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Příloha č. 1. a) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1888/89 - SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 21 

 



Příloha č. 1. a) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1888/89 - SOkA Kadaň, fond 
Německá MŠ Kadaň, kn. č. 21 (volný překlad) 

 

Učební látka v týdnu 25. – 30. 6.   Poznámky 

Vyprávění: 26. O velkých medvědech 

Řeč:  26. Opakování nad obrázky – měsíc červen 

   30. 

Hra: 

Zpěv: 

Rozvoj paměti: 

Pracovní výchova: 

Pobyt na zahradě: 25. čas strávený v zahradě    Při oblíbených 
  26. dopoledne 1,5 hod. odpoledne 2 hod  hrách jsou děti 
          nepokojné, po 
          řízených  
          aktivitách  
          jsou zařazovány 
          volné hry na  
          pískovišti,  
          tvoření 

       

Počet dětí: 25. Dopoledne 26 odpoledne 22 

   26.   40   34 

   27.   38   volno 

   28.   41   volno 

   29.   volno   volno 

   30.   41   26 

V tomto měsíci byla dětská zahrádka navštívena 46 dětmi (24 chlapců a 22 děvčat) 



Příloha č. 1. b) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1888/89 - SOkA Kadaň, fond 
Německá MŠ Kadaň, kn. č. 21 

 



Příloha č. 1. b) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1888/89 - SOkA Kadaň, fond 
Německá MŠ Kadaň, kn. č. 21 (volný překlad) 

   Učební látka v týdnu 25. – 30. 11.   Poznámky 

Vyprávění: 27. 

   28. O velkých medvědech 

Řeč:  26. Zelený míč 

   30. Lev 

Zpěv: Názvy procvičovaných písní 

Rozvoj paměti: 25. Prosba sv. Mikulášovi   4 děti upletly každý 2 
         ozdoby na stromek 

   26. Úryvek z básně 

   27. báseň „Ledové květy na oknech“ 

   28. opakování básně 

    Dopoledne/odpoledne 

Pracovní výchova: 25. Překládání  konstruování po skupinách 

   26. manipulace s tabulkami  konstruování 

   27. kreslení    volno 

   28. manipulace s tabulkami  konstruování a pletení 

   29. pletení    vystřihování 

   30. skládání    kreslení 

Pobyt na zahradě:       

     Dopoledne  odpoledne zapsaných 

Počet dětí: 25.   51   52  59 

   26.   51   52  60 

   27.   51   volno 

   28.   56   53 

   29.   51   55 

   30.   53   52 



Příloha č. 1. c) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1925/26, květen/červen - 
SOkA Kadaň, fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 42 

 



Příloha č. 1. d) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1925/26, červen - SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 42 

 



Příloha č. 1. e) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1925/26, listopad - SOkA 
Kadaň, fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 42 

 



Příloha č. 1. e) Ukázka zápisu z třídní knihy ze šk. roku 1925/26, listopad - SOkA 
Kadaň, fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 42 (volný překlad) 

 
 

Třídní kniha 
Listopad 1925 

________________________________________________________________________ 
Týden:   Procvičovaná látka    Poznámka (docházka) 
________________________________________________________________________
__         Dopoledne: 
  Vyprávění: Šípková Růženka   25. 
IX.    Hansl a Gretl    26. 74 
26. – 31. 10. Hra 27. Sestřičko, pojď tančit   27. 72 + 30 
   28. Umývání, praní   28. volno 
   29. Na ptáčka    29. 65 
   30. Maruška na kameni   30. 70 
   31. Když jsou děti způsobné  31. 65 
  Paměť: Včera večer jsem si vyšel ven 
  Zpěv: Tyroláci jsou veselí    Odpoledne: 
   Klape mlýnek na potoce   26. 72 
  Zaměstnání (tvoření):     27. 95 
   26. Konstruování, pletení   28. volno 
   27. Manipulace s kulatými tělesy  29. 68 
   28. Manipulace s tabulkami  30. 70 
   29. Konstruování, překládání  31. 50 
   30. Hry s domečkem 
   31. Modelování 
________________________________________________________________________
___ 
X. 
2. – 7. 11. 
    



Příloha č. 2. a) Ukázka zápisu evidence dětí z roku 1895 – SOkA Kadaň, fond Německá 
MŠ Kadaň, kn. č. 1 

 



Příloha č. 2. a) Ukázka zápisu evidence dětí z roku 1895 – SOkA Kadaň, fond Německá 
MŠ Kadaň, kn. č. 1 (volný překlad) 

 
Pořadové číslo 

Jméno, věk, místo narození chovance 

Jméno, povolání, bydliště otce, resp. Matky 

Den zápisu/den odhlášení 

Přehled docházky (září – červen) 

Omluvené/neomluvené půldny 

Omluvené/neomluvené půldny celkem 

Hodnocení píle, chování (velmi klidný, pilný, zvláště při pracovní výchově) 

Poznámky 



Příloha č. 2. b) Ukázka zápisu evidence dětí z roku 1924/25 – SOkA Kadaň, fond 
Německá MŠ Kadaň, kn. č. 20 

 



Příloha č. 3. a) Ukázka – soupis dětí, dívky ze šk. roku 1933/34 – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 48 

 



Příloha č. 3. a) Ukázka – soupis dětí, dívky ze šk. roku 1933/34 – SOkA Kadaň, fond 
Německá MŠ Kadaň, kn. č. 48 (volný překlad) 

 

Pořadové číslo: 1 

Jméno dítěte: Helga Melzer 

Den přijetí: 1. září 

Věk dítěte (den narození): 24. 2. 1930 v Kadani 

Jméno a povolání rodičů: Anton Melzer, sedlář 

Bydliště: 

Kadaň, Schrauzer-gasse 778 

Poznámky: náboženství a mateřská řeč 

   Římsko-katolické, německá 

 

 



Příloha č. 3. b) Ukázka – soupis dětí ze šk. roku 1926/27, únor/březen – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 51 

 



Příloha č. 3. c) Ukázka – soupis dětí ze šk. roku 1926/27, březen/duben – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 52 

 



Příloha č. 4. a) Ukázka zápisu v pracovním deníku ze šk. roku 1927/28 – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 53 

 



 

Příloha č. 4. b) Ukázka zápisu v pracovním deníku ze šk. roku 1928/29 – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 54 

 



 

Příloha č. 4. c) Ukázka titulní strany a zápisu v pracovním deníku ze šk. roku 
1933/34 – SOkA Kadaň, fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 58 
 

 



 



Příloha č. 4. d) Ukázka zápisu v pracovním deníku ze šk. roku 1937/38 – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 61 

 



Příloha č. 4. d) Ukázka zápisu v pracovním deníku ze šk. roku 1937/38 – SOkA Kadaň, 
fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 61 (volný překlad) 

 
Školní docházka, přehled výchovných prací Týden:35 2. – 7. 5. 1938 

Den: Po – Pá 

Počasí: mlha, déšť, mráz, chladno, pěkně 

Počet celkově zapsaných dětí: 50 

Počet přítomných dětí: dopoledne/odpoledne: chlapci/dívky, celkem 

 

Přehled denních prací: dopoledne – řečová a tělesná cvičení, zpěv, hry 

    odpoledne – prstové hry, pohybové hry, procvičování  

      zručnosti 

Denní výchovný program v následujících oblastech/denní vzdělávací program: 

Procvičování rozumových schopností, myšlení: 

Společenská a mravní výchova: 

Základní učivo: 

Tělesná cvičení a zdravověda: tělesná cvičení, pohybová hra Vlk a 7 kůzlátek,  

     Hansl a Gretl 

Vyjadřování: řečová cvičení, báseň ke Dni matek, zpěv stupnice, báseň o jaru,  

   opakování, prstové hry 

Socializace: 

Pořádek a čistota: 

Hra, konstrukce: každé dítě podle vlastní volby 



Příloha č. 5, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Výpis ze Statutu veřejné dětské 
zahrádky obce Kadaň 

Výpis ze Statutu veřejné dětské zahrádky obce Kadaň z roku 1895 

(Auszug aus dem Statut des‚ öffentlicken Kindergartens der Stadtgemlinde Kaaden. 

Kaaden 1895.) 

  



 

 

 

 

Volný překlad: 

Výpis ze Statutu veřejné dětské zahrádky obce Kadaň z roku 1895 

Účelem dětské zahrádky je podporování domácí výchovy předškolních dětí  

a doplněním jak pravidelného cvičení, tak i přirozeného vzdělávání ducha 

 pro přípravu na školní docházku. 

Prostředkem k dosažení tohoto smyslu je: zabývat se prací, která vzdělává, 

pohybovými hrami, prohlížením a vysvětlováním obrázků, vyprávěním pohádek 

 a lehkými zahradními pracemi. 

Do dětské zahrádky jsou přijímány pouze chlapci a dívky po dovršení třetího roku 

věku. Po ukončení šestého roku věku budou ze školy propuštěni. Přijetí a výstup 

z dětské zahrádky však může být na žádost rodičů (jejich zástupců) kdykoliv. 

Dítě, které bylo trestáno z důvodu trestného činu, nemůže být do dětské zahrádky 

přijato. 



Děti jsou v dětské zahrádce v péči denně (s výjimkou středy odpoledne, neděle 

a svátku) a to 3 dopolední (9,00-12,00hod.) a 2 odpolední hodiny (14,00-

16,00hod.). 

Měsíční poplatek za využívání dětské zahrádky je hrazen předem a je za jedno dítě 

1 zlatý. 

Pro děti chudých rodičů je zajištěno 10 volných míst. Poskytnutí volného místa 

následuje po žádosti rodičů na školní radu města Kadaně. 

Vedení dětské zahrádky převede dítě příslušnému řediteli národní nebo měšťanské 

školy. 

Didakticko-pedagogický dohled vede oblastní školní rada, mj. dohlíží  

i prostřednictvím školní rady města Kadaně. 

Děti jsou bezpečně hlídány ve velké, světlé, zdravé, přívětivé a v zimě teplé 

místnosti. Venku v přilehlé velké zahradě. Dětská zahrádka je vybavena potřebnými 

názornými i pracovními prostředky. 

Po dohodě je kdykoliv možná návštěva publika. 

 

Ausyug aus dem Statut des öffentlichen Kindergartens der Stadtgemeinde Kaaden. 

Kaaden 1895 



Příloha č. 6 a), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost o místo v dětské zahrádce 
Kadaň 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 a), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost o místo v dětské zahrádce 
Kadaň (volný překlad) 

Žádosti městské radě městské obce Kadaň (volný překlad z německého jazyka): 

Vážené městské radě městské obce Kadaň 

Růžena Jiránková, toho času zastupující učitelka na soukromé obecné škole 
Alžbětinek v Kadani, si dovoluje s prosbou požádat o uvolněné místo učitelky 
v dětské zahrádce a předkládá k tomu účelu následující doklady. 

1. Vysvědčení dospělosti německého státního učitelského ústavu v Praze o 
zkoušce dospělosti, složené 14. června 1924, podle něhož byla žadatelka prohlášena 
za způsobilou také jako učitelka dětské zahrádky. 
2. Domovský list městské obce v Kadani, podle něhož je žadatelka příslušná 
do Kadaně. 
3. Zdravotní vysvědčení. 
4. Vysvědčení zachovalosti. 
5. Potvrzení o současném působení. 
6. Propouštěcí dekret. 
Žadatelka se narodila 18. prosince 1905, je německé národnosti, náboženství 
římsko-katolického, navštěvovala obecnou školu a měšťanskou školu v Kadani, 
absolvovala poté německý učitelský ústav v Praze, současně navštěvovala kurz pro 
dětské zahrádky. 
K 1. září 1924 byla na dobu potřeby ustanovena zastupující učitelkou na obecné 
škole v Želině. V důsledku obsazení tohoto místa definitivní učitelskou silou byla 
k 30. dubnu propuštěna a působí v přítomné době jako zastupující učitelka na 
soukromé obecné škole Alžbětinek v Kadani. 
Na závěr si v úctě podepsaná žadatelka dovoluje poznamenat, že má ještě tři 
nezaopatřené sourozence a její rodiče, oba rodem z Kadaně jsou nemajetní. 
 
Kadaň, 5. června 1925     Růžena Jiránková 
        zastupující učitelka 



Příloha č. 6 b), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Přidělení místa v městské dětské 
zahrádce 

 



 

 



Příloha č. 6 b), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Přidělení místa v městské dětské 
zahrádce (volný překlad) 

 

 

4. 217/25.      23. srpna 1925 

Z. 3. 650. 

Slečna Růžena Jiránková, učitelka v dětské zahrádce v Kadani 

Na zasedání městské rady Města Kadaně bylo projednáno a rozhodnuto o přidělení 
místa učitelky v městské dětské zahrádce učitelce Růženě Jiránkové. 

Je nutné, aby dětská zahrádka byla otevřena 1. 9. Ve 2 odděleních. Na tento post 
budete předběžně ustanovena jako substituce. 

Vaše povinnosti vám budou zadány při nástupu ředitelem dívčí školy, jakožto 
ředitelem městské dětské zahrádky, budete se odpovídat řediteli a městské radě. 

Z tohoto důvodu se ohlaste u něho, nejpozději do 3. t. m. 

Měsíční odměna za vaše služby bude 676,- Kč. 

      Starosta Eduard Hergl 

Dáno na vědomí: Městský důchodový úřad 

  Vyplácet částku od září 1925 dáno na vědomí řediteli školy Jos. Klímovi 



Příloha č. 7, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost R. Jiránkové městské 
radě městské obce Kadaň o povolení sňatku 

 



Příloha č. 7, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost R. Jiránkové městské radě 
městské obce Kadaň o povolení sňatku (volný překlad) 

 
 
Slavné městské radě 
Městské obce Kadaň 
Podepsaná má v úmyslu, za předpokladu, že jí ze strany městské obce jakožto 
zaměstnavatele nebude kladena žádná překážka v dalším působení na místě učitelky 
dětské zahrádky, vstoupit do manželství s učitelem Josefem Espigem, toho času 
působícím na škole v Novém Mohelně u Lázní Kynžvart. 
Na tomto základě prosí žadatelka, aby jí slavná městská rada k tomuto udělila 
povolení, přičemž uvádí, že by vstoupila do manželského stavu jen tehdy, kdyby 
slavná městská rada tento krok nepovažovala za důvod k výpovědi, protože 
v záporném případě je rozhodnuta se manželství zříci. 
Samozřejmě se žadatelka zavazuje i jako provdaná vykonávat svoji službu dále 
jako dosud k plné spokojenosti. 
 
Kadaň, 18. dubna 1931     Růžena Jiránková 
        učitelka dětské zahrádky 

 



Příloha č. 8 a) SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Konkurz na pracovní místo 

 



Příloha č. 8 a) SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Konkurz na pracovní místo (volný 
překlad) 

 

Konkurz na pracovní místo: 

Úřední záznam 

Vypsání „Výběrového řízení“ na místo učitelky v městské dětské zahrádce, 
uvolněné odchodem p. Anny Rudolf. Místo nebude definitivní, platem obecního 
úřadu systematizovaným, ale jen smluvní služební poměr, ze kterého nevyplývá pro 
město žádná povinnost přispíváním na penzi. Učitelka bude pojištěna u penzijního 
ústavu. Služební plat může být stejný jako učitelky pro ženské ruční práce  
na obecné škole – 9. třída státních úřadů. Uchazečky musí mít ČSL státní 
příslušnost a prokázat dostatečnou způsobilost podle… 

Uchazečky musí doložit rodný list, domovský list, osvědčení o morální 
zachovalosti, zdravotní osvědčení, školní vysvědčení a osvědčení o dosavadním 
působení. 

Kadaň 16. května 1925 

 



Příloha č. 8 b) SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Konkurz na pracovní místo 

 



Příloha č. 8 b) SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Konkurz na pracovní místo 
(volný překlad) 

Městská rada Kadaň 
Z. 3. 650/25      25. května 1925 
 

Konkurz na pracovní místo 
 
Při Městském úřadu Kadaň bude obsazeno místo učitelky dětské zahrádky. 
Pracovní poměr bude uskutečněn smluvně. S tímto místem jsou spojeny příjmy, 
které budou náležet učitelkám za ženské ruční práce na národních školách, dle 
Ustanovení spol. z 23. 5. 1919 Sb., 274. 
Uchazečky musí vlastnit československé státní občanství a dle vyhlášky 
ministerstva pro kulturu a výuku z 22. 6. 1872 Z. 4711 požadované a doložené 
způsobilosti. 
Žádosti o toto místo je nutno dodat na Městskou radu Kadaň do 20. Června 1925  
a musí být doloženo křestním listem, domovským listem, mravnostním listem, 
zdravotním potvrzením, vysvědčením a případně adekvátním osvědčením o 
dosavadním zaměstnání. Krátký životopis. 
 
        Starosta…………..Hergl 
         podpis nečitelný 
 
 



Příloha č. 9, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Vysvědčení zachovalosti 

 



Příloha č. 10 a) SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Inzerát na přechodné obsazení 
místa učitelky německé dětské zahrádky od 15. 11. t. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. a) Inzerát na přechodné obsazení místa učitelky německé dětské zahrádky od 
15. 11. t. r. (volný překlad) 

Městská rada Kadaně uděluje místo k přechodnému obsazení učitelky dětské 
zahrádky s předpokládaným nástupem služby 15. 11. t. r. 

Požaduje se zejména absolvování dvouletého kurzu a věk do 25 let. 

Doložené vysvědčení, doklad o státním občanství a úřední lékařský zdravotní 
průkaz. 

Orazítkované žádosti budou předány do 5. 11. t. r. na úřadě starosty v Kadani, proti 
porto poplatku za zaslané bližší podmínky. 

     Městská rada (úřad) Kadaň, 22. 10. 1936 



10. b) Inzerát z novin „Bohemia“ z 25. 10. 1936 

 

 

Volný překlad: 

Městská rada Kadaně uděluje místo k přechodnému obsazení učitelky dětské 
zahrádky s předpokládaným nástupem služby 15. 11. t. r. 

Požaduje se zejména absolvování dvouletého kurzu a věk do 25 let. 

Doložené vysvědčení, doklad o státním občanství a úřední lékařský zdravotní 
průkaz. 

Orazítkované žádosti budou předány do 5. 11. t. r. na úřadě starosty v Kadani, proti 
porto poplatku za zaslané bližší podmínky. 

     Městská rada (úřad) Kadaň, 22. 10. 1936 



Příloha č. 11, Vánoce 1927 v dětské zahrádce v Kadani; Kaadner Heimatbrief, 
Folge 275, 1972, s. 
3

 



Příloha č. 12, Praktikantky dětské zahrádky s dětmi na dvoře tehdejšího gymnázia 
(dnešní SPŠ stavební), čp. 562; Kaadner Heimatbrief, Nr. 672, Folge 6, 2006, s. 8 

 

Příloha č. 13, Kadaňská dětská zahrádka (blíže nepopsáno, bez data, někdy před r. 
1945); Kaadner Heimatbrief, Folge 322, 1976, s. 10 

 



Příloha č. 14, Dětská zahrádka v Kadani s učitelkami R. Jirankovou  
a R. Gutzerovou (bez data, před 1945); Kaadner Heimatbrief, Folge 250, 1970, s. 8 

 

Příloha č. 15, Vánoce v dětské zahrádce v Kadani (bez data, někdy před r. 1945); 
Kaadner Heimatbrief, Folge 250, 1970, s. 9 

 



 

 

Příloha č. 16, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Podmínky pro přechodné 
jmenování učitelky dětské zahrádky pro městskou dětskou zahrádku v Kadani 

 



Příloha č. 16, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Podmínky pro přechodné 
jmenování učitelky dětské zahrádky pro městskou dětskou zahrádku v Kadani 

 

Volný překlad: 

Úřad starosty v Kadani 

R. Z. 648/3. Dr. J/S.      24. října 1936 

Podmínky 

Pro přechodné, výpomocné jmenování učitelky dětské zahrádky pro německou 
dětskou zahrádku v Kadani. 

Městská rada vypisuje, dle usnesení z 22. tohoto měsíce, na přechodnou výpomoc 
smluvně obsazené místo učitelky dětské zahrádky. 

Služební náležitosti: 

Sestávají z péče v oddělení městské dětské zahrádky pod patronací ředitelství Dívčí 
obecné a měšťanské školy. 

Je požadováno: 

Čsl. státní občanství, absolvování dvouletého kurzu, nejvyšší věk 25 let, tělesná 
schopnost, beztrestnost. 

Pracovní poměr: 

Je smluvní, přechodný, kde obě strany samostatně mohou kdykoli podat 14 denní 
výpověď bez uvedení důvodu. 

Mzda: 

Měsíčně zpětně Kč 600,-. Zaměstnanec, který je pojištěn kvůli nemoci u BKVA – 
Kadaň a ohledně práva na penzi je pojištěn při Všeobecném penzijním ústavu 
Praha, se na něj připadávající polovina přispěje. 

Termín doručení: 5. listopad 1936 

Nástup služby: 

Pravděpodobně 15. listopad 1936 



Příloha č. 17, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost W. Pergelt městské radě o 
zaslání podmínek pro obsazení místa učitelky v dětské zahrádce 

 



Příloha č. 17, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost W. Pergelt městské radě  
o zaslání podmínek pro obsazení místa učitelky v dětské zahrádce 

 

Volný překlad: 

 

Žádost městské radě o zaslání podmínek přijetí na místo učitelky v dětské zahrádce 

 

         Děčín, 26. 10. 1936 

Úřadu starosty Kadaň 

Co nejzdvořileji žádám laskavě, v návaznosti na vypsání místa učitelky dětské 
zahrádky v časopise Bohemia, o zaslání bližších podmínek, abych se mohla ucházet 
o místo. 

Jsem absolventkou Státního německého dvouletého učiliště pro učitelky v dětské 
zahrádce v Praze a získala jsem jako taková vysvědčení způsobilosti 
s vyznamenáním. 

S projevem veškeré úcty     Wilhelmine Pergelt 

        Učitelka dětské zahrádky 

        Děčín nad Labem, Školní ul. 4 



Příloha č. 18, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost o místo učitelky 
v dětské zahrádce 

 



 

 



Příloha č. 18, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost o místo učitelky v dětské 
zahrádce 

Volný překlad: 

Elfrieda Jarosch     Německé Kralupy, 27. 10. 1936 

Učitelka dětské zahrádky 

Vážené Městské radě Kadaň 

Věc: Žádost o místo učitelky dětské zahrádky 

___________________________________________________ 

Jak jsem shledala v „Bohemia“ bude obsazováno místo učitelky dětské zahrádky ve 
Vaší působnosti. Dovoluji si o toto místo usilovat a sděluji Vám pro Vaši orientaci 
moje profesní vzdělání. 

Narodila jsem se v Chomutově 18. 8. 1910 a mám zde domovskou příslušnost. 
Jsem československou občankou. 

Po absolvování tříleté Občanské školy jsem navštěvovala dvouletou Rodinnou 
školu a jednoletou Školu pro domácí hospodaření v Chomutově, potom vždy po půl 
roce Českou školu pro domácí hospodaření v Lounech a Německou zemědělskou 
školu pro domácí hospodaření. Pro učitelskou způsobilost v dětské zahrádce jsem 
vykonala 11cti měsíční hospitaci v dětské zahrádce v Chomutově. V době od 19. – 
24. 5. 1930 jsem složila zkoušky na Německé učitelské škole v Praze. Z důvodu 
mého dobrého dosavadního vzdělání nebyla návštěva dvouletého kurzu v Praze 
nutná. 

Příležitostně jsem poznala zařízení ve Vídni se souhlasem Magistrátu, který tamější 
školu spravuje. 

V červnu 1930 jsem vedla dětskou zotavovnu „Margarethenheim“ u Místa, k plné 
spokojenosti komise pro dětskou sociální péči. V tomto domě bylo umístěno 85 
dětí. 

Od 10. září do 15. října 1930 jsem navštěvovala doškolovací kurz pro dětské 
zahrádky v Brúx, který byl pro všechny účastnice velmi cenný. Mimo to jsem 
navštěvovala doškolovací kurz v Reichenbergu a v Praze, abych trvale pracovala na 
svém vzdělání. 

Během prázdnin 1933 jsem byla na zámku v Přerově, to je prázdninový dům Ywca 
pro cca 50 dospělých dívek, jako učitelka němčiny. 

Od 1. ledna 1931 do 25. června 1932 jsem vedla dětský domov německého 
osvětového svazu v Pósswitz a Schóssl a starala jsem se o 38 dětí k plné 
spokojenosti pedagogického vedoucího. 



Dnem 1. září 1932 jsem převzala vedení městské dětské zahrádky v Německých 
Kralupech. Zde bylo do mé péče svěřeno 45 dětí. Mimo mnou vedenou školní 
výstavu v Německých Kralupech, Mikulášské, Vánoční a Velikonoční představení, 
uveřejněné v novinách s příznivým hodnocením. 

Pedagogický vedoucí dětské zahrádky pan Zeno Bernauer to dle přání rád potvrdí, 
že je s mým výkonem v Německých Kralupech mimořádně spokojen. Protože své 
povolání vykonávám se vší láskou, mohu dokázat ve svých obou dosavadních 
místech, že mám plnou způsobilost k práci učitelky v dětské zahrádce. 

Velice dobře umím zacházet s dětmi a jsem pevně přesvědčena, že v nejkratší době 
získám Vaší spokojenost, jakož i rodičů, kteří mi svěří své děti. 

Ještě bych chtěla dodat, že jsem muzikálně a pěvecky vzdělaná, českou zkoušku 
jsem složila na Německé Universitě v Praze. Brzy vykonám zkoušku 
z francouzštiny a dále studuji italštinu. Rovněž jsem navštěvovala kurz rytmiky a 
gymnastiky. Na pozvání německého Oblastního vzdělávacího výboru v Chomutově 
(vedoucí odborný učitel pan Ritter) jsem obstála v centrálním kině v Chomutově 
pohádkovým přednesem se světelným obrazem pro cca 400 dětí a dospělých. 
V německém rozhlasovém vysílání v Praze jsem z některých pohádek předčítala a 
jsem pozvána k druhému přednesu. 

Zamýšlíte-li o mně získat ještě další informace, obraťte se, prosím, na pana 
měšťanského školního ředitele Franze Enz v Chomutově II. Můj nástup může být 
na přání kdykoli, když pověřím zastoupením mou kolegyni v Německých 
Kralupech. 

Velice Vás prosím, o vyhovění mé žádosti o místo. K osobnímu jednání jsem 
kdykoli připravena. 

Prosíc o laskavou odpověď, poroučím se s veškerou úctou.  Elfrieda Jarosch 

Spolu s pasovou fotografií přikládám opisy vysvědčení, které prosím vrátit: 

Dvoutřídní Škola domácího hospodaření a jednoletá Rodinná škola v Chomutově, 
Škola domácího hospodaření v Lounech a Kadani, učitelskou způsobilost/aprobaci 
a doškolovací kurz Brux, pracovní poměr v Posswitz, domovský list v originále, 
lékařské potvrzení, doklad o státním občanství a křestní list. 



Příloha č. 19, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost ředitelství školy městské 
radě v Kadani o písek pro dětské pískoviště 

 



Příloha č. 20, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Přijetí M. Goschka pro výpomoc 
v dětské zahrádce 

 



Příloha č. 20, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Přijetí M. Goschka pro výpomoc 
v dětské zahrádce 

Volný překlad: 

 

R. Z. 6481/3. Dr. J - S.                                                                            18/8.1937. 

 

 Slečna Margarete Goschka, učitelka školky v Kadani, Beethovenova ul. 821. 

Vaší žádost ze dne 2. t. m. projednala Městská rada dne 12. t. m. a rozhodla počínaje 1. září 
t. r. nastoupit na výpomoc jako učitelka dětské školky za stejných podmínek obsažených 
 ve smlouvě, vyřízeny dne 27. 9. 1936 č.: 648113. 

Budete ve Vašem vlastním zájmu odhlášena u Penzijního ústavu i zdravotní pojišťovny. 

Na měsíce červenec a srpen připadající základní polovina prémií vám bude při výplatě 
vašeho platu od 1. září t. r.  přiměřeně vyplacena. 

Zdravotní dovolená paní Mariance Howorka končí 15. 9. t. r. 

S ohledem na tento stav vám nemůže být zaručeno, vás i po tomto termínu zaměstnat. 

Na ředitelství Dívčí obecné a měšťanské školy jako vedení městské školky se nahlásíte 
nejpozději  
31. t. m. Představení u okresního školního inspektora odpadá. 

Na kopii tohoto dopisu Městské radě potvrďte, že souhlasíte s předcházejícími 
podmínkami. 

 

Městská rada: podpis nečitelný    Starosta: podpis nečitelný 

Důchodový úřad 

Na vědomí s příkazem k dalšímu opatření 

        Podpis: Margarete Goschka 

Dívčí obecná a měšťanská škola 

Stavební úřad na vědomí 



 

Příloha č. 21, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Zpráva pro inspektorát 
státních škol národních v Chomutově 

 

 



Příloha č. 22, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Protokoly a příjmové doklady o 
převzetí zařízení (Inventář a učební pomůcky jsem dnes předal úřadu starosty, kde budou 
uloženy do aktu „Česká škola“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoly a příjmové doklady o převzetí zařízení/inventáři a učebních pomůcek. 
Inventář a učební pomůcky jsem dnes předal úřadu starosty, kde budou uloženy do 
aktu „Česká škola“. 

      Kadaň, 8. listopadu 1938, 

       podpis nečitelný 



Příloha č. 23, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Ohlášení změn příjmu a rodinného 
stavu 

 



Příloha č. 23, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Ohlášení změn příjmu a rodinného 
stavu 

Volný překlad: 

Tiskopis: pro ohlášení změn 

Úřední místo B, Všeobecného pensijního ústavu v Praze – Žižkov, čp. 1 800. nám. 
U pensijního ústavu 

Ohlášení změn 

příjmu a rodinného stavu 

pro: paní Rosa Jiranek, učitelka dětské zahrádky 

Změna příjmu: od 1. ledna 1938    Kč celkem ročně 

Pevná mzda/příjem       14 400,- 

Příplatek za aktivitu a funkci      2 940,- 

 

Razítko s datem 30. listopadu 1937 



Příloha č. 24, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Smlouva o pronájmu 

 



 

 



Příloha č. 24, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Smlouva o pronájmu 

Volný překlad: 

 

Smlouva o pronájmu 

Tiskopis: 

SMLOUVA O PRONÁJMU 

Mezi obcí Kadaň, zastoupenou starostou Dr. Walter v Kadani 

a 

Prosperita národa v Berlíně, zastoupenou hlavním úřadním vedoucím Erich 
Hilgenfeld 

1. Prostory a účel užití 
 
Nepřetržitá dětská zahrádka 
 

Nájemce: Střední škola pro chlapce v Kadani, zastoupená: Horst Wesselpl 

Počátek smlouvy: 1. 7. 1939 

Ukončena:  30. 6. 1940 



Příloha č. 25, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Potvrzení o zastupování v dětské 
zahrádce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volný překlad: 

Ředitelství dívčí měšťanské školy 

V Kadani       Kadaň 1: 7. 1939 

POTVRZENÍ 

Tímto potvrzuji, že slečna Gisela Behrbalk v měsíci červnu 1939 zastupovala 
učitelku dětské zahrádky slečnu Margarete Goschka, která byla na dovolené. Tímto 
má nárok na dohodnutý plat. 

        Ředitelka 

       Podpis nečitelný 



Příloha č. 26, a), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Žádost o vánoční odměnu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volný překlad: 

Rosa Espig, roz. Jiranek k 31. 7. 1939 zaměstnána městskou radou v Kadani, 
musela po 14 letech podat výpověď a přejít k novému zaměstnavateli, protože 
městská dětská zahrádka přešla do správy NS – Volkswohlfahrt. Protože jí nebyla 
vypořádána služba pro město do 31. 7. 1939, žádá o dodatečnou úpravu platu. 

Od nového zaměstnavatele NSV dostala vánoční výpomoc po dobu 1. 8. 1939 – 31. 
12. 1039 ve výši 75,- RM hrubého. Z těchto důvodů prosí o schválení vánoční 
podpory po dobu její služby u města Kadaně od 1. 1. 1939 do 31. 7. 1939. 

V době od 1. 2. 1939 – 31. 7. 1939 měla na starost obě oddělení dětské zahrádky 
s počtem 80 dětí sama, čímž ušetřila městské radě za chybějící pomocnici. Podle 
dekretu p. starosty 8. 10. 1939 bylo mi po 14tiletém působení ve službě v městské 
dětské zahrádce vysloveno uznání panem starostou. 

29. 12. 1939       Rosa Espig, 

       učitelka dětské zahrádky 



Příloha č. 26, b), SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Odmítnutí žádosti o vánoční 
odměnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Volný překlad: 

  Zl. 8330 Dr. Sch – H      1. ledna 1940 

  Paní Rosa Espig, učitelka dětské zahrádky 

  v Kadani 

S přihlédnutím na řeč Vašeho pana otce a Vašeho psaní z min. měsíce Vám sděluji, 
že dle Vyhlášky o poskytování vánoční podpory mohu od 16. minulého měsíce toto 
stipendium vyplatit pouze pro členy osazenstva (zaměstnance), tedy pouze pro 
osoby, které jsou toho času zaměstnané v Městské obci. Přizpůsobení příjmu 
následuje pouze pro členy osazenstva, kteří jsou v organizačním 
plánu/systemizaci.Vzhledem k tomu nejsem schopen Vaší žádosti o proplacení 
vánoční odměny případně dodatečnému vyrovnání příjmu vyhovět. 

Tímto dávám o tom vyrozumění.    Heil Hitler! 

      Starosta  podpis nečitelný 



Příloha č. 27, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Smlouva o praní prádla pro 
dětskou zahrádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volný překlad: 

Starosta okresního města Kadaň 

Stavební odbor 

R. Z. 6483/1 – hp. 

         8. února 1940 

Městskému důchodovému/finančnímu úřadu 

Pro čištění, úpravu a opravu prádla pro obě oddělení děrské zahrádky získává paní 
Julie Peinelt dosud částku RM 4,80 měsíčně. S ohledem na to, že paní Peineltová 
toto prádlo pere doma a tak užívá vlastní topení a prací prostředek, navyšuji tuto 
částku na RM 6,- měsíčně a to od 1. ledna 1940. 

Upozorňuji tímto důchodový/finanční úřad k proplácení. 

       Starosta podpis nečitelný 



Příloha č. 28, SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1653, Potvrzení o pracovním poměru 
v dětské zahrádce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelství Dívčí měšťanské školy 

V Kadani      Kadaň, 1. července 1939 

POTVRZENÍ 

Tímto potvrzuji, že slečna Gisela Behrbalk v měsíci červnu 1939 zastupovala 
učitelku dětské zahrádky slečnu Margarete Goschka, která byla na dovolené. Tímto 
má nárok na dohodnutý plat. 

      Ředitelka  podpis nečitelný 



Příloha č. 29, SOkA Kadaň, Sbírka kronik, č. Š 8, Ukázka z kroniky české menšinové 
školy 

 



Příloha č. 30, SOkA Kadaň, Sbírka kronik, č. Š 8, Ukázka z kroniky české menšinové 
školy 

 



Příloha č. 31, SOkA Kadaň, Sbírka kronik, č. Š 8, Ukázka z kroniky české menšinové 
školy 

 



Příloha č. 32, SOkA Kadaň, Sbírka kronik, č. Š 8, Ukázka z kroniky české menšinové 
školy 

 



Příloha č. 33, a) SOkA Kadaň, kniha č. 58, Zápisy z pedagogických porad české 
menšinové školy 

 



Příloha č. 33, b), SOkA Kadaň, SOkA Kadaň, kniha č. 58, Zápisy z pedagogických 
porad české menšinové školy 

 



Příloha č. 34, a), Soukromý archiv Miluše Lisé, Ukázka osidlovacích dokumentů z roku 
1947 

 



Příloha č. 34, b), Soukromý archiv Miluše Lisé, Ukázka osidlovacích dokumentů z roku 
1947 

 



Příloha č. 34, c), Soukromý archiv Miluše Lisé, Ukázka osidlovacích dokumentů z roku 
1947 

 



Příloha č. 35, SOkA Kadaň, fond ONV Kadaň, inv. č. 1003, Projektová dokumentace  
1. MŠ 

 



 



 



Příloha č. 36, Ukázka záznamu z kroniky MŠ, Olgy Havlové, Kadaň 

 



Příloha č. 37, a) Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 3. 10. 1959 

 



Příloha č. 37, b) Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 24. 9. 1959 

 



Příloha č. 37, c) Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 2. 10. 1959 

 



Příloha č. 37, d) Ukázka zápisu porady 5: MŠ ze dne 12. 5. 1982, soukromý archiv 
 M. Nyklové 

 

 



Příloha č. 37, e) Ukázka zasedacího pořádku MŠ v 70. letech, soukromý archiv 
 M. Nyklové 

 



Příloha č. 37, f) Ukázka vyrobené metodické pomůcky na Tv, soukromý archiv  
M. Nyklové 

 



 

Příloha č. 37, g) Ukázka vyrobené metodické pomůcky na Tv, soukromý archiv  
M. Nyklové 

 



 

Příloha č. 38, a) Fotografie ze soukromého archivu Marie Nyklové, 4. MŠ 

 

Příloha č. 38, b) Fotografie ze soukromého archivu Marie Nyklové, 4. MŠ 

 



Příloha č. 39, a) 1. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 

Příloha č. 39, b) 2. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 



Příloha č. 39, c) 3. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 

Příloha č. 39, d) 4. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 



Příloha č. 39, e) 5. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 

Příloha č. 39, f) 6. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 



Příloha č. 39, g) 7. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 

Příloha č. 39, h) 8. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 



Příloha č. 39, i) 9. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 

Příloha č. 39, j) 10. MŠ, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

 



Příloha č. 40, SOkA Kadaň, Sbírka kronik, č. Š 142, Ukázka záznamu z kroniky 2. MŠ 

 



Příloha č. 40, a) SOkA Kadaň, Sb. kronik, č. Š 142, Ukázka záznamu z kroniky 2. 

MŠ  

 



Příloha č. 40, b) SOkA Kadaň, Sb. kronik, č. Š 142, Foto z kroniky 2. MŠ, námětové hry 

 

 



Příloha č. 41, Ukázka záznamu z kroniky 3. MŠ, šk. rok 1975/76 

 



Ukázka záznamu z kroniky 3. MŠ, šk. rok 1974/75 

 

 



Příloha č. 42, Ukázka záznamu z kroniky 4. MŠ, šk. rok 1975/76 

 



Příloha č. 43, Ukázka záznamu z kroniky 5. MŠ, 1967 

 



Ukázka záznamu z kroniky 5. MŠ, 1973/74 

 



Příloha č. 44, a) Ukázka záznamu z kroniky 6. MŠ, šk. rok 1973/74 
 

 

, 

 

 



Příloha č. 44, b) Ukázka záznamu z kroniky 6. MŠ, šk. rok 1989/90 

 



Příloha č. 45, Ukázky z kroniky 6. MŠ 

 

Časopis Sluníčko vydávaný 6. MŠ ve školním roce 1973/74 

 



 

 



Příloha č. 46, Fotografie 7. MŠ Kadaň ze soukromého archivu Věry Vildové 

 

 



Příloha č. 47, Ukázka záznamu z kroniky 9. MŠ 

 



Příloha č. 48, a)Ukázka záznamu z kroniky 10. MŠ 

 



Příloha č. 48, b) Ukázka záznamu z kroniky 10. MŠ, šk. rok 1986/87 

 



Příloha č. 49, Ukázka záznamu z kroniky BSP 3. MŠ 

 



Příloha č. 50, Ukázka záznamu z kroniky BSP 6. MŠ 

 

 


