. Jeden respondent odkazuje na položku 17 

a jeden udává, že dříve by mu práce na málotřídce nevadila, dnes už by nechtěl. Devět 

respondentů by práci na málotřídní škole přijalo. Lákavé je pro čtyři z nich domácí 

prostředí a malý kolektiv. Dva respondenti uvádí, že by si práci na málotřídní škole 

vyzkoušeli, poté by mohli teprve rozhodnout, zda by chtěli na takové škole pracovat. 

Jednoho respondenta k přijetí práce motivuje možnost změny, poznání něčeho nového. 

Jeden respondent pak pouze konstatuje, že by mu to nevadilo. Dvanáct respondentů si 

není jisto a pět nevyplnilo. 

Položka č. 17 – další vyjádření  

Tabulka č. 50 – Další vyjádření k tématu málotřídního školství – učitelé bez praxe na 

málotřídní škole. 

oblasti vyjádření počet 

pozitiva vyplývající z malého kolektivu 

rodinná atmosféra, bližší vztah učitel - žák - rodiče, lepší klima 
9 

pozitiva vyplývající ze spojených ročníků 

spolupráce dětí různého věku 
1 

pozitiva vyplývající z lokality 

aktivnější rodiče, přínos pro obec, děti nedojíždí 
3 

jiná vyjádření v pozitivním duchu 

nekvalifikovaní učitelé na málotřídkách - nesouhlasím, méně 

kvalitní výuka - nesouhlasím, ŠVP - přínos pro málotřídky. 
3 

pozitivní celkem 16 

negativa vyplývající ze spojení ročníků 

náročná příprava na výuku, těžké pro děti s problémem 

soustředění, rušivé prostředí, nároky na samostatnost. 
7 

jiná vyjádření v negativním duchu 

problémy při přestupu na 2. stupeň, rodiče dávají děti do měst, 

náročnější administrativa 4 

negativní celkem 11 

jiná vyjádření  

Ředitel musí spolupracovat s obcí. 

Nevím, nemám jasnou představu. 5 

vyplněno 15 

nevyplněno 34 
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Učitelé plně organizovaných škol bez praxe na málotřídní škole mohli v 

poslední položce samostatně vyslovit další své postoje k tématu málotřídního školství. 

Ze 49 respondentů se vyjádřilo 15. V tabulce č. 50 jsou názory shrnuty do skupin 

obsahujících vyjádření podobného ražení. Lehce převažují pozitivně laděná. Nejčastější 

je hodnocení výhod malého kolektivu málotřídky, kde byly jmenovány dobré vztahy 

v rodinném prostředí, dobrá znalost rodinného zázemí, lepší třídní klima apod. (celkem 

9x zmíněno). Druhé nejfrekventovanější byly naopak nevýhody vyplývající ze spojení 

ročníků (7x zmíněno). Čtyři respondenti v této souvislosti uvádí náročnou práci učitele, 

další pak problém pro žáky s poruchou pozornosti a jeden respondent zmiňuje nároky 

na samostatnost dětí. Další negativně laděné názory se týkali problému při přestupu dětí 

na 2. stupeň, náročnější administrativy. Jeden respondent vidí jako problém fakt, že 

rodiče často dávají své děti rovnou do plně organizovaných škol. Pozitivně vyznívají 

také vyjádření týkající se lokality, kde se málotřídky nacházejí. Škola je přínosem pro 

obec, vesničtí rodiče se více zapojují do života školy a pro děti je výhodné, že nemusí 

dojíždět. Pozitivně působí i konstatování učitelů, že nesouhlasí s obvyklým tvrzením, že 

výuka na málotřídce není tak kvalitní a že na málotřídce jsou často nekvalifikovaní 

učitelé. Jeden respondent zmiňuje přínos spolupráce ve věkově smíšené skupině. Čtyři 

respondenti uvádí, že nemají jasnou představu o fungování málotřídních škol. 

8.3.2 Závěr 

Informace získané z dotazníků, které zpracovali učitelé 1. stupně základních 

škol Jičínska, umožnily vytvořit poměrně ucelený pohled na málotřídní školy.  

Věková skladba učitelů potvrzuje potřebu vyvinout určité snahy v získávání 

mladých pedagogů, jak je vyjádřeno v Programovém prohlášení vlády ČR (Školství, 

2010). Učitelé ve věku do 30 let jsou na školách málotřídních jen 2 z 23 (8,7%), na plně 

organizovaných 8 z 64 (12,5%). Přesto se v souhrnu nedá tvrdit, že by na málotřídkách 

působili ve větší míře učitelé vysokého věku (převládá věková kategorie do 40 let). 

V posledních pěti letech se na málotřídkách obměnila více než polovina pedagogického 

personálu, v drtivé většině převládají ženy učitelky. Často diskutovaný problém vyšší 

nekvalifikovanosti učitelů málotřídních škol sledovaný na Jičínsku se nezdá být nijak 

zásadní. Středoškolské vzdělání mají 3 z 23 učitelů málotřídek, přičemž všichni si 
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kvalifikaci studiem na VŠ doplňují. Neprokázalo se tedy, že by situace byla výrazně 

horší, než na plně organizovaných školách. Podíl nekvalifikovaných učitelů 

(středoškolské vzdělání) je na plně organizovaných školách sice menší (4 z 64), 

kvalifikaci si ale doplňují jen dva z nich.  

Široké spektrum názorů učitelů 1. stupně ukazuje přednosti i nevýhody 

málotřídek. Jednoznačně nejfrekventovanější pozitiva, která učitelé obou typů škol 

(málotřídních i plně org.) uváděli, se týkala malého kolektivu. Hovořili o rodinném 

prostředí, dobré znalosti dětí a jejich rodin či blízkých vztazích mezi všemi 

zúčastněnými: děti, učitelé, rodiče, zřizovatel. Tyto vztahy působí jako prevence 

kázeňských problémů a vytváří klidné třídní klima, což se odráží na kvalitě práce. 

Učitelé chválili dobrou spolupráci v úzkém kruhu kolegů. Negativum v tomto směru 

viděli v oblasti dělby práce, kdy na každém z učitelů (v čele s řediteli) zůstává mnoho 

úkolů (mimoškolní akce, administrativa). Malý počet zaměstnanců přináší obtíže také 

při absenci jednoho z vyučujících. Řešení zastupování na málotřídní škole je tím 

obtížnější, čím méně tříd (a tedy i učitelů) škola má. Malý počet žáků přináší další 

výhody vztahující se k způsobům práce. Žáci mají více příležitostí projevit se, aktivně 

se zapojit do výuky, učitelé mají více prostoru pro individuální práci. Ukázaly se ale 

také další nevýhody. Jednou z nich je málo konkurenční prostředí v malém počtu dětí 

jednoho ročníku. Při absenci jen několika dětí v ročníku není možné pokračovat 

v učivu. Při současném normativním způsobu financování je malý počet žáků pro 

málotřídní školy závažným problémem, na rozpočtu školy se projevuje ztráta každého 

žáka. Tento problém se ukázal i jako demotivující pro přijetí práce na málotřídce kvůli 

neustálé hrozbě snížení počtu tříd a tedy i zrušení pracovního místa. Ačkoli se ukazuje 

poměrně dost negativ souvisejících s malým počtem žáků, nejsou zřejmě tak závažná, 

protože byla několikanásobně překročena množstvím zdůrazněných pozitiv.   

Charakteristickým znakem málotřídních škol je spojení více ročníků ve třídách. 

Práce ve třídě s více ročníky děti vede k samostatnosti, učí se metodám samostudia. 

Přínosná je možnost spontánního i řízeného vzájemného učení. Přirozenost, s jakou se 

na málotřídní škole vytváří sociální vztahy mezi věkovými skupinami, se na plně 

organizované škole nedají simulovat. V současné době žádané inovativní metody a 

formy práce jsou na málotřídce realizovány přirozeně, vyplývají ze samotné podstaty 
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její organizace. Prostředí málotřídní školy dává podle některých učitelů větší svobodu 

v použití vlastních a netradičních didaktických postupů. Ve spojení ročníků lze ovšem 

spatřovat i negativní stránky. V první řadě se jedná o náročnou práci pro učitele. Bez 

ohledu na množství žáků v každém ročníku, musí učitel vypracovat tolik organizačně 

propracovaných příprav na jedinou hodinu, kolik má ve třídě ročníků. Kratší čas by 

měla zabírat oprava a předepisování sešitů, kterých je při menším počtu dětí méně, ale 

častější samostatná, zpravidla písemná, práce tento rozdíl poněkud stírá. Ve vztahu 

k žákům může být prostředí spojených ročníků rušivé, náročné na soustředění. Způsob 

práce na málotřídce proto někteří učitelé považují za obtížný pro slabší žáky, žáky 

s SPÚ, DYS. Děti uvyklé na malý kolektiv a odlišný způsob práce mohou mít obtíže při 

adaptaci na nové prostředí na 2. stupni. Mezi učiteli se také stále objevují obavy 

z nedůvěry rodičů v kvality málotřídní školy, což může ohrožovat jejich existenci. 

V celkovém souhrnu je patrné, že učitelé málotřídek bez praxe na plně 

organizovaných školách vnímají negativa spojená se sloučenými ročníky méně, než 

ostatní. Mnozí učitelé, ať už s praxí na málotřídní škole, nebo bez ní se vyjadřují o 

málotřídních učitelích s obdivem. Objevuje se názor, že práce na málotřídce je velkou 

školou pro učitele. Kdo se chce opravdu naučit učit, měl by nějaký čas pracovat na 

málotřídní škole. 

Další charakteristikou málotřídní školy je venkovská lokalita. Škola v místě 

bydliště je velmi výhodná pro děti, učitelé musí naopak většinou dojíždět. Malá 

venkovská škola je pro někoho útulná, jiný kritizuje malé prostory. Vesnice samotná je 

v pozitivním smyslu klidným prostředím, škola má blízko do přírody, ale na druhou 

stranu má horší dostupnost kulturních akcí, muzeí apod. Negativa častěji vyslovovali 

učitele městských, plně organizovaných škol. Nepopiratelný a několikrát zmíněný je 

pak samozřejmě přínos školy pro samotnou obec – součást občanské vybavenosti, 

centrum kulturního a společenského dění. 

Již zmiňované omezené finanční možnosti málotřídních škol vnímají nejen 

málotřídní učitelé jako nespravedlnost vůči náročnější, nedostatečně ohodnocené práci 

málotřídního učitele. Není pak překvapivé, že v návrzích na změny v legislativě ve 

vztahu k málotřídním školám se objevují požadavky na změny ve financování, snížení 

úvazku či úprava pravidel dotačních titulů možnostem málotřídek. 
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Perspektiva málotřídních škol je závislá na několika aspektech. Směrodatný je 

jednak demografický vývoj a zájem rodičů o služby málotřídních škol, jednak 

vzdělávací politika a v neposlední řadě i zájem učitelů o práci na tomto typu škol. Jak se 

ukázalo, není v současné době personální situace málotřídních škol na Jičínsku nijak 

kritická. Je pochopitelné, že v první řadě je motivem k přijetí práce už jen samotný fakt, 

že se nabízí volné místo. Pokud ovšem chybí další, vnitřní motiv, učitel často při první 

příležitosti tento typ školy opouští. V případě málotřídních škol Jičínska vyznívá 

příznivě zjištění, že většina mladších učitelů zde působících si práci vybrala na základě 

vnitřní motivace a dá se tedy počítat s tím, že málotřídní školu opouštět nebude. Tuto 

prognózu podpírá i fakt, že naprostá většina učitelů vyjadřuje spokojenost na svém 

pracovišti. Zájem mezi dalšími učiteli Jičínska se bohužel ukazuje poměrně malý. 

Odrazuje je převážně náročná práce, ale také obava z rušení málotřídních škol. Učitelé 

mohou mít obavy z náročné práce na málotřídní škole také proto, že se v drtivé většině 

shodují na tom, že studium na pedagogických fakultách je na způsob práce na 

málotřídní škole nepřipravil.  

Autorka by v závěru ráda vyjádřila získané poznatky o tvorbě a vyhodnocení 

dotazníků. Volba dotazníku, ve kterém si učitelé vybírali položky odpovídající jejich 

zkušenostem, se ukázala být nevýhodná vzhledem k náročnosti vyhodnocování. Takto 

koncipovaný dotazník mohl být také důvodem chybných vyplnění, která se objevovala. 

Odpovědi v položkách č. 14 a 17 nepřinesly v podstatě žádné nové informace, 

respondenti vyjadřovali stejná negativa a pozitiva jako v položkách č. 8 a 9. 

V dotazníku tedy nemusely figurovat.  

Informace z dotazníků naznačily, že učitel pocházející z vesnice s osobní 

zkušeností s málotřídní školou z dětství může mít větší tendence hledat práci na těchto 

školách. Tyto závěry jsou ovšem pouhou spekulací vzhledem k tomu, že dotazník 

neobsahoval položky směřující k těmto otázkám. Pro pochopení postojů učitelů by bylo 

proto přínosné zařadit další dvě otázky, které by zněly:  

Na kterém typu školy jste absolvovali povinnou školní docházku 1. stupně ZŠ?  

Je vaším bydlištěm město, nebo vesnice? Zakroužkujte: MĚSTO    VESNICE 
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ZÁVĚR PRÁCE 

Princip málotřídní školy tvoří od počátků školství nedílnou součást vzdělávání. 

Během své existence prošlo málotřídní školství změnami v systému organizace, stejně 

jako vývojem obsahu vzdělávání, metod práce a organizačních forem v souvislosti s 

proměnami elementárního školství. Autorka se v teoretické části diplomové práce 

zabývala v první řadě historií málotřídní školy v Jičíněvsi. Vývoj této konkrétní školy 

sledovala na pozadí vývoje elementárního školství v českých zemích s důrazem na 

venkovské školy s málotřídní organizací. Blíže bylo nahlédnuto i na celý region 

Jičínsko, kam obec Jičíněves náleží.  

Studium pamětních knih, jakožto prvotních pramenů, autorce poskytlo pohled 

na realizaci školských legislativních úprav v praxi. Faktické informace i subjektivní 

postoje zaznamenané v souvislosti s vývojem elementárního školství umožnily blíže 

pochopit a zpřesnit teoretické znalosti z dějin pedagogiky zpracované v první kapitole 

teoretické části práce.  

Tvrzení, že pamětní knihy obsahují množství využitelných podnětů, kterými se 

lze inspirovat v současné a budoucí práci školy, bylo demonstrováno v praktické části 

při realizaci projektu „Historie naší školy“. Hypotéza pro projekt stanovená formulovala 

předpoklad, že tato práce rozšíří tematické vědomosti žáků. Markantní rozdíl v kvantitě 

i kvalitě informací zaznamenaných na myšlenkových mapách, které vznikly před a na 

konci projektu, hypotézu potvrdil. Autorka dále předpokládala, že práce na projektu 

bude mít vliv na změnu postoje dětí k jejich škole. Ačkoli je zřejmé, že výrazná a trvalá 

změna by vyžadovala delší čas, do jisté míry tento předpoklad potvrzen byl. 

Nestrukturované participační pozorování autorce poskytlo během setkávání s dětmi 

náhled na vývoj jejich postojů a názorů. Pozitivnější pohled u dětí vycházel jednak 

z poznávání minulosti školy, jednak z práce samotné. V závěrečných písemných pracích 

se bohužel děti více soustředily na hodnocení projektu, proměny v názorech na školu 

vyjádřil jen jeden z devíti žáků: „Je zajímavé, že dříve jsme si o naší škole mysleli 

jenom špatné věci, ale teď se dozvídáme, že naše škola je docela zajímavá a její historie 

je bohatá.“ (viz příloha č. 16, s. 86)  
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Projekt se setkal s úspěchem ze strany nejen dětí samotných, ale také jejich 

rodin i zřizovatele. Děti se seznámily s celou historií školy od jejího založení po 

současnost, náplň projektu dokonce samy kreativně obohacovaly vlastními návrhy 

aktivit. Zájem o toto téma na škole přetrvává i po roce od ukončení projektu, děti stále 

listují knihou, která vznikla jako produkt projektu. O historii školy se zajímají i mladší 

žáci, kteří se projektu v minulém roce neúčastnili. Ze zájmu dětí vyplynula a je ve fázi 

příprav „stromková slavnost“ k 125. výročí školy. Tato akce byla inspirovaná způsobem 

oslavy 20. výročí školy popsané v pamětní knize.  

Málotřídní školy plní kromě výchovně vzdělávací práce ještě další poslání, 

kterým se stávají pro obec o to více důležitou institucí. Tímto posláním (cílem) je 

pěstovat v dětech pouto ke svému domovu. K vesnici, kde mnohdy vyrůstali již jejich 

rodiče a prarodiče. Ukázalo se, že aktivity postavené na práci s historií školy mohou 

hrát při naplňování tohoto cíle významnou roli vzhledem k úzké vazbě školy a obce. 

Zpracování historie školy bylo v tomto smyslu oceněno právě zřizovatelem, který si 

uvědomuje, že škola je důležitou součástí občanské vybavenosti obce a zvedá její 

prestiž. Možnost prezentovat dlouholetou tradici školy je tedy přínosem nejen pro školu 

samotnou, ale také pro obec.  

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem autorka považuje cíle stanovené 

pro diplomovou práci za splněné.  

Průzkum stavu málotřídního školství v regionu Jičínsko, jehož připojení 

k praktické části práce vyplynulo ze zjištění krizové situace málotřídky v Jičíněvsi, 

přinesl poměrně příznivé výsledky. Závěry učiněné na základě rozhovorů i 

dotazníkového šetření potvrzují, že málotřídky stále mají a budou s největší 

pravděpodobností mít i do budoucna pevné místo ve společnosti. Existence málotřídní 

školy totiž závisí v první řadě na postoji zřizovatele a v tomto směru se ukázalo, že 

školy v regionu mají velmi dobré zázemí. Je evidentní, že zřizovatelé si uvědomují 

důležitost školy pro život obce a jsou pro ně tak velkou oporou. V podstatě 

nejrozšířenější představa o málotřídních školách zahrnuje náročnou, nedoceněnou práci 

učitele, ale také velký přínos pro rozvoj dítěte v souladu se současným kurikulárním 

pojetím vzdělávání. Bohužel se ukazuje, že zájem učitelů o práci na tomto typu škol 

není příliš veliký, protože vyžaduje velké nasazení a výborné, nejen organizační, 
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schopnosti. Mají-li málotřídní školy setrvat v systému českého školství, bylo by 

zapotřebí získat zájem učitelů. A to nejen finanční motivací, ale také dobrou přípravou 

na specifické způsoby práce na málotřídních školách v rámci studia. 

Pro úplnost autorka dodává, že poznatky, které při práci získala, již nyní ve 

značné míře zúročila a věří, že budou i nadále přínosem pro práci školy v Jičíněvsi 

(několik námětů přibližuje příloha č. 15). Situace školy, popisovaná v praktické části 

(viz 8. 1), vyústila po vydání novely školského zákona ve vyhlášení konkurzu na pozici 

ředitelky. Vzhledem k tomu, že v rámci zpracovávání diplomové práce se autorka 

zapojila do života školy, byla oslovena s nabídkou účasti v konkurzu. Přihlásila se 

s koncepcí, která do jisté míry vycházela z inspirace získané právě studiem historie této 

školy. Koncem května 2012 obdržela jmenování.   

V závěru by autorka chtěla zmínit, že studium historie školy v Jičíněvsi pro ni 

bylo přínosem nejen po profesní stránce, ale také po stránce osobní. Možnost 

nahlédnout hlouběji do života školy a částečně i obce měla pro autorku velký význam 

vzhledem k tomu, že žáky, učiteli i dalšími osobami, které se školou spolupracovali, 

byli od prvních dnů existence této málotřídky mnozí členové její vlastní rodiny.  
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Příloha č. 1 – Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065 

Věkové složení obyvatelstva podle věkových skupin, obě pohlaví (k 1.1.) 

Varianta: NÍZKÁ 

Věk 2009
*)

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Celkem 10467542 10512148 10549918 10579281 10599629 10610958 10613030 10605118 10586373 

0-4 543192 573260 576669 557434 539431 520955 502418 483435 463544 

5-9 460464 483451 519222 563071 581445 567806 549966 531613 513113 

10-14 476351 452351 457345 471715 499494 546111 576120 579499 560258 

          
Varianta: STŘEDNÍ 

Věk 2009
*)

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Celkem 10467542 10538186 10605542 10667999 10724526 10774808 10818381 10854315 10881577 

0-4 543192 576813 585462 571993 559501 546250 532585 518034 502021 

5-9 460464 483916 520174 566029 588593 581172 568531 555544 542096 

10-14 476351 452880 458357 473180 501412 548560 582102 590699 577204 

          
Varianta: VYSOKÁ 

Věk 2009
*)

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 

Celkem 10467542 10571934 10677303 10780796 10881214 10978089 11070812 11158280 11239260 

0-4 543192 579413 593557 587226 580154 572223 563694 553918 542159 

5-9 460464 484608 521589 568426 595537 594470 588277 580651 572434 

10-14 476351 453671 459866 475367 504271 552196 588306 602358 595959 

Zdroj: Upraveno podle Projekce obyvatelstva ČR do roku 2065, ČSÚ 

  



 
 

Příloha č. 2 – Mapa správního obvodu s rozšířenou působností – SO ORP JIČÍN 

 

Zdroj: Mapa SO ORP Jičín, ČSÚ 



 
 

Příloha č. 3 – Mapa oblasti MAS Otevřené zahrady Jičínska 

 

Zdroj: Otevřené zahrady Jičínska – webové stránky 

  



 
 

Příloha č. 4 – Mapa oblasti – Mariánská zahrada  

 

Zdroj: Mariánská zahrada – webové stránky 

  



 
 

Příloha č. 5 – Mapa obcí regionu Jičínsko – školy  

 

Sestavila autorka. 



 
 

Příloha č. 6 – Mapa – obec Jičíněves  

 

 
Výřez z přílohy č. 2.  



 
 

Příloha č. 7 – Metodický list k vedení školních kronik 

 



 
 

 

Zdroj: Pamětní kniha základní devítileté školy. 



 
 

Příloha č. 8 – Proměny v organizační struktuře školy. 

školní 

rok 

počet 

tříd 
ročník 

počet 

žáků září 
změny stavu během roku 

počet žáků 

červen 
poznámky 

1887 1 1. – 8. 96 
  

Kostelec, Jičíněves, od 1. 4. 

1887 přiškoleny Dolany 

1887/88 2 1. – 8. 125 2 děti zemřely na osypky. 
 

Od jarní a letní výuky 

osvobozeno 9 dětí. 

1888/89 2 1. – 8. 132 
  

2 chlapci nepřijati vady tělesné. 

Osvobozeno 20 dětí. 

1889/90 2 1. – 8. 130 
 

117 

Pro vady ducha osvobozen 1. 

Střední školu 1 dítě 

Obecnou školu jinde  2 děti. 

Osvobozeno 10 dětí. 

1890/91 2 1. – 8. 122 
 

130 
Obec. nebo měšť. jinde 5 dětí. 

Osvobozeno 13 dětí. 

1891/92 2 1. – 8. 116 
 

121 Osvobozeno 15 dětí. 

1892/93 2 1. – 8. 110 
  

Střední školu 1 dítě. 

Obecnou v Jičíně 2 děti. 

Osvobozeny 3 děti (podzim) 

1893/94 2 1. – 8. 112 Propuštěno 5 120 Osvobozeno 21 dětí. 

1894/95 2 1. – 8. 112 
 

123 
 

1895/96 2 1. – 8. 114 
 

119 
 

1896/97 2 1. – 8. 107 
   

1897/98 2 1. – 8. 124 
  

Pro blbost nevyučován 1chl. 

Doma vyuč. 3 dívky. 

úlevy 31 dětí. 

1898/99 2 1. – 8. 113 
  

Měšťanskou v Jičíně 3 děti 

Soukromou 3 děti 

Vyšší školu 1 žák 

1chlapec nevyučován (blbý). 

úlevy 23 dětí. 

1899/00 2 1. – 8. 99 
   

1900/01 2 1. – 8. 92 Odstěhovaly se 2 děti. 82 
Jiné školy 11 dětí. 

Osvobozeno 10 dětí. 

1901/02 2 1. – 8. 94 
Vystěhovali 2 chlapci. 

Přistěhovala se 2 děvčata. 
85 

Vyšší školy 4 děti 

Měšťanská v Jičíně 9 dětí 

Osvobozeno 10 dětí. 

1902/03 2 1. – 8. 98 
Odstěhovalo se 6 dětí. 

Přibylo 6 dětí. 
78 

2 děti do sirotčince. 

c.k. gymnázium 3 

c.k. reálná v Jičíně 2 

měšťanská v Jičíně 7 

Osvobozeno 13 dětí. 

1903/04 2 1. – 8. 93 
Vystěhovalo se 5 chlapců. 

Přibyly 3dívky. 
82 

Reálná 3 

Měšťanská 3 

Osvobozeno 7 dětí. 

1904/05 2 1. – 8. 99 

Přibylo 6 dětí. 

Odstěhovalo 15. 

Předčasně propuštěni 2. 

83 
Reálná 3 

Měšťanská 2 

1905/06 2 1. – 8. 93 
Přestěhovalo se 10 dětí. 

Přistěhovalo se 9. 
85 

Reálná 3 

Jinam 4 

Trvale nemocné 1 

Osvobozeno 12 dětí. 

  



 
 

1906/07 2 1. – 8. 99 

2 zemřeli. 

Přibylo 6 dětí. 

Vystěhovalo se 5. 

93 

Střední 2 

Měšťanská 2 

Jinde 4 

Osvobozeno 10 dětí. 

1907/08 2 1. – 8. 96 
Přesídlilo 9 dětí. 

Přistěhovalo se 7. 
84 

Reálná 2 

Měšťanská 2 

Do seznamu dítek 

slabomyslných byly zapsány 4 

děti. 

Osvobozeno 8 dětí. 

1908/09 2 1. – 8. 92 
3 do sirotčince. 

Vystěhovaly se 4 děti. 
73 

Měšťanská 6 

Lyceum 2 

Reálná 1 

Gymnázium 2 

Osvobozeno 17 dětí. 

1909/10 2 1. – 8. 87 
Přesídlilo 5 dětí. 

Přistěhovali se 2chlapci. 
73 

Měšťanka 7 

Gymnázium 1 

Lyceum 1 

Osvobozeno 11 dětí. 

1910/11 2 1. – 8. 87 

Propuštěny 4 

Vystěhovaly se 3 děti. 

Přibylo 10 dětí. 

83 

Gymnázium 1 

Lyceum 1 

Měšťanka 8 

5 dítek duševně nevyvinutých. 

Osvobozeno 7 dětí. 

1911/12 2 1. – 8. 99 

Propuštěny 2 

Vystěhovalo se 16 dětí. 

Přistěhoval se 1 chl. 

82 

Gymnázium 1 

Lyceum 1 

Měšťanská 3 

Osvobozeno 8 dětí, ale 3x 

v týdnu musely dopoledne do 

školy. 

1912/13 2 1. – 8. 91 

Propuštěny 4 

Přesídlilo 6 dětí. 

Přistěhovalo se 8. 

89 

Měšťanská 4 

Gymnázium 1 

Částečné úlevy mělo 6 dětí. 

1913/14 2 1. – 8. 99 

Propuštěno 8 

Přibyly 3 děti.  

Vystěhovaly se 3. 

91 

Gymnázium 1 

Měšťanka 2 

Osvobozeno 10 dětí. 

1914/15 2 1. – 8. 105 

Vystoupily 6 

Přesídlily 2 děti. 

Přistěhoval se 1. 

98 

Gymnázium 1 

Měšťanská 1 

Osvobozeno 17 dětí. 

1915/16 2 1. – 8. 112 
Vystoupilo 17 

Přibylo 6 dětí. 
101 

Lyceum 1 

Duševně chorá 1 

Osvobozeno 17 dětí. 

1916/17 2 1. – 8. 113 
Vystoupilo 15 

Přibylo 13. 
111 

Gymnázium 1 

Choromyslná 1 

Osvobozeno 10 dětí. 

1917/18 2 1. – 8. 129 
Vystoupilo 20 

Přibylo 9. 
118 

Reálná 2 

Gymnázium 1 

Slabomyslné 1 

Osvobozeno 13 dětí. 

1918/19 2 1. – 8. 118 

Propuštěno 7 

Přistěhovalo se 15. 

Vystěhovalo se 15. 

101 

Reálka 5 

Gymnázium 1 

Osvobozeno 18 dětí. 

1919/20 2 1. – 8. 126 

Propuštěno 9 

Předčasně propuštěni 3 

Vystěhovalo se 7. 

Přistěhovalo se 3. 

113 

Reálka 6 

Lyceum 1 

Obecná v Jičíně 1 

Osvobozeno 14 dětí. 



 
 

1920/21 2 1. – 8. 103 

Propuštěno 6 

4 děti přesídlily. 

2 se přistěhovaly. 

95 

Škola obecná jinde 5 

Měšťanka 7 

Reálka 5 

Lyceum 1 

Bez úlev z jarní a letní výuky. 

1921/22 2 1. – 8. 99 

 

Propuštěno 5 

Přesídlily 3 děti. 

Přistěhovaly se 2. 

93 

Škola obecná jinde 4 

Měšťanka 5 

Reálka 2 

Gymnázium 1  

Lyceum 1 

1922/23 bez záznamu 

1923/24 2 1. – 8. 
    

1924/25 2 1. – 8. 84 
Přestěhovalo se 10 dětí. 

Přibyly 2 děti. 
76 

 

1925/26 2 1. – 8. 70 
1 ž. se přistěhovala. 

1 ž. se odstěhovala. 
70 

 

1926/27 2 1. – 8. 63 Přesídlily 2 děti. 61 
 

1927/28 2 1. – 8. 56 
Přistoupili 4 žáci. 

Vystoupilo 5 dětí. 
55 

 

1928/29 2 1. – 8. 58 
Přistoupilo 5 dětí.  

Vystoupilo 6. 
57 

 

1929/30 2 1. – 8. 61 
Přistoupili 3 žáci. 

Vystoupili 3 žáci. 
61 

 

1930/31 2 1. – 8. 60 

Přistoupily 4 děti. 

Vystoupily 2děti. 

1 žák zemřel. 

61 
 

1931/32 2 1. – 8. 59 Vystoupily 3 děti. 56 
 

1932/33 2 1. – 8. 62 
Vystoupily 3 děti. 

Přistoupilo 1 dítě. 
60 

 

1933/34 2 1. – 8. 62 
Přistoupily 2 děti. 

Vystoupily 4 děti. 
60 

 

1934/35 2 1. – 8. 61 
Přesídlily 2 děti. 

Přistěhovaly se 4. 
63 

Reálka 3 

Gymnázium 1 

Měšťanka 6 

Obecná jinde 6 

Vyučování neschopná 1 

1935/36 2 1. – 8. 61 Přistěhovala se 1 ž. 62 Jinam 14 

1936/37 2 1. – 8. 67 
Přistěhovalo se 6. 

Odstěhovalo se 5. 
68 Jinam 9 

1937/38 2 1. – 8. 64 

Přibyl 1 žák. 

Odstěhovali se 4 žáci. 

Zemřely 2 děti. 

59 Jinam 14 

1938/39 2 1. – 8. 63 

Přibylo 8 dětí. (3 děti 

uprchlíků) 

Ubyly 2 děti. 

69 Jinam 15 

1939/40 2 1. – 8. 69 
  

jinam chodí 20 žáků 

1940/41 2 1. – 8. 68 
  

Od 1. 9. 1940 zakázáno 

přijímání žactva neárijského 

původu, neárijští vyloučeni.  

Jinam dochází16 žáků. 

1941/42 2 1. – 8. 55 
   

1942/43 2 1. – 8. 51 
  

Hlavní školy (měšťanky) 18 

Reálné gymnázium 1 

1943/44 2 1. – 8. 52 1 žák se odstěhoval. 51 
 



 
 

1944/45 2 1. – 8. 57 
  

13 dětí 6. - 8. roč. přešlo do 

měšťanky v Jičíně. 

1945/46 2 1 – 5. 42 

1 žákyně přistoupila. 

17 dětí se odstěhovalo do 

pohraničí. 

26 

O prázdninách se přistěhovalo 8 

cikánských dětí ze Slovenska, 7 

Maďarů – díky tomu zachována 

pro následující rok druhá třída. 

1946/47 2 1 – 5. 42  45 
 

1947/48 2 1 – 5. 48 
   

1948/49 2 1 – 5. 46 

9 maďarských dětí se 

odstěhovalo na Slovensko 

1 němka odsunuta. 
  

1949/50 2 1 – 5. 45 1 němec odsunut. 
  

1950/51 2 1 – 5. 41 
   

1951/52 2 1 – 5. 41 
   

1952/53 2 1 – 5. 42 
   

1953/54 2 1 – 5. 40 
   

1954/55 1 1 – 5. 33 
1 žák v pol. vrácen 

z Jičína - neprospěch.   

1955/56 1 1. – 4. 27 
1 žák se odstěhoval. 

2 se přistěhovali. 
28 

 

1956/57 1 1. – 5. 35 
2 žáci se odstěhovali. 

3 se přistěhovali. 
36 

Žáci 5. ročníku nepřijati do 

Jičína – málo místa, rozšířený 

rozvrh o 6 hodin týdně. 

1957/58 2 1 – 5. 40 
7 žáků se odstěhovalo. 

4 se přistěhovali.   

1958/59 2 1 – 5. 41 
8 žáků se odstěhovalo. 

6 se přistěhovalo.   

1959/60 2 1 – 5. 40 
3 žáci se přistěhovali. 

1 se odstěhoval.   

1960/61 2 1 – 5. 36 2 žáci se přistěhovali. 
  

1961/62 2 1 – 5. 43 Zemřel žák 3. roč. 
  

1962/63 2 1 – 5. 38 1 ž. se přistěhovala. 
  

1963/64 2 1 – 5. 38 1 ž. se odstěhovala. 
  

1964/65 2 1 – 5. 35 
2 ž. pro nekázeň přeřazeni 

do zvlášt. šk..   

1965/66 2 1 – 5. 30 
1 žák se odstěhoval. 

1 se přistěhoval.   

1966/67 2 1 – 5. 31 2 žáci se odstěhovali. 29 
přistoupilo 6 dětí po zrušení 

školy v Chyjicích. 

1967/68 1 1 – 5. 29 
  

Žáci z Labouně, Žitětína, 

Jičíněvsi, Kostelce, Dolan, 

Chyjic. 

Vyučování rozšířené o 6 hodin 

(ředitel učil 34 h.týdně) 

1968/69 2 1 – 5. 32 
   

1969/70 1 1 – 5. 26 4 děti se odstěhovaly. 21 
 

1970/71 1 1 – 5. 24 
  

Rozšířené vyučování (ředitel 

učil 31 místo 25 hodin). 

1971/72 2 1 – 5. 33 2 žáci se odstěhovali. 
  

1972/73 2 1 – 5. 39 
   

  



 
 

1973/74 2 1 – 5. 38 
1 žák se odstěhoval. 

3 se přistěhovali. 
40 

 

1974/75 2 1. – 4. 42 
2 žáci se přistěhovali. 

3 žáci se odstěhovali. 
41 

Přistoupily děti ze Žitětína a 

Labouně po zrušení školy 

v Žitětíně. 

1975/76 2 1. – 4. 43 
2 děti se přistěhovaly. 

2 se odstěhovaly.   

1976/77 2 1. – 4. 42 Beze změn. 
  

1977/78 2 1. – 4. 42 
2 ž. přešli do zvlášt. šk. 

2 děti se přistěhovaly.   

1978/79 2 1. – 4. 39 1 ž. se přistěhovala. 
  

1979/80 2 1. – 4. 37 Beze změn. 
  

1980/81 2 1. – 4. 43 Vrácena do MŠ 1 
  

1981/82 2 1. – 4. 48 

4 děti se přistěhovaly. 

1 přeřazena do 

diagnostického ústavu. 

51 
 

1982/83 2 1. – 4. 56 1 žák se odstěhoval. 55 

Přiškoleny obce Bartoušov, 

Nadslav. provoz ŠD i o 

prázdninách. 

1983/84 2 1. – 4. 53 

22. 12. 1 žák ukončil 

docházku do 1. roč. pro 

nezralost, nastoupí znovu 

v příštím roce. 

2 žáci se přistěhovali. 

1 žák se odstěhoval. 

53 
 

1984/85 2 1. – 4. 49 
1 žák se přistěhoval. 

4 děti se odstěhovaly. 
47 

 

1985/86 2 1. – 4. 45 2 žáci se odstěhovali. 
  

1986/87 2 1. – 4. 41 3 děti se přistěhovaly. 44 
 

1987/88 2 1. – 4. 40 

2 děti přeřazeny do 

diagnostického ústavu. 

1 žák se přistěhoval. 

39 
 

1988/89 2 1. – 4. 35 1 ž. se odstěhovala. 34 
 

1989/90 2 1. – 4. 34 2 děti se přistěhovaly. 36 Dochází sem žák z Netolic. 

1990/91 2 1. – 4. 30 Beze změn. 30 
 

1991/92 2 1. – 4. 32 
1 žákyně se přistěhovala, 

po 14 se odstěhovala. 
32 Dochází sem žák z Vršců. 

1992/93 2 1. – 4. 37 1 ž. se odstěhovala. 
  

1993/94 2 1. – 4. 32 
   

1994/95 2 1. – 4. 
    

1995/96 2 1. – 4. 26 
   

1996/97 2 1. – 4. 
    

1997/98 2 1 – 5. 
    

1998/99 2 1 – 5. 
    

1999/00 2 1 – 5. 
    

2000/01 2 1 – 5. 
 

1 žák se odstěhoval. 
  

2001/02 2 1 – 5. 
    

2002/03 2 1 – 5. 20 
   

2003/04 2 1 – 5. 23 
   

2004/05 2 1 – 5. 24 2 žáci se přistěhovali. 26 
 



 
 

2005/06 2 1 – 5. 26 
   

2006/07 2 1 – 5. 26 
   

2007/08 2 1 – 5. 30 
   

2008/09 2 1 – 5. 26 
   

2009/10 2 1 – 5. 26 
   

2010/11 2 1 – 5. 24 Jeden žák vrácen do MŠ. 23 
 

  



 
 

Příloha č. 9 – Přehled pedagogických pracovníků školy v Jičíněvsi 

školní rok ředitel učitel 

Industriální 

učitelka /ruční 

práce a domácí 

nauka 

katecheta 
náboženství 

československé 

1887 
František Kovář 

(správce školy) 
 

   

1887/88 
 

Josef Beránek 

(zatímný podučitel) 
Růžena Kovářová P. Hynek Knap  

1888/89      

1889/90 
Fr. Kovář (řídící 

učitel) 

Josef Pluhař 

(výpomocný 

podučitel) 
 

od února P. Jan 

Götschner 
 

1890/91 
 

Josef Beránek 

(podučitel)  
P. Jan Götschner 

 

1891/92 
 

Jan Urban (zatímný 

podučitel)   
P. Fr. Radimský 

 

1892/93      

1893/94  
Jan Urban (skutečný 

podučitel) 
   

1894/95      

1895/96 
 

Jan Urban, od 1.3. 

Fr. Krchov     

1896/97 
 

František Krchov 

(zatímný podučitel)  
od 1.3. Fr. Kovář  

1897/98 
 

Antonín Motyčka 

(učitel)  

P. Antonín 

Ducháček  

1898/99      

1899/00 

Antonín Motyčka 

Jaroslav Jůva 

(zatímní řídící 

učitel)  

Karel Kabelka, Jan 

Hák, Antonín 

Motyčka 
   

1900/01 
Jan Drašar (správce 

školy)   
P. Josef Klepl 

 

1901/02      

1902/03 
 

Ant. Motyčka 

(Václav Fejfar - 

krátký zástup) 
   

1903/04 
 

Antonín Motyčka 
   

1904/05      

1905/06 
   

P. Fr. Kulhánek 
 

1906/07      

1907/08      

1908/09 
 

Antonín Motyčka do 

1. 12., Jan Bílek 

(kandidát učitelství) 

do 1. 3., Otto Hrnčíř 

(zatímný učitel) 

 
P. Alois Nožička 

 

1909/10 
 

K. Kutek Hanna Celzrová 
  

1910/11 
 

Josef Macoun 
   



 
 

1911/12      

1912/13 
 

Jan Bílek (zatímný 

učitel)    

1913/14      

1914/15 
 

Jan Bílek do války, 

zástup Václav 

Kopecký, Zdislav 

Mazáček 

Marie Lišková 
  

1915/16 
 

Jan Bílek (učitel) 
   

1916/17      

1917/18 
   

P. J. Vaníček od 

dubna  

1918/19 
   

P. Václav Jančík 
 

1919/20 
 

Bohumil Sahánek 

(učitel)  
P. Josef Klepl 

 

1920/21      

1921/22 Fr. Čejka (zástup) 
   

od května J. Soukup 

1922/23 

1923/24 

Bohumil Sahánek 

(zatímní řídící 

učitel) 

Miloslav Krupička 

(zastupující učitel) 
Adéla Hnízdová 

P. J. Klepl, J. 

Hlaváček od 

ledna 

B. Sahánek 

1924/25 
Julius Sekáč (řídící 

učitel) 

Bohumil Sahánek – 

(definitivní učitel), 

Fr. Maťátko od 

dubna 

Marie Brumlíková 
Václav Jančík od 

ledna 
 

1925/26 
 

Václav Luks 

(zastupující učitel)   
Julius Sekáč 

1926/27      

1927/28      

1928/29 
 

Josef Teubel 

(zatímní učitel)    

1929/30 
 

Františka Horáčková 

(zastupující učitelka)    

1930/31 
 

Antonín 

Okrouhlický do 30. 

9., pak Václav 

Lamač do konce 

února, pak Hana 

Klosová-Hrdá 

(výpomocná 

učitelka) 

   

1931/32 
 

Hana Klosová-Hrdá 

(literní učitelka)    

1932/33 

 

Josef Drbohlav 

  

Zdena Hornychová 

1933/34 

Ladislav Luks 

(zatímní řídící 

učitel) 
    

1934/35 

Věra Drbohlavová-

Rambousková, od 

1.12. Jan Bílek 

(definitivní řídící 

učitel) 

Jan Sochor 

(výpomocný učitel) 

do 31. 11., pak Věra 

Drbohlavová-

Rambousková 

   



 
 

1935/36 
 

Věra Drbohlavová Marie Lerchová 
 

Zdena Hornychová, 

od 1.5. Růžena 

Lábusová 

1936/37 
    

Růžena Lábusová 

1937/38 
 

Josef Drbohlav 
  

R. Lábusová do 1. 11., 

pak Jaroslava 

Vitvarová 

1938/39 
    

Jaroslava Vitvarová 

1939/40 
  

Pavlína Vaníčková 
 

Marie Khunová 

1940/41      

1941/42 

Jan Bílek, 8. 9. – 30. 

9. - zástup Josef 

Teubel, 15. 1. - 31. 

3. - zástup Marie 

Šolcová 

  

Václav Jančík 

(zemřel), od 

18.5. Václav 

Javůrek 

 

1942/43 

Josef Drbohlav 

(zatímní řídící 

učitel) 

Jaroslav Jakubec 
 

P. V. Javůrek 
 

1943/44 
 

Jaroslav Jakubec do 

11. 1., pak Stanislav 

Kopecký + Marie 

Filsaková - němčina 

Marie 

Kameníková-

Ohlídková  
 

Marie Šimková 

1944/45 

Josef Drbohlav, od 

11.5. Jan Bílek 

(řídící učitel) 

Jaroslav Jakubec, od 

14.9. J. Kazdová (4 

dny), od 6.11. Emílie 

Macková, 1.2. 

Jakubec 

  
Marie Khunová 

1945/46 
 

Josef Drbohlav 

Marie 

Kameníková-

Ohlídková do 31. 

10., pak Božena 

Krutská do 30. 11., 

pak Božena 

Kubínová do 31. 

3., pak Zdeňka 

Grusová 

  

1946/47 
  

Ludmila 

Řezníčková do 30. 

11., pak Marie 

Frýbová do 1.5. 

Ludmila 

Javůrková 
Jan Bílek 

1947/48 
  

Anna Čejková-

Novotná 
P. V. Javůrek 

Růžena Tomešová-

Uhrová 

1948/49 
Josef Drbohlav 

(ředitel) 
Emílie Macková 

Jarmila Náhlovská 

do 30. 11., pak 

Jarmila Bydžovská 

Ludmila 

Javůrková  

1949/50 
  

1.9. - 30.11. 

Jarmila 

Bydžovská, pak 

Jiřina Flodrová-

Prázová 

  

1950/51 
 

Jarmila Kopecká-

Náhlovská do 15. 1., 

pak Hana Srbková 

KONEC 
  

1951/52 
 

Hana Srbková 
 

V. Konfršt 
 



 
 

1952/53 
 

Anna Čejková do 10. 

11., Hana Srbková 

do 31. 11., únor 

Jiřina Kolářová, od 

1.3. A. Čejková 

 Václav Javůrek 
 

1953/54 
 

Anna Čejková  
   

1954/55 
 

jednotřídka 
 

V. Konfršt Adéla Adámková 

1955/56 
 

jednotřídka 
 

2 faráři z Velíše 
 

1956/57 
 

jednotřídka 
 

farář z Velíše farář z Jičína 

1957/58 
 

Alena Rybková 
   

1958/59 

Josef Drbohlav, 

zástup Věra 

Vejvodová  
    

1959/60 Josef Drbohlav Miluše Novotná 
 

KONEC KONEC 

1960/61 ř. Alena Rybková Jaroslava Veselá 
   

1961/62 
Alena Rybková do 

26.2, pak Václav Sál     

1962/63 
Alena Říhová 

(Rybková)     

1963/64      

1964/65      

1965/66      

1966/67      

1967/68 Václav Sirůček jednotřídka 
   

1968/69 
 

Eliška Frýbová 
   

1969/70 
 

jednotřídka 
   

1970/71 
 

jednotřídka 
   

1971/72 
 

Iva Dušková 
   

1972/73      

1973/74      

1974/75 Stanislav Vaněk Jaroslava Veselá 
   

1975/76 Jaroslava Veselá 
   

VYCHOVATELKA 

1976/77 

František Polák do 

31. 12., pak 

Jaroslava Veselá 

Jaroslava Veselá do 

31. 12., pak Bohumil 

Lukáš 

 
 

Jitka Poubová 

1977/78 Helena Zachařová Jaroslava Veselá 
  

Miluše Holcová 

1978/79 
    

Božena Poličová 

1979/80      

1980/81 
    

Jaroslava Velartová 

1981/82 Jaroslava Veselá Marie Helclová 

   1982/83      

1983/84 

 

Bohumila 

Hnízdilová 

   1984/85      

1985/86      

1986/87 

    

Miroslava 

Erlebachová 



 
 

1987/88      

1988/89 

    

Markéta Velatrtová 

1989/90 

 

Richard Koníř 

   1890/91      

1991/92 

 

Richard Koníř do 31. 

1., pak Jaroslava 

Zahradníčková  

  1992/93 Zdeněk Kůtek Aleš Jiránek 

   1993/94      

1994/95      

1995/96      

1996/97      

1997/98      

1998/99 
Stanislava 

Břicháčková 

    
1999/2000 

    

Markéta Velatrtová, 

od 3.1. Jana Hradecká 

2000/01 

    

Jana Hradecká 

2001/02 

    

Iveta Nyčová 

2002/03 

    

Iveta Nyčová, od 10.2. 

Markéta Velatrtová 

2003/04 

    

Markéta Velartová 

2004/05      

2005/06      

2006/07 

    

Markéta Krátká 

(Velartová), od 1.2. 

Zdenka Tanečková 

2007/08 

    

Zdenka Tanečková 

2008/09 

 

Aleš Jiránek, od 5.5. 

Martina Břicháčková  

 

Zdenka Tanečková, od 

ledna Martina 

Břicháčková, Markéta 

Krátká 

2009/010 

 

Jaroslava Šulcová 

  

Martina Břicháčková, 

od 16.4. také Markéta 

Krátká 

2010/11 

    

Martina Břicháčková 

+ Markéta Krátká 

2011/12 

 

Jaroslava Šulcová do 

31. 10., od 1.9. 

Darina Šindlářová   

 

Markéta Krátká 

  



 
 

Příloha č. 10 – Interview se starostou obce Jičíněves. 

Interview se starostou obce Jičíněves 

1. Můžete poskytnout základní informace o školském zařízení? Jaké služby nabízí? 

Je to základní škola (kapacita 34 žáků), školní družina (kapacita 21 žáků) a školní 

jídelna – výdejna (kapacita 22 jídel). Snažíme se získat povolení ke zřízení mateřské 

školy. Doufáme, že se to podaří a od září 2012 se školka otevře. Bohužel bude mít jen 

malou kapacitu (10 dětí), ale pokud se uvidí, že je dlouhodobý zájem, uvažujeme nad 

přístavbou a navýšením kapacity. Věříme, že to pomůže i škole. Děti se podchytí už od 

školky a zůstanou i do školy. Teď totiž některé děti chodí do školky v Běcharech nebo 

Kopidlně, a pak tam zůstávají i do školy. 

2. Jak je škola v posledních letech organizována? 

Až na pár výjimek byla vždycky dvoutřídní s pěti ročníky. Letos je jednotřídní, ale učí 

se několik hodin rozděleně ve dvou třídách. To ale víš. 

3. Jaký je stav počtu žáků v posledních letech, nyní a jaké jsou vyhlídky do 

budoucna? 

Poslední roky několik dětí odešlo, protože rodiče byli nespokojeni s ředitelkou. Na 

letošek jich odešlo sedm a pak se ještě tři odstěhovali. Teď je tam 13 dětí. Rodiče ale 

nechtěli, aby se učilo pět ročníků v jedné třídě, tak doplácíme na plat druhé učitelky. To 

ale taky víš sama nejlíp.  

Do budoucna to také není růžové. Příští rok nebudou prvňáci, protože tady prostě žádní 

nejsou. Tedy jeden je, ale to je v Ketni, kde není spoj, rodiče vozí děti do škol tím 

směrem, kam jedou do práce. Ti, o nichž je řeč, jezdí na druhou stranu do Libáně, tak si 

tam budou brát i syna. To je celkem pochopitelné a se stavem školy to nesouvisí. Další 

roky by mohly být o něco lepší, ale ne o moc. Když se podíváme do matriky, je tady na 

další roky tak 5-6 dětí. Některé jsou ale také z Ketně, nebo z Žitětína, kde se zase jedná 

o to spojení. Když jezdí rodiče do práce na druhou stranu (Kopidlno, Libáň), berou si 

tam i děti. S tím nic nenaděláme. Pro ně je to praktičtější. Takové to je i s Bartoušovem. 

Ty děti sem také nikdy moc nechodily. Mají to výhodnější do Kopidlna. Spíš teď 



 
 

věříme, že přibydou děti v nových domech. 16 parcel už je rozprodáno, bude se tady 

stavět, přistěhují se nové rodiny. V plánu je i další výstavba, tak se to určitě zlepší. 

Proto chceme školu udržet za každou cenu. Proto chceme také tu školku. Jak jsem říkal. 

Abychom podchytili děti už od školky. Doufám, že až přijde někdo nový na místo 

ředitelky, že škola získá novou, lepší pověst a děti sem zase začnou chodit. 

4. Jak hodnotíte současnou situaci školy? Co podle vás způsobilo stav, ve kterém se 

nachází? 

Tu školu zničila ředitelka. Dříve jsme neměli žádný problém. Nebo jsme spíš o ničem 

nevěděli. Teď zjišťujeme, že rodiče nespokojený byly, jenže nic neřekli. Raději dali děti 

pryč. Báli se ředitelky. Byla tady jedna situace, kdy se jedna maminka ohradila a ona se 

pak mstila na dítěti. Odmítla ho učit, terorizovala ho. Proto nikdo nic neřekl. Ze strachu. 

Celé se to začalo hatit, když prasklo, že bývalý učitel pije. Měli jsme ji vyhodit spolu 

s ním. Jenže to tady za ni ještě kopala místostarostka a já nevěděl, že je to tak zlý, tak 

jsem to nechal. Teď už chápu, proč začal pít. Ona ho asi fakt hodně deptala. Prý to 

začalo na práškách na nervy. Je ho škoda, on byl fakt dobrý učitel.  

5. Co hodlá zřizovatel s danou situací dělat? 

Zjišťujeme možnosti. Je neuvěřitelné, že ředitelka je ze své pozice neodvolatelná. 

Novela zákona má ale přinést změny, tak doufáme, že pak budeme moct vyhlásit 

konkurz. Chceme, aby škola začala s čistým štítem znovu. Rodiče se ozývají, že pokud 

tady bude i příští rok ředitelka, dají děti jinam. To je tedy hlavní úkol. Víme, že nás 

škola bude stát hodně peněz, ale rozhodně ji chceme udržet. Vždyť se tady bude stavět, 

přijdou nové rodiny.  

6. Máte v plánu nějakou rekonstrukci školní budovy? 

Máme zažádáno o dotaci na zateplení, výměnu topných těles a výměnu oken. Také 

uvažujeme, jak jsem už říkal, nad přístavbou. Jinak se chystá běžná údržba. Vymalovat, 

opravit, co je potřeba.  

  



 
 

Příloha č. 11 – Interview s ředitelem málotřídní školy. 

Interview s ředitelem málotřídní školy 

1. Kolik žáků, ročníků, tříd na vaší škole vyučujete a jak se tento stav vyvíjí? 

2. Dříve bývaly školní obvody – přiškolené obce. Chodí do vaší školy i žáci z těchto 

obcí? Chodí sem i žáci z dalších obcí? Jaké vidíte důvody? 

3. Chodí někteří žáci, kteří by mohli využívat tuto školu, jinam? Znáte důvody? 

4. Jaká je dostupnost vaší školy pro žáky? 

5. Máte přehled o případném množství žáků do budoucích let? 

6. Byla nebo je vaše škola v ohrožení existence? Pokud ano, v čem vidíte důvody a 

jak byla situace řešena? 

7. Co podle vašeho názoru v současnosti ohrožuje existenci málotřídních škol? 

8. Čím se vaše škola snaží zaujmout, podpořit a zachovat svou existenci?  

9. Kolik má vaše škola pedagogických pracovníků? Jak hodnotíte jejich práci, 

spolupráci? 

10. Je z vašeho pohledu mezi učiteli zájem o práci na málotřídní škole?  

11. Působí při vaší škole MŠ? Považujete to vzhledem ke škole za výhodu? Proč? 

12. Jak hodnotíte práci školské rady při vaší škole? 

13. Jak vaše škola spolupracuje s rodiči žáků? 

14. Jak hodnotíte spolupráci se zřizovatelem? 

15. Jak hodnotíte ekonomickou situaci vaší školy? 

16. Jakou podporu státu ve vztahu k málotřídním školám byste uvítal/a?   

17. Máte zpracovanou historii školy? Inspiruje vás něco z historie školy ve vaší 

současné práci? Pracujete s tímto tématem s dětmi? 

  



 
 

Příloha č. 12 – Dotazník pro učitele 1. stupně ZŠ. 

DOTAZNÍK 

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

Jmenuji se Darina Šindlářová, patnáct let pracuji na málotřídní škole a v současné době 

dokončuji dálkové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dovoluji si Vás 

požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé diplomové práce s tématem 

„Historie a perspektiva malotřídního školství konkretizovaného v regionu Jičínsko“.  

Dotazník je anonymní a slouží jen pro výzkumné účely. Proto prosím o upřímné odpovědi, které 

vyjádří co nejpřesněji vaše postoje a názory.  

Děkuji za ochotu. 

1. věk: 

20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 - 60 61 a více 

2. pohlaví:  

MUŽ  ŽENA 

3. vzdělání, kvalifikace:  

__________________________________________________________________ 

4. Doplňujete si v současné době svoji kvalifikaci studiem? 

ANO NE 

Pokud ano, jaký obor? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. délka vaší praxe:  

 na málotřídní škole: _______________________ 

 na plně organizované škole: ______________________ 

 na pozici ředitele málotřídní školy: ____________________ 

  



 

Následující otázky jsou určeny pouze učitelům (učitelkám), kteří na málotřídní škole v 

minulosti pracovali, nebo v současné době pracují: 

6. Co vás motivovalo k přijetí práce na málotřídní škole? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Cítil/a jste se studiem na pedagogické fakultě připraven/a na práci na málotřídní škole? 

Vyberte a zakroužkujte na stupnici: 

velmi dobře 

připraven/a 

dobře 

připraven/a 
připraven/a 

téměř 

nepřipraven/a 
nepřipraven/a 

nemohu 

vyjádřit 

Chci k tomuto tématu dodat: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Jaká vidíte pozitiva na práci na málotřídní škole? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Můžete pojmenovat i některá negativa? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Pokud máte zkušenosti s prací na plně organizované i málotřídní škole, můžete porovnat 

rozdíly, výhody či nevýhody práce na těchto typech škol? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

11. Pokud stále pracujete na málotřídní škole, jak jste spokojen/a na svém pracovišti? Vyberte a 

zakroužkujte na stupnici: 

velmi 

spokojena 
spokojena 

spokojena 

i 

nespokojena 

nespokojena 
velmi 

nespokojena 

nemohu 

vyjádřit 

Můžete blíže specifikovat důvody? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Pokud jste pracoval/a na málotřídní škole v minulosti a již nepracujete, chtěl/a byste na 

tomto typu školy opět pracovat? Můžete uvést důvody, okolnosti? 

ANO 

Důvody, okolnosti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

NE 

Důvody, okolnosti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

NEJSEM SI JISTÝ/Á 

13. Jaké změny ve školství ve vztahu k málotřídním školám byste uvítal/a? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Prosím o jakékoli další vyjádření k tématu málotřídního školství, které vás napadá. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Následující otázky jsou určeny pouze učitelům (učitelkám), kteří na málotřídní škole nikdy 

nepracovali: 

15. Jaké jsou vaše představy, názory na práci na málotřídní škole? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Chtěl/a byste pracovat na málotřídní škole? Můžete uvést důvody, okolnosti? 

ANO 

Důvody, okolnosti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

NE 

Důvody, okolnosti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

NEJSEM SI JISTÝ/Á 

17. Prosím o jakékoli další vyjádření k tématu málotřídního školství, které vás napadá. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  



 

Příloha č. 13 – Dotazníky pro učitele 1. stupně – položka č. 8 – pozitiva. 

 

plně 

organizované 

školy 

málotřídní školy 

celkem 

chybně 

vyplněno 

s praxí na 

plně org. 

bez praxe 

na plně 

org. celkem 

pozitiva vyplývající z malého 

počtu žáků, učitelů 20 19 9 28 48 2 

Menší počet žáků, učitelů 6 6 2 8 

 

1 

rodinná atmosféra 3 3 1 4  0 

úzké vztahy (rodina, obec, žáci, 

učitelé) 5 5 3 8 

 

0 

snazší spolupráce 2 1 0 1 

 

0 

individuální přístup, více 

prostoru pro jednotlivce 4 3 3 6 

 

1 

méně písemných prací na opravu 0 1 0 1  0 

pozitiva vyplývající z více 

ročníků ve třídě 21 6 6 12 33 0 

interakce mezi věkovými 

skupinami 8 3 4 7  0 

vzájemné učení, spolupráce ve 

výuce 4 2 0 2  1 

pomoc starších mladším 2 0 2 2  1 

sociální vztahy, kontakty 

(kamarádství napříč ročníky) 2 1 2 3 

 

1 

rozvoj osobnostních kvalit žáka 12 3 2 5  0 

samostatnost 7 2 0 2 

 

1 

sebeovládání 1 0 0 0 

 

0 

kázeň 3 1 2 3 

 

0 

soustředění 1 0 0 0 

 

0 

tolerance 0 0 0 0 

 

1 

prověření kvalit učitele (velká 

škola pro učitele) 1 0 0 0 

 

0 

pozitiva vyplývající z lokality 1 1 2 3 7 0 

děti nemusí dojíždět 1 0 0 0 

 

0 

klidné prostředí vesnice 0 0 1 1 

 

0 

malá škola, útulnější 0 1 0 1 

 

0 

další jiné 0 0 1 1 1 0 

svoboda tvorby pro učitele 0 0 1 1 1 0 

žádná pozitiva 2 0 0 0 2 0 

počet odpovídajících 

respondentů 15 11 9 20 35  

nevyplněno 0 3 

 

2 

 

  



 

Příloha č. 14 – Dotazník pro učitele 1. stupně – položka č. 9 – negativa. 

 

plně 

organizované 

školy s praxí na 

málotřídní škole 

málotřídní školy 

celkem 

chybně 

vyplněno 

s praxí 

na plně 

org. 

bez 

praxe na 

plně org. celkem 

negativa vyplývající z malého počtu 

žáků, učitelů 5 3 5 8 13 0 

málo peněz (odměny, vybavení) 3 1 1 2 5 0 

znatelný úbytek byť jen jednoho žáka 1 1 0 1 2 0 

problémy se zastupováním 1 1 2 3 4 0 

málo konkurenční prostředí 0 0 1 1 1 0 

ztráta soukromí 0 0 1 1 1 0 

negativa vyplývající z více ročníků 

ve třídě 19 16 4 20 39 1 

rušivé prostředí - těžké na soustředění 3 2 1 3 6 0 

náročné na samostatnost dětí 3 2 1 3 6 0 

málo času na jednotlivé ročníky 4 3 0 3 7 0 

málo času na individuální práci 3 0 1 1 4 0 

kázeňské potíže 1 1 0 1 2 0 

náročné pro žáky s SPÚ 0 3 0 3 3 0 

náročné na přípravu učitele 5 5 1 6 11 1 

negativa vyplývající z lokality 5 0 3 3 8 0 

vesnické názory 1 0 0 0 1 0 

dojíždění učitelů 2 0 0 0 2 0 

menší dostupnost kulturních akcí, 

muzea… 1 0 0 0 1 0 

malá budova, málo prostoru 0 0 1 1 1 0 

větší vliv nekompetentních osob z 

venší 0 0 1 1 1 0 

další jiné 4 0 1 1 5 0 

nepochopení, nedůvěra rodičů 1 0 0 0 1 0 

obtíže se zajištěním učitele na cizí 

jazyk 1 0 0 0 1 0 

častěji nekvalifikovaní učitelé 0 0 1 1 1 0 

problémy s přestupen na 2. stupeň 2 0 0 0 2 0 

počet odpovídajících respondentů 14 11 9 20 34 1 

nevyplněno 1 3 3 4 

 

 

  



 

Příloha č. 15 – Inspirace pro budoucí výchovně vzdělávací práci vyplývající ze studia 

historie málotřídní školy v Jičíněvsi. 

Inspirace pro budoucí práci školy 

Historie školy v Jičíněvsi zachycená v pamětních knihách obsahuje značné 

množství podnětů, které mohou být velkou inspirací pro současnou a budoucí práci 

školy. Některé aktivity, které vycházejí z inspirace čerpané z činnosti školy v letech 

minulých, autorka uvádí jako důkaz svého tvrzení.  

Pamětní kniha obecné školy v Jičíněvsi 

 Vlastivědné vycházky po okolí, zaměření na pověsti o domově a okolí – tato 

doporučení pochází z porady učitelské, která se konala ve školním roce 1903/04. 

Pro naplňování poslání podporovat u dětí vztah k vesnici jsou aktuální i 

v současné době. Práce s místní historií i pověstí je vhodnou náplní v učivu 

nejen vlastivědném. 

 Významná výročí nejen školy mohou být slavena „stromkovou slavností“. 

Samotný akt i následná péče o strom může naplňovat kompetence občanské i 

cíle environmentální výchovy. Inspirováno hlavně oslavami 20. výročí školy 

(1907/08) a 1. výročí vzniku první Československé republiky (1919). 

 Spoření dětí prostřednictvím sběrů, pořádání vystoupení, výstav vlastních prací 

nebo dílen s dobrovolným vstupným. Žáci si mohou vést záznamy, „na papíře“ 

hospodařit s naspořenou částkou. Jedná se o aktivity vedoucí k prohlubování 

nejen finanční gramotnosti, naplňují např. kompetence pracovní. Inspirováno 

letitými záznamy o spoření dětí, které v pamětních knihách figurují od roku 

1910/11. 

 Žáci by měli mít možnost vyjádřit své názory na práci školy, její vybavení, 

aktivně se zapojovat do plánování činností školy, do budování prostředí, ve 

kterém pracují. Inspirací je záznam z roku 1936/37, kdy děti v rámci činnosti 

organizace Dorost Československého Červeného Kříže sepsaly, co je ve škole a 

obci potřeba, co se jim nelíbí. 



 

Pamětní kniha základní devítileté školy v Jičíněvsi 

 Mezitřídní soutěž v čistotě, pořádku, výzdobě tříd (může zahrnovat i péči o 

květiny) může být prostředkem naplňování nejen pracovních kompetencí. Děti 

jsou vedeny k pořádku, péči o své pracovní prostředí. Inspirováno záznamem 

z roku 1949. 

 Obzvláště malá venkovská škola má ideální podmínky pro častý pobyt dětí 

venku. Za příznivého počasí mohou děti trávit alespoň velké přestávky na 

zahradě, hřišti. Inspirováno záznamy z 60. let. Učivo prvouky, přírodovědy, 

vlastivědy přímo nabízí možnosti výuky v přírodě, v terénu, propojení teorie 

s praxí. 

 Aktivní spolupráce s okolními málotřídními školami ve smyslu meziškolních 

sportovních olympiád, přírodovědných či výtvarných soutěží, společných výletů 

apod. Přínos jednak v naplňování všech kompetencí i průřezových témat, jednak 

v udržování kontaktu mezi učiteli, kteří jsou na málotřídní škole do jisté míry 

izolováni. Významnou roli může hrát i možnost vyrovnávání málo 

konkurenčního prostředí v malém počtu žáků jednotlivých ročníků na málotřídní 

škole. Inspirováno aktivitami uváděnými v 60. letech. 

 Zájmové kroužky s externími vedoucími. Na málotřídní škole, kde působí jen 

velmi málo učitelů, jsou omezené možnosti ve vedení více kroužků. Nejen proto 

je výhodné zapojit rodiče, či další ochotníky. Inspirováno záznamy např. z let 

1974/75, 1983/84, 1988/89 kdy jsou uváděny zájmové kroužek s externími 

vedoucími (přírodovědný, myslivecký – přátel přírody, zdravotnický).  

 Ve školním roce 1982/83 proběhly vzájemné hospitace učitelek z MŠ v Žitětíně 

a ZŠ v Jičíněvsi. Tyto hospitace měly přispět k lepší návaznosti práce při 

přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Pokud bude při ZŠ zřízena MŠ, bylo by přínosné, 

kdyby se učitelka, která bude vyučovat 1. ročník, jednou až dvakrát týdně po 

obědě věnovala předškolním dětem – vzájemné poznání, předškolní příprava. 

Základem je provázané ŠVP základní i mateřské školy. 



 

 Veřejná nástěnka (vitrína) v obci může zviditelnit školu širší veřejnosti. Péče o 

ni (aktualizace informací, výběr materiálu, který bude co nejlépe prezentovat 

činnost školy), by mohla být společnou náplní práce dětí, případně skupin, které 

se v průběhu roku střídají. Mimo jiné by aktivita naplňovala cíle mediální 

výchovy. Inspirováno záznamem z roku 1987/88. 

 Konec školního roku zasluhuje slavnostní atmosféru. Obzvláště pro žáky, kteří 

školu opouští (5. ročník), je to okamžik důležitý. Odpovídající rozloučení, kniha, 

či jiný dárek na památku, překvapení od spolužáků apod. je to nejmenší, co 

může škola pro své žáky udělat. Vystoupení pro veřejnost na konci školního 

roku se v 90. letech nazývalo „Loučení se 4. třídou“ a může být tak inspirací pro 

způsob rozloučení s odcházejícím 5. ročníkem. Stejně tak je slavnostním 

okamžikem první školní den pro žáky 1. ročníku a zasluhoval by tak také 

pozornost. 

 Retro akce (výuka podle dobových metod, ukázky i praktické použití dobových 

pomůcek, učebnic, lampionový průvod, branné cvičení, pionýrský slib apod.) 

mohou být výrazným prostředkem zážitkové výuky, která dětem nejen přiblíží 

doby minulé. 

  



 

Příloha č. 16 – Výsledný produkt projektu – knížka „Historie naší školy“ – Samostatná 

příloha. 

 


