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Česko-německé školství v Kadani s přihlédnutím k mateřskému školství 

 

ANOTACE: 

 Pro téma diplomové práce „Vývoj mateřské školy v Kadani“ jsem se 

rozhodla, protože mi je toto téma velmi blízké. V kadaňských mateřských školách 

pracuji již velmi dlouho a měla jsem možnost sledovat a účastnit se množství změn, 

které vývoj v předškolním školství během mé praxe provázely. Zároveň pro mne 

bylo velmi zajímavé seznámení se ve starých dokumentech, literatuře a školních 

kronikách s historií regionu a s problémy při prosazování české školy 

v Podkrušnohoří. Německá mateřská škola v Kadani je  archivními dokumenty 

doložena již ve druhé polovině 19. století. Myslím si, že systematické 

zdokumentování těchto údajů přinese zajímavý ucelený pohled na vzdělávání  

v Kadani. 
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Czech – German education in Kadaň with consideration for the nursery education  

 

ANOTATION: 

 Topic for my graduation theses is “Development nursery education in 

Kadaň”. I decided for this topic because it is close to me. In Kadaň in nursery school 

I have worked for a long time and I have had an opportunity to follow and participate 

in many changes, which went along my professional live. It was very interesting 

familiarize with old documents, literature and school’s chronicles, with region 

history and troubles at enforcements Czech schools in the region Podkušnohoří.  

German nursery school existence in Kadaň is proven as early as the second half 19th 

century. I think that systematic documentation of these events gives interesting 

description of education in Kadaň. 
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Úvod 

 Mateřské školy jsou dnes již samozřejmou součástí naší společnosti. Začátek 

vzniku prvních mateřských škol je spojen s rozvojem průmyslu ve 2. polovině  

19. století.  V Čechách lze mateřským školám předcházející instituce (tj. opatrovny) 

charakterizovat jako výchovně vzdělávací instituce. Tuto charakteristiku od nich 

přebírala i instituce nově vznikající, a sice mateřská škola. Navíc byla tato 

charakteristika do určité míry podepřena koncepcí první české mateřské školy z roku 

1869, kde je nezpochybnitelně patrná i její výchovně-vzdělávací funkce. 

 Diplomová práce dokumentuje vývoj předškolního školství v Kadani od jeho 

vzniku po současnost. Cílem této práce je do určité míry doložit úskalí a těžké 

prosazování se české menšiny v pohraničí a dále zmapovat a popsat vznik a vývoj 

české školy hlavně se zaměřením na mateřskou školu. 

 Politický okres Kadaň patřil k oblastem, ve kterých bylo velmi málo Čechů. 

Národní život se zde rozvíjel velmi pozvolna a opožděně oproti jiným lokalitám  

na severu Čech. První česká škola zde byla otevřena až po vzniku Československé 

republiky v roce 1918, kdy došlo k oslabení vlivu německého obyvatelstva. 

 V této práci zmapovala autorka základy českého školství na Kadaňsku, 

ovlivněné jak regionální charakteristikou průmyslu a zemědělství, tak i národnostním 

složením obyvatelstva, jehož vývoj a tendence nebyly dosud systematicky 

zpracovány. Ojedinělé drobnější studie lze nalézt a autorka z nich v této práci některá 

data a podklady využívá. V kontextu vývoje českého školství v regionu, prezentuje 

autorka vývoj českých mateřských institucí, jejichž systematické zpracování je 

originální. 

 Ve vývoji českého školství i českého mateřského školství se odráží jak 

specifika regionálního vývoje, tak i především již zmíněná českoněmecká otázka. 

Tato otázka ožívá v podobě primárních pramenů a reprezentuje tvrdé dějinné zvraty 

na tomto území v průběhu 1. poloviny 20. století. Autorka si zřetelně uvědomuje,  

že česko-německé vztahy promítající se v negativním kontextu již od vzniku 
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republiky a vyhrocující se ve 30. letech 20. století sice skončily rozhodnutím  

o odsunu německých obyvatel do Německa v roce 1945, ale osídlení pohraničí 

„novými“ obyvateli po roce 1945 tuto kapitolu nebylo schopno uzavřít. Na této 

problematice se ukazují obtíže generace vykořeněné a obtížné „vkořeňování“ se 

přišedších, nikoli generačně zakořeněných. 

 K nalezení míru, klidu a odpuštění v této oblasti republiky bude zapotřebí 

ještě dalšího časového úseku, který nekonfrontačně zastíní sjednocující se Evropa. 
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1. Metody použité při zpracování práce 

 Práce je historickou studií, jejímž cílem je zmapovat vývoj předškolního 

školství od založení první mateřské školy Kadani v roce 1888 až po současnost.  

Po roce 1918 je rozvoj školství, zejména prosazení jeho české podoby v pohraničí  

a jeho další rozvoj v průběhu 20. století ústředním smyslem celé práce.

 V diplomové práci jsou použity níže uvedené metody pedagogického 

výzkumu, které nelze specifikovat pouze ve vztahu k některým částem či kapitolám, 

neboť prolínají celou prací. 

 

 Metoda rozboru školních dokumentů se zabývá pedagogickými 

dokumenty, tzn. všemi materiály v tištěné, audiovizuální nebo elektronické podobě. 

Tyto dokumenty lze dále rozdělit do dvou skupin, na oficiální a neoficiální. 

Oficiálními dokumenty jsou např. výnosy a usnesení ministerstva školství, archivní 

dokumenty škol a školských zařízení, statistiky týkající se školství aj. Mezi 

neoficiální dokumenty jsou zařazeny záznamy pedagogických rad, zprávy o škole,  

o pedagogické činnosti školy, inspekční zprávy, kroniky aj. 

 Tato metoda umožňuje systematičnost, třídění a klasifikaci studovaných 

materiálů a jejich následnou interpretaci. 

 

 Historicko-srovnávací metoda vede k poznání jednotlivých vývojových etap 

a srovnání různých jevů v různých vývojových stádiích. Zároveň umožňuje 

pochopení a objasnění změn v utváření pohledu na pojetí a obsah vzdělávání 

v konkrétních podmínkách historického procesu. Poznání minulosti vede  

ke snazšímu pochopení problematiky současnosti. 

 

 Historická metoda je základní metodou pedagogického výzkumu a je 

uplatňována v průběhu celé práce. Je specifickou metodou pro dějiny pedagogiky 

především díky jejímu studiu archivních materiálů. Oficiální dokumenty, statistické 

údaje, učební pomůcky a učebnice, školní dokumenty aj. zkoumá potom ve vztahu ke 

konkrétním historickým okolnostem. 
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 Analýza a syntéza jsou metody vzájemně podmíněné a úzce spolu 

související. Analýza vychází z celku, rozkládá a odděluje podstatné  

od nepodstatného, syntéza myšlenkově spojuje analyticky vyčleněné části. Tato 

metoda byla uplatněna při rozboru školních dokumentů (Skalková, 193). 

 

 Klasifikace umožňuje třídit a uspořádat podobné a opakující se jevy. Tato 

metoda byla v práci využita v kapitole 7.4. 

 

 Indukce a dedukce jsou metody vzájemně se ovlivňující a vždy vystupující 

společně. Indukce je proces, kdy je z dílčích faktů vyvozen obecný závěr a pojem 

dedukce je chápán jako směřování od obecných závěrů ke zvláštnímu závěrečnému 

tvrzení. 

 

Empirické metody 

 Metoda dotazníku shromažďuje informace písemným předkládáním otázek  

a výroků. Příprava dotazníku musí splňovat určité požadavky. Základem je zvolení 

správné konstrukce, struktury, promyšlených otázek uzavřených nebo otevřených  

a jejich správná formulace. Neméně důležitý je způsob zadávání dotazníku a jeho 

distribuce. Dotazníková metoda rozlišuje podle typů odpovědí dvě základní verze, 

strukturovaný dotazník s uzavřenými otázkami a nestrukturovaný s otázkami 

otevřenými. 

 Metodu rozhovoru lze realizovat formou písemnou nebo ústní 

s bezprostředním kontaktem se zkoumanou osobou. Rozhovor lze rozlišit z několika 

pohledů. Podle účelu na diagnostický a výzkumný, podle struktury na řízený a volný, 

podle počtu osob na individuální a skupinový a podle způsobu kladení otázek. 

Otázky lze klást otevřené nebo zavřené, přímé, nepřímé nebo projektivní. 

 Navázáním osobního kontaktu s respondentem je možné rozhovor 

usměrňovat a lépe proniknout do jeho postojů pocitů a motivů. Základem rozhovoru 

je důkladná příprava, kde je stanoven plán, cíl a vymezení problému. 

 Záznam rozhovoru je možné provést písemně v jeho průběhu nebo 

prostřednictvím audiotechniky. Každý způsob záznamu má své klady i zápory, 
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hlasový záznam umožňuje větší soustředění se na obsah, neverbální projevy  

a navození sociálního kontaktu s respondentem. 

 V porovnání s dotazníkovou metodou je rozhovor náročnější jak na přípravu, 

tak i časově. 

 Pro získání potřebných informací autorka zvolila metodu volného, ústního, 

individuálního rozhovoru. Oslovila dvanáct respondentek, učitelek s dlouholetou 

praxí v mateřských školách, kterým položila deset nestandardizovaných, otevřených 

otázek na téma „Dítě a mateřská škola dříve a dnes“(kapitola 7.7). Cílem rozhovoru 

bylo porovnání některých oblastí v životě předškolních dětí a provozu mateřské 

školy pohledem respondentek v období na začátku, tj. začátkem 60. let, a ke konci 

jejich profesní působnosti v mateřské škole, tj. v průběhu 90. let. Během rozhovoru 

zaznamenala autorka jednotlivé údaje pomocí bodového systému tak, aby při jejich 

vyhodnocování bylo zřejmé, jak respondentky jednotlivé oblasti vnímají a hodnotí. 
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2. Problematika regionu do roku 1918, složení 
obyvatelstva 

 Kadaňský politický okres se rozkládal v severozápadní části českého státu. 

Do roku 1849 byl ve správním území žateckého kraje (SOkA Kadaň, 1850-1938 – 

úvodní část). V roce 1850 se Kadaň stala sídlem okresního hejtmanství. V bývalém 

žateckém kraji žilo v roce 1900 podle úředního sčítání 83 306 Čechů a 345 811 

Němců. Podle soukromého sčítání v témže roce bylo napočítáno 115 920 Čechů 

„Podle úředního sčítání to bylo 19,4% Čechů. Podle soukromého sčítání 27% 

Čechů.“ (Šubrt, 1908, s. 137). Politický okres Kadaň tvořily čtyři soudní okresy: 

kadaňský, doupovský, přísečnický a vejprtský. Celý politický okres zaujímal v roce 

1900 rozlohu 46 650 ha půdy se 42 380 obyvateli (Polánka J.: Kadaňsko, Žatec 1928, 

s. 13). Samotný kadaňský soudní okres měl v témže roce rozlohu 32 192 ha s 33 061 

obyvateli. Tvořilo ho 163 obcí a osad a 4 města (Šubrt, 1908, s. 268). Největším 

městem byla Kadaň, jež byla od XIII. století městem královským a od poloviny XIX. 

stol. politickým centrem s okresními institucemi – soudem a okresním hejtmanstvím. 

 První písemné doklady o existenci Kadaně jsou z konce 11. a první poloviny 

12. století, kdy se na levém břehu řeky Ohře rozvíjí trhová osada Kadaň. Sídlil zde 

johanitský rytířský řád, pod jehož vlivem se trhová osada proměnila v městskou 

aglomeraci. Ve 13. století byla Kadaň povýšena na svobodné královské město.  

Ve středověku byla Kadaň významným správním střediskem, centrem obchodu  

a řemesel. Uchytila se zde manufakturní a později i tovární výroba. Kadaň v té době 

byla známá domácí rukavičkářskou výrobou. 

 Město Kadaň leží na rozhraní mezi hornatou a nížinatou částí okresu. Většina 

území okresu byla hornatá. Z jihu a jihozápadu sem zasahovaly Doupovské hory,  

ze severozápadu Krušné hory. Hory měly význam pro dřevařský průmysl. Pěstovaly 

se lesní kultury a těžilo se dřevo. Půda, která tvořila Doupovské středohoří, byla 

kamenitá. Pěstoval se zde hlavně oves a brambory. Vrchů se využívalo k chovu 

dobytka. Od Kadaně k Žatci se táhlo pásmo, kde se pěstovalo obilí a okolí Kadaně 

bylo řepařskou oblastí. Města Kadaň a Klášterec byly známé také ovocnářstvím. 
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 Z průmyslu měla největší význam těžba hnědého uhlí, ale v porovnání 

s Mosteckem to byly doly mnohem menší, v hloubce 20 až 30 m. Nejznámější doly 

byly v Pětipsech, Milžanech, v Prunéřově, Zahořanech, Radonicích a Vilémově 

(Šubrt, 1908, s. 276). 

 Mimo uhlí se v okolí Kadaně těžil také kaolin, který zpracovávala továrna  

na výrobu šamotových kvádrů. Další těžbou byla nedaleko Kadaně těžba zeleně, 

která se těžila hlubinně. Práce byla velmi pomalá a náročná, protože žíly byly místy 

široké pouze 10 cm, jinde dosahovaly až 100 cm. Ze zelené hlinky se vyráběly barvy 

na fasády domů. Hlinka byla vyvážena do celé Evropy. 

 Začátkem 20. století byl podporován rozvoj elektrické energie. Elektrárna, 

která byla v Kadani postavena, zásobovala město i okolí elektřinou. O elektrickou 

energii byl velký zájem a byla plánována další stavba. Před jejím započetím však 

vypukla 1. sv. válka a od stavby se upustilo „Elektrárna byla postavena v roce 1908 

s využitím vodní energie.“ (SOkA Kadaň, úvod na str. XXIX). 

 Oblast Kadaňska je charakteristická zemědělskou výrobou, většina obyvatel 

ve městech i na vesnicích se živila zemědělstvím. Východ a jih byl oblastí 

zelinářskou a obilnářskou, na severu, severovýchodě a na západě okresu převládalo 

dobytkářství. Menší počet lidí se zabýval řemeslem, obchodem nebo prací v malých 

místních továrnách. Přestože počátkem 20. století pokračovala těžba uhlí, stavba 

továren, počet obyvatel nevzrůstal jako v sousedních okresech, kde se průmyslová 

výroba rozvíjela mnohem rychleji. Největší zásluhu na růstu obyvatel na severu Čech 

měly nově otevírané uhelné doly. Doly přivolaly pracovní síly z vnitrozemí, protože 

domácí německé obyvatelstvo, které zde převážně žilo, zvýšené poptávce svým 

počtem nestačilo, ale také nemělo chuť vykonávat těžkou práci v dolech. Do šachet 

nastupovali čeští dělníci, kteří se stěhovali do pohraničí. Tabulka č. 1 uvádí poměr 

Čechů a Němců koncem 19. století a počátkem 20. století v severozápadním 

pohraničí. 
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Tabulka č. 1: česká a německá národnost na severu Čech na přelomu 20. století 

Soudní 
okres 

1880  1890  1900  1910  

 Čechů Němců Čechů Němců Čechů Němců Čechů Němců 
Kadaň 654 30629 475 31780 324 32734 264 34530 
Žatec 1329 28000 1286 30899 738 35735 970 35835 
Chomutov 709 24964 525 29215 607 34404 748 40617 

(Převzato z Brüxer Zeitung, 16. 4. 1938, jubilejního vydání) 

Podle statistické tabulky č. 1 z let 1880 – 1910 se v Kadani poměr Čechů a Němců 

velmi změnil ve prospěch německé národnosti. Z poměru 1:46,8 v roce 1880  

na 1:13,07 v roce 1910, což je téměř trojnásobně. 

 Česká národnost se soustřeďovala hlavně tam, kde se rychle rozvíjel průmysl, 

kde byly pracovní příležitosti. Kadaňsko patřilo k nejrozsáhlejšímu území 

s německým obyvatelstvem na severozápadě Čech (César, J., Černý, B.: Politika 

německých buržoasních stran v ČSR v letech 1918-1938, 1. díl. Praha ČSAV, 1962). 

Příliv Němců nastal za Přemyslovců a nejsilnější germanizační tlak byl po třicetileté 

válce, ale stále se mluvilo oběma jazyky. ‚V jiném“ryze německém“ městě, Kadani, 

museli mít do roku 1557 písaře českého, nebo alespoň takového, jenž znal češtinu  

a němčinu, neboť okolní šlechta městu německé přípisy často vracela, jelikož 

nechtěla nebo dokonce neuměla čísti. Ještě po uvedeném datu vypůjčovali si kadaňští 

písaře z Mostu.‘ (Klik J.: Národnostní poměry v Čechách, s. 152). Teprve v 19. stol. 

začal převládat německý jazyk. Na Kadaňsku v prvním desetiletí 20. století bylo 

napočítáno devět obcí, kde žilo více jak 10% českého obyvatelstva. Přestože tato 

oblast patřila mezi národnostně smíšené, úřady byly v rukou německé národnosti  

a většinu podniků a velkostatků vlastnilo německé obyvatelstvo (Šubrt, 1908, s. 269). 

 Přesný počet Čechů se nedá spolehlivě zjistit. Jsou známé výsledky úředního 

sčítání lidu, ale nejsou přesné. Literatura dokumentuje četné případy nátlaku  

a podvodů, které byly při sčítání prováděny „Okresnímu hejtmanství v Kadani si 

stěžoval v roce 1900 lesník Augustin Skála z Turče u Doupova, že byl zapsán  

do popisného archu s obcovací řečí německou, ačkoli je Čech a má obcovací jazyk 
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český.“ (Doležal, 1964, s. 37). Nezjišťovala se národnost, ale tzv. „obcovací řeč“,  

tj. hovorový způsob řeči, podle které byl zařazen do německé národnosti každý, kdo 

uměl alespoň trochu německy. Tak vznikal zkreslený přehled o počtu národností 

v národnostně smíšených oblastech. Veškeré protesty Čechů proti upírání jejich 

národnosti vyšší úřady odmítaly. ‚Výměrou ze dne 7. 1., číslo 874, však dostal 

odpověď tohoto znění: „S odvoláním k Vašemu podání stran vyplnění archu 

popisného činím Vás pozorna, že mylným je náhled Váš, že zapsán jste, co Němec. 

Sčítáním nebéře se ohled na národnost a hledí se k řeči obcovací.“ C. k. hejtman 

Blach‘ (Šubrt, 1908, s. 269). Znepříjemňování života se projevovalo  

např. výpověďmi z bytů, ze zaměstnání, vandalismem na majetku, apod. Tyto 

projevy zastrašování měly přimět české obyvatelstvo k přihlášení se k německé 

národnosti. „Mnozí z Čechů žijí v Kadani přes 30 let, nabyli domovského práva, 

jeden je i majitelem domu. Někteří vypravují o nepříjemnostech, které během let 

zakusili.“ (Šubrt, 1908, s. 274). „V Libědicích, když se místní farář přihlásil  

při sčítání v roce 1900 za Čecha, vytloukli mu okna a několik lidí vystoupilo 

z katolické víry a v Račeticích si vystavěli protestantskou kapli.“ (Šubrt, 1908,  

s. 276). „V Chomutově vytloukali okna a domy mazali dehtem zde žijící Němci.“ 

(Doležal, 1964, s. 42). Vedle úředního sčítání obyvatel se provádělo i soukromé 

sčítání. Ani tyto údaje nejsou přesné, jelikož v odlehlých místech okresu se sčítání 

neprovádělo. Srovnání úředního a soukromého sčítání obyvatel v některých obcích 

na Kadaňsku je uvedeno v tabulce č. 2 (Šubrt, 1908, s. 268). 

Tabulka č. 2: Úřední a soukromé sčítání Čechů v roce 1900 

Obce úředně Čechů soukromě Čechů 
Kadaň 57 200 
Pětipsy 114 114 
Poláky 0 83 
Prahly 78 147 
Prunéřov 0 50 
Račetice 18 39 
Radonice 0 5 
Rohozec 0 5 
Tušimice 0 10 
Vilémov 12 52 
Vinaře 0 18 
Vintířov 40 75 
Čachovice 3 14 
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Klášterec n. O. 0 20 
Kojetín 0 3 
Libědice 0 18 
Lužice 0 12 
Okounov 5 5 
Celkem 327 870 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že v některých obcích se přihlásila k české národnosti pouhá 

třetina Čechů, v některých obcích se k české národnosti neodvážil přihlásit nikdo. 

Tabulka č. 3: Počet obyvatel a domů v letech 1869 – 1910 v Kadani 

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů 
1869 8 262 1010 
1880 10 368 1121 
1890 11 081 1209 
1900 11 999 1355 
1910 13 186 1379 

Tabulka č. 3 dokládá zhoršující se bytovou situaci, kdy se v rozmezí čtyřiceti let 

zvyšuje počet obyvatel na počet domů. 

 České obyvatelstvo žilo více na vesnicích než ve městech. Na velkostatky 

přicházeli pracovat sezonní dělníci a tak se počet zvyšoval „Lidé ze Slovenska 

přicházeli pracovat do Pětipsů na Kadaňsko.“ (Doležal, 1964, s. 22). Německé 

obyvatelstvo se bránilo, nechtělo přijít o práci, ale také chtělo zabránit šíření českého 

jazyka, protože se obávali požadavků, se kterými mohli Češi vystoupit. Snažili se jim 

znemožnit pronajímání půdy, odmítali je přijmout do práce, bránili v koupi 

nemovitostí. Velmi malý počet Čechů a jejich rozptýlenost se odrážela na chudém 

společenském životě národnostní menšiny. 

 Až ve druhé polovině 19. století se objevila nutnost řešit národnostní otázku. 

Češi usilovali o zrovnoprávnění českého jazyka s německým, chtěli prosadit svůj 

jazyk do úřadů, vyučovat jím, vytvářet spolky. Ústava Rakouska-Uherska z roku 

1867 zaručovala svobodu shromažďovací a spolčovací. Ještě dříve než české, 

vznikaly spolky německé. Zpočátku nešlo ještě o náplň politickou. Náplní těchto 

spolků bylo besedovat, pobavit se, zazpívat si, pořádat kulturní programy, přednášky, 

číst knihy a hrát divadlo. V této době vznikl i známý Německý školní spolek „Byl 

založen 1880 ve Vídni. Jeho německý název byl Deutscher Schulverein.“ (Doležal, 
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1968, s. 18). Jeho pobočky vznikaly po celém severočeském kraji a jeho cílem bylo 

čelit rozšiřování českých menšin, podpora a zřizování německé školy v národnostně 

smíšených oblastech. Jeho členové se snažili bránit zakládání českých škol, o které 

začala česká menšina usilovat. Na obranu proti jeho činnosti vznikl v zápětí  

i obdobný spolek český Ústřední matice školská (OTTO, J. Ottův slovník naučný, 

XVI díl, Praha 1908, s. 990). V roce 1885 se objevil další obranný spolek Národní 

jednota severočeská (NJS), která měla mnohem širší program (OTTO, J. Ottův 

naučný slovník, XXVIII díl, Praha 1909, s. 985). Podporovala rovnoprávnost českého 

jazyka s německým v úřadech, školách i veřejném životě. ÚMŠ a NJS podporovala 

také tělocvičnou jednotu Sokol, jejíž pobočky začaly vznikat hlavně v letech 

devadesátých 19. století. 
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3. Školství v Kadani do roku 1918 
Na začátku dvacátého století byly v Kadani tyto školy: 

(všechny s německým vyučovacím jazykem) 

- vyšší hospodářská škola 

- zimní hospodářská škola 

- vyšší hospodyňská škola 

- reálné gymnázium 

- obecná a měšťanská škola dívčí  

- obecná a měšťanská škola chlapecká 

- soukromá škola při klášteře Alžbětinek 

- škola mateřská 

(Školní kronika, MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše čp. 581, I. díl) 

 V základním školství po reformě v roce 1869 byla rozšířena školní docházka 

na osm let, pět tříd obecné školy a tři třídy měšťanské školy. V Kadani 

v osmdesátých letech 19. století dosahoval počet žáků až jeden tisíc. Vznikl tak velký 

problém s nedostatkem prostor pro vyučování, dosavadní budova naprosto kapacitně 

nestačila. Výuka probíhala v chlapecké škole čp. 83, v dívčí škole čp. 65 na náměstí 

a dále byly pronajímány místnosti v budovách čp. 27 v ul. Čs. armády,  

v ul. Sokolovské, čp. 448, na náměstí, čp. 120 a v nově postavené budově gymnázia 

(dnešní SPŠ stavební). V březnu 1890 rozhodla městská rada o stavbě chlapecké  

a dívčí školy obecné a měšťanské v ulici Kpt. Jaroše. Po šestnácti měsících byla dne 

25. září 1892 otevřena moderní škola v ul. Kpt. Jaroše, čp. 620. Budova se dvěma 

vchody, oddělenými jedenácti učebnami pro chlapce a deseti pro dívky, kreslírnou, 

tělocvičnou, knihovnou, ředitelnou a sborovnou, třídou pro mateřskou školu a dalším 

vybavením, vytápěná novou technologií centrálním horkovzdušným systémem.  

V budově německé a po roce 1945 české základní školy sídlí již téměř třicet let 

kadaňské gymnázium (RAK, 33, s. 3, 34, s. 3). 
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3.1. Předškolní instituce - Dětská zahrádka 

 Německá předškolní instituce, dětská zahrádka, sídlila koncem 19. století  

v Kadani v bývalém německém gymnáziu a ve školním roce 1888/89 zde bylo 

zapsáno 40 dětí. Učitelkou byla Agnes Litl. Počet zapsaných dětí v dalších letech byl 

velmi kolísavý, ale vždy velmi vysoký. 

(Německá dětská zahrádka - přílohy č. 1 – 28) 

Tabulka č. 4: SOkA Kadaň, fond Německá MŠ Kadaň, kn. č. 1 – 61 

Školní 
rok 

děti chl./dívky třídní učitelka děti chl./dívky třídní učitelka 

1888/89 35 - 40  Agnes Litl    
1889/90 26 - 28  Agnes Litl    
1890/91 40 - 43  Agnes Litl    
1892/93 52 - 56  Agnes Litl    
1893/94 43 - 46  Agnes Litl    
1894/95 47 - 52  Agnes Litl    
1895/96 53 - 59  Agnes Litl    
1896/97 52 - 56  Agnes Litl    
1898/99 46 - 50  Agnes Litl    
1899/00 58 - 63  Agnes Litl    
1900/01 56 - 63  Agnes Litl    
1901/02 45 - 50  Agnes Litl    
1902/03 46 - 50  Agnes Litl    
1903/04 44 - 50  Agnes Litl    
1904/05 40 - 44  Agnes Litl    
1905/06 42 - 48  Agnes Litl    
1908/09 30 - 33  Anna Rudolf    
1909/10 46 16/30 Anna Rudolf    
1910/11 46 17/29 Anna Rudolf    
1921/22 67  Anna Rudolf    
1923/24 43  Anna Rudolf   Miriam Howorka 
1925/26   Rosa Jiranek   Miriam Howorka 
1926/27  chlapci Rosa Jiranek  dívky Miriam Howorka 
1927/28   Rosa Jiranek  60 Miriam Howorka 
1928/29  62 Rosa Jiranek  60 Miriam Howorka 
1929/30   Rosa Jiranek  57 Miriam Howorka 
1930/31  58 Rosa Jiranek  58 Miriam Howorka 
1931/32  50 Rosa Jiranek  46 Miriam Howorka 
1932/33  57 Rosa Jiranek   Miriam Howorka 
1933/34  50 Rosa Jiranek  61 Miriam Howorka 
1933/34  50 Rosa Jiranek  61 Miriam Howorka 
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1934/35   Rosa Jiranek  56 Miriam Howorka 
1935/36   Rosa Jiranek  50 Miriam Howorka 
1936/37   Rosa Jiranek    
1937/38  53 Rosa Jiranek  41  
Tabulka č. 4 udává počty zapsaných dětí v průběhu daného školního roku. 

 Na základě údajů z dokumentace dětské zahrádky v letech 1888 – 1938 lze 

konstatovat, že během čtyřiceti let pracovaly v zařízení pouze čtyři učitelky. Původně 

začínala dětská zahrádka jako jedna smíšená třída a od školního roku 1925/1926 byly 

děti rozděleny do dvou tříd, dívčí a chlapecké. 

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 z německého jazyka, příloha č. 5) 

 

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. 
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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 

3.2. Prosazování české školy na Kadaňsku 

 Česká menšina na Kadaňsku byla velmi malá a do 1. světové války se vůbec 

neprosazovala. Nevznikl ani jeden český spolek. V roce 1891 začal pracovat spolek 

„Kupředu“ (Urban, 1935, s. 55), jehož členy byli Češi i Němci. 

 Početnější české menšiny v severních Čechách usilovaly o vyučování 

v mateřském jazyce a požadovaly zakládání českých škol. Formálně byly podmínky 

rozvoje národního života Čechů vytvořeny, státní zákon ze dne 21. 12. 1868 

zaručoval všem národům ve státě rovnoprávnost, každý národ měl neporušitelné 

právo zachovávat si svou národnost. Byla zde možnost vzdělávat se svým jazykem. 

Dále zákon z roku 1869 stanovil, že škola musí být založena všude tam, kde 

v obvodu jedné hodiny bylo po pět let více než 40 dětí, které musely docházet  

do školy vzdálené více než půl míle (zhruba 4 km). O zřizování těchto škol měly 

pečovat především obce (Doležal, 1964, s. 24). Zemský zákon z roku 1870 ukládal 

školním úřadům, aby potřebné české národní školy byly zřizovány bez zbytečných 

odkladů všude tam, kde pro ně jsou splněny legislativní podmínky, a aby byly 

dodrženy všechny požadavky na materiální vybavení a provoz školy. Ovšem  

pro prosazení těchto zákonných nařízení nebylo dost vůle ze strany úřadů. ‚Němci 

často prohlašovali: „My Němci, se bojíme jen Boha a české školy.“ Školní budovy 

měly být postaveny na suchých místech, v nehlučných ulicích, ne v blízkosti živností.‘ 

(Doležal, 1964, s. 26). Ale realita byla jiná, obce, které byly podle zákona povinny  

o školy pečovat, i školské úřady kladly ve většině případů všemožné překážky 

českým školám veřejným i soukromým. 
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 První česká škola na severu Čech měla být postavena v Ústí nad Labem, 

okresním hejtmanem, hrabětem Jindřichem z Kolovrat. Zástupcům města se však 

jeho záměr podařilo překazit. Přes všechna pronásledování ze strany obcí i státních 

úřadů se podařilo v roce 1882 otevřít tři české soukromé školy (oproti veřejným 

školám nemohly vydávat právoplatná vysvědčení, jejich žáci se musely podrobovat 

zkouškám na veřejných školách), které byly vydržovány Ústřední maticí školskou. 

Bylo to v Mostě, Duchcově a Oseku. Do konce osmdesátých let 19. století vzniklo 

v regionu 5 matičních a 5 veřejných českých škol. V devadesátých letech 19. století 

vznikaly další, jak matiční, tak i veřejné školy. Nejvíce škol vzniklo v prvním 

desetiletí 20. století. Bylo to celkem 8 matičních a 10 veřejných škol, z nichž bylo  

6 nových, a 4 vznikly přeměnou z matičních. Do začátku 1. sv. války přibylo ještě  

7 škol, ale žádná nebyla přímo v soudním okrese Kadaň „Na Mostecku žilo  

40% Čechů v roce 1902, kteří měli 3 1/2 veřejných škol obecných, zatímco  

pro 60% Němců, zde bylo 28 obecných škol, 4 měšťanky, 4 pokračovací, 1 odborná 

škola průmyslová, dvouleté obchodní a vyšší gymnasium.“ (Doležal, 1964, s. 29). 

 První zprávy o plánech zřídit pro děti z města a okolí českou matiční školu  

na Kadaňsku jsou z roku 1907. O vybudování obytného stavení usilovali 

přistěhovalci pan Kadeřábek, Hájek, Franěk a Herman, ale k otevření školy nedošlo. 

O tři roky později uvažoval o výstavbě budovy pan Král, nájemce statku ve Vrchnici, 

ale ani jemu se nepodařilo českou školu prosadit. Pan Horák, nájemce statku 

z Jezerního dvora, plánoval krátce před rokem 1914 účelovou budovu na zahradě 

domu čp. 504 v dnešní Zeyerově ulici, kde by byla umístěna česká mateřská i obecná 

škola (Urban, 1935, s. 69). Všechny plány zastavila na několik let 1. světová válka  

a většina obcí a měst se dočkala otevření české školy až po skončení války. 

 V začátcích české školy byly její poměry velmi špatné. Často se stávalo,  

že Němci vyklidili objekt, který byl německým dětem nebezpečný, ale české škole 

jej přidělili. „V Mostě byla německá škola poškozena a uznána za životu 

nebezpečnou. Německým dětem postavili školu novou, s větším počtem tříd, ale pro 

české děti nebylo místa a tak se musely do objektu nastěhovat.“ (Doležal, 1964,  

s. 46). Dochované dokumenty té doby dokládají, že třídy byly přeplněny, pro 200 až 

300 dětí se zřizovaly jednotřídky „V Teplicích byla otevřena jedna třída, ačkoliv dětí 
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bylo přihlášeno 320. V Lomu ve dvojtřídce se vyučovalo 471 dětí.“ (Doležal, 1964,  

s. 46). Takové poměry byly téměř všude. České děti pocházely převážně z chudých 

dělnických rodin, z bytů prostorově nevyhovujících a často závadných. Také ve škole 

se děti tísnily v tmavých, těsných a vlhkých učebnách, ve stodolách, vedle hlučných 

míst, což mělo negativní vliv na jejich zdravotní stav. Rodiče dětí, které chodily  

do české školy, byli zastrašováni, vyhazováni z práce vykazováni z bytů  

před dosažením domovského práva, ženy naváděny k rozvodům se svými manželi, 

pokud neodvolají žádost o českou školu „Takto jednal továrník Pilz z Bohosudova.“ 

(Doležal, 1964, s. 43). Počátkem 20. století nebyli Češi vůbec organizováni a přesto 

v místech, kde byla česká škola, přibývalo německých demonstrací. „V Havrani 

 na Mostecku vtrhli Němci ozbrojeni střelnými zbraněmi a klacky do bytů českých 

lidí, vyráželi dveře, okna a každého tloukli. Němci, kteří se provinili, byli odsouzeni 

na 4-5 měsíců do vězení. Na Chomutovsku přepadli Němci v Horní Vsi místnost 

Českých spolků, strhali československé praporky, rozbili znak českého království. 

Četnictvo demonstranty z místnosti vytlačilo, ale nikoho nezatkli, ani jména viníků 

nezjišťovali.“ (Doležal, 1964, s. 44). Největší demonstrace proběhly v Ervěnicích.  

„V roce 1897 bylo 35 žadatelů o českou školu vypovězeno z bytů, o rok později  

60. Následkem špatných hygienických podmínek onemocněla řada lidí tyfem. Největší 

běsnění se rozpoutalo až v roce 1907, kdy bylo na ulici vyhozeno 120 rodin. Kolem 

500 osob (nemocné, děti) žilo v okolních lesích a polích. Policie vtrhávala do bytů 

 a násilím vyhazovala obyvatele. Docházelo tak ke smrtelným úrazům. Akci vedl 

ervěnický městský úřad.“ (Doležal, 1964, s. 45). 

 Zřizování českých menšinových škol bylo provázeno prodlužováním jednání, 

odvoláváním se ve věci zřízení, rozšíření a umístění školy, takže někde trvalo celá 

desetiletí, než se škola prosadila „V Chabařovicích se začali rodiče dožadovat české 

školy v roce 1895, ale otevřena byla až o 15 let později. V Bohosudavě v roce 1895  

a dočkali se až po roce 1918. V Ústí n. L. žádali od roku 1878 až 1918.“ (Doležal, 

1964 s. 46). O ochranu českého menšinového školství se měl starat Ústřední školský 

komitét, zřízený v roce 1908 v Duchcově, ale nebyl úspěšný. Ke zdárnému 

zabezpečování provozu školy nepomáhala ani Česká sociálně demokratická strana 

ani česká buržoasie, na straně Čechů stáli pouze jednotlivci z řad úřadů, sociálních 
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demokratů a někdy i Němců. Prostředky omezování české menšinové školy byly 

zpočátku nenápadné, skryté, ale postupně vyústily v otevřený konflikt. 

 Pokusy o zřízení české školy na Kadaňsku byly provedeny začátkem  

20. století, ale pro velmi malý počet Čechů se neprosadily. 

Tabulka č. 5: V roce 1900 na Kadaňsku veřejně napočítáno českých dětí (Šubrt, 

1908, s. 268-276) 

Kadaň 10 
Vilémov 9 
Prunéřov 5 
Tušimice 3 
Čachovice 4 
Kadaňský Rohozec 2 
Radonice 7 
Úhošťany 4 

V tabulce č. 5 je uveden počet českých dětí v Kadani a blízkých okolních obcích. 

 Tyto obce byly od sebe vzdáleny několik kilometrů, doprava byla složitá  

a vytvořit školu ve většině obcí nepřipadalo v úvahu pro nedostatečný počet žáků 

(nejméně 40 podle zákona z roku 1869). České děti nadále navštěvovaly německou 

školu a situace se zlepšila až po roce 1918, kdy na většině míst, včetně Kadaně, byla 

česká škola otevřena. 
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4. Problematika regionu 1918 – 1938 

 Úsilí o prosazení české školy v pohraničí bylo během 1. světové války velmi 

oslabeno. Přesto v regionu vzrůstala revoluční nálada, lidé nebyli spokojeni se svými 

politickými představiteli. Už začátkem roku 1918 probíhaly stávky a shromáždění 

lidu, vyvolané především problémy v zásobování. K vyvrcholení převratných 

událostí dochází 28. října 1918, kdy se definitivně rozpadá Rakousko-Uhersko  

a vzniká samostatná Československá republika. Na tuto událost reagovali němečtí 

poslanci z Čech 29. října provoláním, jímž protestovali proti začlenění pohraničních 

území do ČSR (Vítek, 1968, s. 151 - 152). 

 V Kadani došlo k oživení politické aktivity až v posledním čtvrtletí roku 

1918, později než v dalších okresech. 28. října 1918 přišel do Kadaně první česky 

psaný telegram o zřízení samostatného Československého státu. V té době zde byl 

náhradní prapor pěšího pluku č. 74 rakousko-uherské armády. Jeho čeští důstojníci 

předpokládali možnost vzniku národnostních nepokojů, a proto zde setrvali, dokud se 

oblast nedostala pod ochranu četnictva. „Českých důstojníků bylo 5. Dva z nich byli 

povoláním učitelé. Jeden, jménem Šabata, se do Kadaně vrátil v roce 1919  

a vyučoval na zdejší menšinové škole.“ (Urban, 1935, s. 43 - 44). Národnostní 

nepokoje pokračovaly, nálada většiny obyvatel v souvislosti s obavami, že město 

bude obsazeno českým vojskem, byla vystižena v kronice města Kadaně  

z 2. prosince. „Vyhladovělé a vykrvácené obyvatelstvo bylo k vážnému odporu 

neschopné. Špatným hospodařením dřívějšího režimu, stálým hladověním, mrznutím 

a nedostatkem oblečení, na němž nesli bohužel vinu i naši vlastní okresní zástupci, 

stal se náš lid bázlivým a lhostejným. Často bylo slyšet věci, že je to jedno kam 

patříme, jen když dostaneme najíst.“ (Vítek, 1968, s. 152). Postupně se mezi 

obyvatelstvem i ve vyšších kruzích prosazovaly hlasy o dobrovolném připojení 

pohraniční oblasti k ČSR s odvoláním na geografickou polohu, hospodářské spojení 

a historické hranice. Pozvolna a bez incidentů byla oblast obsazena československým 

vojskem. Češi požadovali ve všem stejná práva pro všechny menšiny a po vyhlášení 

ČSR si určili podmínky pro utvoření menšinového národního výboru. Dříve než 

přišlo české vojsko do Kadaně, zakládaly se zde měšťanské obrany, které 
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vykonávaly pořádkovou službu. Tyto obrany byly rozpuštěny 24. 12. se vstupem 

vojenského oddílu do města. „Přišlo 150 vojáků a 4 důstojníci.“ (Urban, 1935,  

s. 44). Poslední nepokoje v Kadani byly vyvolány 4. března 1919. Na tento den 

vyhlásila sociálně demokratická strana stávku a manifestační průvod vyrazil kolem 

sedmnácté hodiny do ulic. Z věže radnice vlály vlajky československá i německá, ale 

někdo československou vlajku odstranil a tím došlo k takovému vyhrocení situace, 

že muselo zasáhnout vojsko (Jakš, Fiala, Kynčil, 1958, s. 63-66). Při této srážce bylo 

25 civilistů usmrceno a několik desítek zraněno. Poměry se postupně stabilizovaly, 

ale národnostní problémy zůstávaly nevyřešené. 

 V důsledku pozemkové reformy se pomalu měnily i národnostní poměry  

na Kadaňsku. Půda velkostatků nad 250ha byla přidělována i Čechům, kteří na ní 

pracovali. „Příkladem bylo klášterecké panství, které patřilo rodu Thůnů.  

Z původních 4 800ha bylo zmenšeno asi o 1 200ha půdy. Na 400ha se vytvořilo  

6 zbytkových statků.“ (Jakš, Fiala, Kynčil, 1958, s. 63 - 66). Zemědělští dělníci se 

usazovali na vesnicích, kde žili jejich krajané. Tak vznikly na okrese dvě skoro české 

obce, Račetice a Přezetice. 

 Češi i Němci na Kadaňsku žili se vzájemnou tolerancí až do počátku 30. let 

20. století. S počátkem velké hospodářské krize průmysl Kadaňského regionu  

v 1. republice stále více stagnoval. Zvyšovala se nezaměstnanost, v roce 1918 bylo 

v Kadani napočítáno 1000 nezaměstnaných, kteří pobírali státní podporu a více než 

400 dalších, jimž byla zastavena pro „pokročilé stáří“ (Vítek, 1968, s. 153). Šachty 

omezovaly těžbu nebo byly uzavírány, pro nedostatek odbytu snižovali výrobu 

řemeslníci i průmysl. Německé oblasti Čech, tzv. Sudety, byly postiženy krizí ještě 

více než vnitrozemí. Situace se mírně zlepšovala v létě, kdy dělníci pracovali  

u sedláků, ale často jen za stravu. Pro nezaměstnané byly pořádány různé dobročinné 

akce, např. vánoční, polévkové aj. V regionu bylo postaveno několik nouzových 

staveb, oprav silnic a cest, a největší akcí byla stavba vodní elektrárny v Lomazicích. 

Touto stavbou se Kadaň dostala do milionových dluhů. „Finance si musela půjčovat 

u všech peněžních ústavů v Čechách a měla se s nimi vyrovnat až v roce 1957. 

Nedošlo k tomu, neboť okupační správa v roce 1938 všechny dluhy anulovala. 

Elektrárna zásobovala ve 40. letech XX. stol. soudní okres Bochov, Doupov, 
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Jesenice, Žlutice, Kadaň, Chomutov, Podbořany, Žatec, Vejprty a Přísečnice. 

Záslužná činnost zanikla v důsledku výstavby tepelných elektráren v Tušimicích  

a Prunéřově.“ (SOkA Kadaň, fond AM kadaň, inv. č. 1359 stavební spisy elny) 

 Přestože do regionu po 1. sv. válce přicházeli za prací čeští dělníci a za nimi 

jejich rodiny, většina lidí zde žijících byla německé národnosti. Po zavedení státní 

správy se sem přistěhovali zaměstnanci okresní polické správy. Hlavně tito úředníci 

hráli velkou úlohu při prosazování požadavků k ochraně zde žijících Čechů. Dále 

přicházeli hlavně železniční dělníci a vojáci. Do jiných míst okresu přicházeli pouze 

jednotlivci a ti se během doby poněmčili. 

Tabulka č. 6: Celkový počet obyvatelstva na Kadaňsku 

Rok Střední stav obyvatelstva 
1919 34 848 
1922 35 307 
1925 35 584 
1928 35 789 
1930 35 744 
1933 35 735 
1936 35 226 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že celkový počet obyvatelstva na Kadaňsku se během trvání 

1. republiky téměř neměnil. (Celkový stav obyvatelstva okresu Kadaň, převzato 

z ČSÚ 1991) 

Tabulka č. 7: Stav Čechů a Němců v letech 1921 – 1931 

Soudní okres 1921  1930  

 Češi Němci Češi Němci 
Kadaň 1 318 32 976 1 962 33 267 
Chomutov 3 226 41 696 6 164 45 437 
Žatec 4 508 30 639 7 666 30 372 

 Tabulky č. 7 ukazuje, jak stoupal počet obyvatel české národnosti ve třech okresech 

v Podkrušnohoří v letech 1921 - 1931. V Kadaňském okrese, v porovnání 

s Chomutovským a zejména se Žateckým, stoupal počet Čechů nejpomaleji. 
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(Statistické tabulky Kadaně, Brüxer Zeitung, 16. 4. 1938, V. Vítek: Ohlasy událostí 

na rozhraní let 1918 - 1919, Historický sborník Ústecka, Ústí nad Labem, 1968,  

str. 158), 

Tabulka č. 8: Počet Čechů v procentech v letech 1910 – 1930 (Z časopisu Krajem 

Lučanů, Vlastivědný sborník muzea v Žatci 1936) 

Soudní okres 1910 1921 1930 
Kadaň 0,76% 3,83% 5,54% 
Chomutov 1,81% 7,15% 11,86% 
Žatec 2,64% 13,80% 20,06% 

V tabulce č. 8 je zdokumentován začátek 20. století, kdy se během dvaceti let počet 

českých obyvatel v okrese Kadaň zvýšil asi 7x. Je zřetelně vidět, silný nárůst Čechů 

ve třech Podkrušnohorských okresech, v Kadani ovšem rostl počet českého 

obyvatelstva nejpomaleji. 

Tabulka č. 9: Město Kadaň – statistické údaje za základní územní jednotku 

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů 
1921 12 974 1379 
1930 13 480 1615 

Tabulka č. 9 porovnává počet obyvatel města Kadaně s počtem domů v prvním 

desetiletí po vzniku samostatné Československé republiky. Z tabulky je patrné, že se 

životní úroveň obyvatel v oblasti bydlení zvyšuje. (Z časopisu Krajem Lučanů, 

Vlastivědný sborník muzea v Žatci 1936). 

 České obyvatelstvo se postupně sjednocovalo a na valné schůzi 7. září 1919 

došlo k založení Národní jednoty severočeské (NJS). Ta soustřeďovala pouze Čechy 

a jednala o udržení a zlepšení jejich situace. Ve volbách v roce 1932 postavila 

jednotnou kandidátku a získala dva zástupce na obci. Odbor také organizoval různé 

kulturní a dobročinné akce, např. vánoční nadílky pro děti, loutkové divadlo, čtení  

ve vlastní knihovně aj. Na schůzích se vedly diskuze o potřebách Čechů, zpívaly se 

vlastenecké písně, na podnět členů NJS byl v srpnu 1920 založen tělovýchovný 

spolek Sokol a postupně vznikl jeho ženský, mužský, dorostenecký a žákovský oddíl 

„Oprávněnými cvičiteli se stali p. Fejfar a p. Vorlová.“ (Urban, 1935, s. 65 - 66). 

Schůze spolku probíhaly mimo jiné také v místnostech české školy. V dalších letech 

postupně vzniklo ještě několik dalších českých spolků. Byly to: Jednota zaměstnanců 
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československých drah, Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro stavbu 

nájemných a rodinných domků železničních zřízenců v Kadani, od roku 1924 Česká 

okresní péče o mládež, Český sportovní klub, který provozoval nejen sport, ale  

i kulturu a posledním významnějším byla Masarykova letecká společnost, založená 

na okrese v roce 1927. Česká menšina uplatňovala své oprávněné požadavky  

na rozšíření prostor české knihovny, otevření české školy získávání učeben a později 

i vlastní školní budovy. Češi měli také možnost být členy rozmanitých německých 

spolků, které však pro český národní život neměly význam. Patřily sem spolky 

náboženské, umělecké, dobročinné, zemědělské a lesnické, vzdělávací, mládežnické, 

dělnické i spolky podle povolání. Mimo spolků existovaly na Kadaňsku politické 

strany. Mezi nejdůležitější patřila sociálně demokratická strana, živnostenská, 

křesťansko-sociální, NSDAP a Komunistická strana Československa, jejímiž členy 

byli Češi i Němci. Češi se soustřeďovali v české sociálně demokratické straně  

a národně socialistické a v roce 1920 vznikla oddělením levice od sociálně 

demokratické strany KSČ. Strana Komunistické mládeže se organizovala ve většině 

obcí kraje. S hospodářskou krizí a stoupající nezaměstnaností vzrůstalo v Sudetech 

také nacionální sudetoněmecké hnutí, usilující o samosprávu německojazyčných 

oblastí republiky. Vyústěním situace byla nechvalně známá mnichovská dohoda  

o odstoupení pohraničí a následné události 2. světové války. 

4.1. Česká menšinová škola v Kadani 

 O vzdělávání obyvatelstva se před 1. světovou válkou staralo na Kadaňsku 

pouze německé školství a po válce byla situace obdobná. V roce 1919 byly zákonem 

č. 189/1919 Sb., (tzv. Metelkův zákon) povoleny školy pro národnostní menšiny  

a zároveň upraveny platy učitelů těchto škol. Podle tohoto zákona mohla být státní 

menšinová škola zřízena v obci, „ve které podle tříletého průměru jest nejméně  

40 dětí školou povinných, když ve školní obci není veřejné školy s vyučovacím 

jazykem, který jest řečí mateřskou těchto dětí.“ Podle § 2, odst. 2 zákona č. 292/1920 

mohly být při každé veřejné obecné škole, kterou navštěvovalo alespoň 400 žáků, 

zřizovány také veřejné školy měšťanské. 
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 Jindřich Metelka (1884-1921) byl viceprezidentem zemské školní rady  

a hlavním tvůrcem jmenovaného zákona. Po Metelkově smrti jeho nástupce Rudolf 

Politzer prosadil především vytvoření struktury inspektorátů menšinových škol. 

(Kural, Radvanovský, 2002, s. 379). 

 Většina německých škol byla soustředěna v Kadani. Po získání základního 

vzdělání měly děti možnost pokračovat na gymnaziu, německé střední a zimní 

hospodářské škole, škole domácích nauk, živnostenské škole pokračovací  

a pokračovací škole pro vzdělávání učitelek mateřských škol. V Doupově mohly děti 

navštěvovat nadační gymnazium. Národní školství německé mělo v roce 1925  

na kadaňském okrese 47 obecných a 3 mateřské školy. Německé obecné a měšťanské 

školy podléhaly okresnímu školnímu výboru v Kadani. V té době mělo české školství 

jednu měšťanku v Kadani a 8 obecných škol (Polánka, 1928). České školství spadalo 

pod ministerstvo školství a národní osvěty. Dozor nad nimi vykonával inspektor 

menšinových škol v Žatci. 

Výhodnější postavení ve školství měly německé děti, na třídu připadal menší počet 

žáků, než tomu bylo ve třídách českých škol, jak ukazuje tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Situace žáků ve třídě v roce 1921, počet dětí je uveden v procentech. 

 Národní 
školy  

 Obecné 
školy 

 Měšťanské 
školy 

 

 Češi Němci Češi Němci Češi Němci 

Čechy 45,9 43,3 45,9 43,3 46,2 42,9 

Morava 45,8 38,5 46,6 39,2 41,5 34,9 

Slezsko 46,4 42,2 47,3 43,2 40,8 36,3 

Slovensko 59,9 56,7 61,7 57,1 43,0 46,8 

„V roce 1918 měli Němci 3 vysoké školy, desítky středních škol, průmyslových 

 i odborných. Rozsáhlá byla i síť škol nižšího typu. V roce 1921 měli 423 

měšťanských škol a 3 404 obecných.“ (César, Černý, 1962, s. 478 - 479). 

 Situace v českém národním školství v pohraničních oblastech byla velmi 

složitá. Zásluhou Ústřední matice školské a odboru Národní jednoty severočeské se 
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menšinové školy prosadily už před 1. sv. válkou tam, kde žilo na tisíce Čechů. 

V Kadani požádala o povolení otevřít jednu třídu obecné školy Národní jednota 

severočeská. Zemská školní rada žádosti o povolení první třídy vyhověla. „Zemská 

školní rada rozhodla podle 4 zákona ze dne 3. 4. 1919, že bude zřízena veřejná 

obecná škola s vyučovacím českým jazykem v Kadani. Bude organizována jako 

jednotřídka. Má být otevřena ve školním roce 1919/1920. Zatím bude umístěna  

ve staré budově hospodářské střední školy. Náklad na zřízení této školy ponese země. 

Nad touto školou bude dozírat školní inspektor z Mělníku. O učiteli a správci se 

rozhodne později.“ (SOkA Kadaň, fond AM Kadaň, inv. č. 1601, spisy školních 

záležitostí, inv. č. 366/89). Na základě povolení se sešla komise, která projednala 

místo a prohlédla místnost pro vyučování „Místo bylo projednáno pro 80-90 dětí.“ 

(SOkA Kadaň, fond AM Kadaň, inv. č. 1601, protokol Zemské okresní školní rady 

z 27. 9. 1919). Materiální podmínky školy vyšly ze stávajících poměrů v budově 

hospodářské střední školy (dnes hospodářská budova střední zemědělské školy  

čp. 456). Protože tato první třída obecné školy fungovala v budově střední školy,  

a tato instituce nebyla z budovy vysídlena, existovaly tak v budově naráz dvě 

instituce. Česká obecná škola (zatím s jednou třídou) a německá hospodářská škola. 

Už samotné umístění české třídy do německé školy mohlo od počátku ukazovat  

na problémy, které z tohoto soužití později event. mohly vzniknout. Pro oddělení 

českých a německých frekventantů bylo nařízeno vybudovat zvláštní vchod  

pro české děti. Za těchto podmínek česká škola fungovala po celou dobu její 

existence, ale postupně byly škole přidělovány další místnosti a objekty v různých 

částech města, podle požadavků vyplývajících ze zvyšujícího se počtu  docházejících 

dětí. Patronát nad českou školou převzalo město, které v návaznosti na školský zákon 

přislíbilo vybavit českou školu materiálně ve shodě se školou německou. Prvním 

správcem české školy v Kadani byl jmenován František Šabata, který setrval na škole 

do roku 1928.  

 První zápis do školy proběhl 27. a 28. října 1919. Vyučování v jednotřídní 

škole začalo až po adaptaci přidělených prostor 19. 11. 1919. S narůstajícím počtem 

českého obyvatelstva, hlásícím se k českému mateřskému jazyku, narůstal i počet 

českých dětí, který se promítl otevřením další třídy obecné školy v roce 1920. Další 

rozšíření obecné školy nastalo v roce 1927, opět o jednu třídu. 
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 V obecné škole na začátku dvacátých let 20. století bylo kolem 50 žáků.  

Do školy docházely i děti ze širokého okolí. Ve třicátých letech byly povoleny 

obecné školy i v okolních obcích a přesto se počet žáků pohyboval kolem 85. 

 Od roku 1928 bylo povoleno otevřít českou měšťanskou školu na jedné 

straně, na druhé straně i první českou mateřskou školu. Všechny typy českých škol  

v Kadani, obecná, měšťanská a mateřská, byly řízeny ředitelem J. F. Urbanem, který 

byl přeložen z Teplic, kde působil jako učitel měšťanské školy. 

 V následujících letech došlo k otevírání vyšších ročníků, jak v obecné, tak  

i měšťanské škole. Nárůst tříd však neznamenal průběžné rozšiřování prostorů pro 

českou školu, vedl k redukci počtu tříd tak, aby byl zachován ročníkový systém. 

 Česká měšťanská škola byla v okrese jako jediná otevřena k 1. 9. 1928. Sem 

museli docházet žáci, kteří chtěli pokračovat ve vzdělávání se v mateřském jazyce. 

Měšťanská škola byla čtyřtřídní a počet žáků se ve třicátých letech pohyboval kolem 

100. 

 Česká škola v Kadani zaměstnávala 10 až 12 učitelů, ředitele a školníka. Tito 

učitelé vyučovali nejen na této škole, ale docházeli i do škol německých, kde učili 

český jazyk. Jména učitelů svědčí o absolutní převaze mužského pohlaví proti 

učitelkám ženám. Jedinou oblastí, kde se zřetelně ženy učitelky prosazovaly, byla 

pozice industriálních učitelek. (Učitelé české menšinové školy v Kadani – uvedeni 

v pořadí: Adolf Nedoma, Antonín Pečený, Václav Kubíček, František Rmoutil, 

Gustav Komberec, Josef Kůst, Miroslav Hacmac, Marie Scherksová-Šilhánová, 

Václav Vágner, Bohumila Kraumanová, Karel Krabec, František Kovář a Josef 

Brumlich. Na škole měšťanské odborný učitel Rudolf Dušek. Industriálními 

učitelkami byly Anna Motlová, Anna Marzínová, Jarmila Zápalová a Zdeňka 

Hájíčková.) (Polánek, 1928) 

(Česká menšinová škola v Kadani – přílohy č. 19, 21, 22, 29 – 33) 
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4.2. Česká mateřská škola při obecné menšinové škole v Kadani 

 Součástí české menšinové školy v Kadani byla mateřská škola, otevřena 

v roce 1927 Ústřední maticí školskou, ale hned krátce na to byla postátněna. Jedna 

třída byla umístěna v bývalé budově vyšší hospodářské školy v ul. Jahnově čp. 456. 

Do mateřské školy chodilo asi 20 – 30 dětí z Kadaně a blízkého okolí. 

Od školního roku 1927/1928 až do roku 1938/1939 působily na mateřské škole tyto 

učitelky: 

Božena Hřebíková, Františka Bakulová, Stanislava Reichertová, Albína Zajíčková, 

Vilma Tvrdíková, Marie Lízálková, Marie Kolínová 

Tabulka č. 11: Počet zapsaných českých dětí v MŠ Kadaň 

(Převzato z Kroniky české menšinové školy v Kadani, II. díl, 1933) 

Školní rok: Chlapci: Dívky: Třídní učitelka: 
1933/34 15 15 Marie Kolínová 
1934/35 10 11 Marie Kolínová 
1935/36 12 20 Marie Kolínová 
1936/37 10 14 Marie Kolínová 
1937/38 14 11 Marie Kolínová 
1938/39 15 5 Marie Kolínová 

V tabulce č. 11 je zachycen počet zapsaných dětí v mateřské škole ve třicátých 

letech. Klesající počet byl způsoben zhoršující se politickou situací před začátkem  

2. světové války. 

 Velkým problémem české školy, bylo umístění jednotlivých tříd. Obecné 

škole byly přiděleny místnosti ve staré hospodářské škole, ve které byly všechny 

třídy umístěny do roku 1929. V dalších letech kapacita nestačila a podařilo se získat 

pro několik tříd podnájem ve státním německém gymnáziu. Přemístěna sem byla 

první třída obecné školy spolu s mateřskou školou a kabinetem. Aby mohly být 

otevřeny další ročníky, byly pronajaty místnosti ve vile čp. 733, kde dříve sídlil 

okresní výbor „Místnosti byly pronajaty v roce 1930.“ (Urban, 1935, s. 72). Během 

tří let se zvýšil počet studentů německého gymnázia a česká škola musela opět hledat 

vhodné prostory. Nové učebny byly pronajaty v přízemí Hermannova domu (dnes 

zde sídlí HZS Kadaň, ul. Sokolovská, čp. 448). Kuchyně, kabinet, sborovna, 
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ředitelna, obecná a měšťanská škola byly roztříštěny po třech budovách. V roce 1933 

zůstala v hospodářské škole první, čtvrtá a pátá třída obecné školy, měšťanka, 

sborovna, ředitelna a kabinet. Kuchyň a mateřská škola byla umístěna  

do Hermannova domu, čp. 448. Ve vile čp. 733 byla umístěna druhá a třetí třída 

obecná. V těchto složitých podmínkách bylo vyučování velmi náročné nejen  

pro žáky, ale i pro jejich učitele. 

 Poměry českého školství v Kadani se zhoršovaly, se vzrůstajícím počtem 

žáků nebylo možné udržet úroveň práce českých učitelů. „Do nově otevřeného  

4. ročníku měšťanské školy se přihlásilo více dětí, ale nebyly přijaty, poněvadž 

místnost, jež byla k dispozici, nedovolila umístění více žáků. Bylo jich přijato pouze 

22.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, Kronika české menšinové školy v Kadani, 

 II. díl). 

 Třídy české menšinové školy byly umístěny ve třech od sebe vzdálených 

budovách, v nevyhovujících místnostech, bez potřebného zázemí. Ani zdravotní 

požadavky v těchto prostorách neodpovídaly potřebám žáků, zdravotní stav dětí 

nebyl příliš dobrý, šířily se infekční nemoci. Ve škole byli žáci pojištěni proti úrazům 

a očkováni proti vážným nemocem, např. záškrtu a neštovicím. Ale na zhoršující se 

zdravotní stav dětí měla vliv hlavně ekonomická krize a celkově se zhoršující situace 

ve společnosti. 

 V roce 1933 opět jednal ředitel školy s okresním zastupitelstvem o přidělení 

samostatné budovy. Pro stavbu nové budovy byl vytipován vyhovující pozemek 

poblíž hospodářské školy, ale nebyl zakoupen pro nedostatek finančních prostředků. 

Až v roce 1936 ministerstvo školství a národní osvěty zakoupilo pozemek pro stavbu 

české školy. Rovněž přikoupilo i další objekt, Heroldovu vilu, v ul. Kpt. Jaroše,  

čp. 641, ve které byly upraveny třídy pro obecnou a mateřskou školu. Během 

prázdnin se na úpravách vily nepracovalo a tak na počátku roku 1936 zůstala 

v Hermannově domě mateřská škola a přestěhovala se sem první a čtvrtá třída 

obecné školy s ředitelnou. V průběhu školního roku byla Heroldova vila opravena  

a do budovy nastěhována obecná škola a ředitelna. Při předávání budovy bylo 

zjištěno mnoho závad, které nebyly opraveny. Ve studni byla závadná voda, na půdu 

pršelo, okapové roury byly zničené, okna bez nátěrů, nezakrytá jáma na popel aj.  
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Ale přes všechny nedostatky byla po sedmnácti letech česká obecná škola ve své 

vlastní budově. Ředitel projednával výstavbu nové řádné školy, kde by byly prostory  

pro všechny ročníky. Peníze ze státního rozpočtu byly přiděleny, pozemek zakoupen, 

stavba povolena, přesto se neuskutečnila. Také noviny té doby dokumentují „volání“ 

po nové budově pro českou školu v Kadani (Národní listy, 24. 12. 1935, článek: Kdy 

dojde k nápravě v Kadani?). Až do 2. světové války se nepodařilo tento požadavek 

uskutečnit. Během prázdnin v roce 1938 byla znovu opravena Heroldova vila 

částkou 28 600,00Kč, ale vlivem nadcházejících válečných událostí zde již česká 

škola nebyla otevřena. 

 Česká menšinová škola byla vždy skromně vybavena jen tím nejnutnějším 

„Učitelé využívali různých příležitostí k obohacení školy. K Hermannově vile patřila 

i zahrada. Ovoce, které na ní uzrálo, se v roce 1936 otrhalo a prodalo. Za výtěžek 

450,-Kč se koupilo zahradní náčiní. Půdu obdělávaly děti ze školy.“ (SOkA Kadaň, 

Sbírka kronik, Š 8, Kronika české menšinové školy v Kadani, II. díl). Ve třídách byly 

dřevěné lavice, později i kovové, tabule, stolek, židle, stolek na umyvadlo, 

umyvadlo, kamna, věšáky, zvonek a osvětlovací tělesa. Vybavení tříd zůstávalo  

po léta stejné, pouze se likvidovalo staré. Zřizování nových tříd bylo provázeno 

nedostatkem vhodných prostor i vybavení. „Když se děti stěhovaly do Heroldovy vily, 

třetí třída dostala kovové lavice od ministerstva školství. Protože pro další třídy byl 

nedostatek lavic, musely se opravovat staré. Pro druhou třídu už žádné lavice 

nezbyly a tak si museli vypůjčit z loutkového divadla.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, 

Š 8, Kronika české menšinové školy v Kadani, II. díl). Nastala i situace, že než si 

škola vypůjčila nebo koupila lavice, seděly děti na zemi a na další den si přinesli 

židle z domova. Z pomůcek se využívalo hlavně map a obrazů, učebnice a učební 

pomůcky si žáci kupovali sami, přispívalo se pouze nejchudším. „Dětem přispíval 

ČSČK, Sportovní klub, ÚMŠ, NJS aj.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, Kronika 

české menšinové školy v Kadani, II. díl). Pomoc škole spočívala i v tom, že tyto 

spolky dětem ze vzdálenějších míst kupovali jízdenky na autobus, svačinu a oběd. 

V roce 1937 zapůjčil škole Český osvětový sbor radiopřijímač, velmi byla v té době 

využívána školní žákovská knihovna, počet čtenářů rychle stoupal. 
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 Podmínky a poměry pro vyučování v české škole byly opravdu velmi složité: 

„V roce 1920 vypukla v Kadani slintavka. Tehdejší ředitel hospodářské školy 

 z „obavy“, aby mu děti české školy nezanesly nákazu do dvora, zakázal dětem 

přístup do školy hlavním vchodem ze dvora. Původně se nesmělo chodit hlavními 

vraty hned do dvora, nýbrž kolem hlavního traktu a teprve zadem do zadního traktu, 

kde měla česká škola místnosti. Aby děti nebyly bez vyučování, zřídil odbor NJS 

zábradlí a můstek přímo z ulice přes 3m hluboký příkop a tudy děti chodily nejdřív 

do sklepa a odtud teprve do chodby a tříd. Po zakročení štábního kapitána četnictva 

Š. Šimona byla konečně zjednána náprava.“ (Urban, 1935, s. 70). Učitelé dětem 

pobyt ve škole i po vyučování všemožně motivovali, pořádali různé akce, např. 

výlety, loutkové divadlo, navštěvovali výstavy a muzea, nacvičovali besídky  

a představení. Při pořádání akcí pro děti spolupracovali se školou místní instituce, 

zejména Československý červený kříž, Sportovní klub, odbor Národní jednoty 

severočeské a Ústřední matice školské. Tyto spolky pořádaly pro děti také 

mikulášské a vánoční nadílky, kde jim věnovaly oblečení a obuv, knihy, cukrovinky 

a vystřihovánky. „Prádlo pro děti se kupovalo někdy úplně nové, ale většinou se jim 

dávali věci obnošené, sebrané ve sbírkách.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, 

Kronika české menšinové školy v Kadani, II. díl). 

 Učitelský sbor české menšinové školy tvořilo 10 - 12 učitelů a ředitel, škola 

zaměstnávala také školníka. (SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1601, zápisy ZOŠR 

z roku 1921). Do roku 1937 byli učitelé členy Sdružení učitelstva státních škol 

v Karlových Varech. Po zřízení nového inspektorátu v Chomutově, vzniklo toto 

sdružení také na Chomutovsku. V něm školy z kadaňského okresu zastupovali čtyři 

učitelé. „Byl to K. Krabec, učitel z Prunéřova, J. Klem, učitel z Klášterce, J. Urban, 

učitel z Kadaně a V. Vágner, učitel z Dolan.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, 

Kronika české menšinové školy v Kadani, II. díl). Podle potřeby se ve škole 

svolávala školní rada, která projednávala hlavně změny počtu žáků a učitelů, jednalo 

se o rozpočtu a dalších záležitostech souvisejících s provozem školy „Vyučování 

 pro děti ze vzdálených míst muselo být upraveno tak, aby se děti včas dostaly domů. 

Týkalo se to dětí z Perštejna.“ (SOkA Kadaň, AM Kadaň, inv. č. 1601, zápisy  

ze ZOŠR). Několikrát během školního roku probíhala na škole inspekce se 

zaměřením na hodnocení práce učitelů a žáků. 
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 Poslední zápis v kronice české menšinové školy je uskutečněn na podzim 

roku 1938. Školní rok 1938/1939 byl uveden těmito slovy: „Začátek školního roku 

padl do velmi špatné doby, vše kolem vře nenávistí vůči všemu českému.“ Situace 

byla velmi vyhrocená, časté výtržnosti vedly Čechy k rozhodnutí odstěhovat se  

do vnitrozemí. „13. 9. 1938 byly v Kadani velké výtržnosti a tak následujícího dne 

odjela z Kadaně spousta žen a dětí.“ (SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, Kronika 

české menšinové školy v Kadani, II. díl). Na jaře v roce 1938 do české školy vtrhli 

zloději a mnoho věcí poničili a odcizili. V Kadani nebyl zájem zloděje zjistit, chytit  

a potrestat, naopak německé obyvatelstvo přijalo vandalismus v české škole velmi 

kladně. 

 V školním roce 1938/39 se začalo v české škole vyučovat, ale přišlo mnohem 

méně dětí, než bylo přihlášeno. „Některé děti se odhlásily nebo zůstaly doma.“ 

(SOkA Kadaň, Sbírka kronik, Š 8, Kronika české menšinové školy v Kadani, II. díl). 

Každým dnem počet žáků klesal, a 15. září muselo být pro malý počet žáků, 

vyučování přerušeno. Vyučování pokračovalo od 19. září, ale 23. září se opět, 

tentokrát natrvalo, přestalo vyučovat. V tento den byla vyhlášena mobilizace  

a učitelé museli nastoupit vojenskou službu. Nově opravenou budovu a místnosti 

měšťanské školy obsadilo říšské vojsko a historie české menšinové školy v Kadani 

se uzavřela. 
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5. Problematika regionu v letech 1939 – 1945 

 Školství v národnostně smíšených oblastech do roku 1938 se hlavně díky  

tzv. „Metelkovu zákonu“ rozvíjelo nejvíce v letech 1919 – 1924, kdy vznikaly 

obecné menšinové školy a při nich školy mateřské a měšťanské, ale vznikaly také 

české střední školy. Většinu menšinových škol převzal do své správy stát  

a v místech, která nesplňovala požadavky zákonů o zřizování a provozování státních 

menšinových škol, vydržovala je i nadále Ústřední matice školská. Existovaly 

v těchto oblastech pro obě národnostní skupiny školy mateřské, obecné, měšťanské  

a střední, zčásti vydržované státem, zemí nebo místní obcí. Mnohde panovala mezi 

národními školami rivalita a soupeření o žáky, výjimečně se stávalo, že německou 

školu navštěvovaly české děti a naopak, většinou z důvodů hospodářských, 

sociálních a dalších nabízených výhod. Stav školství tohoto období zaznamenává 

tabulka č. 12. 

Tabulka č. 12: Stav školství v Sudetech v letech 1921 – 1930. 

Školy Obecné  Měšťanské  Střední  
 1921/22 1929/30 1921/22 1929/30 1921/22 1929/30 
České 6359 6997 1016 1270 204 209 
Německé 3404 3299 423 434 120 96 

Tabulka č. 13: Stav školství v Sudetech v letech 1921 – 1930. 

Žáci (v tis.) Obecné  Měšťanské  Střední  
 1921/22 1929/30 1921/22 1929/30 1921/22 1929/30 
České 943 794 183 150 62 48 
Německé 434 352 65 48 25 20 

V tabulkách č. 12 a 13 je zdokumentováno obecné, měšťanské a střední školství 

v Říšské župě Sudety ve školním roce 1921/22 až 1929/30 (převzato z knihy Václava 

Kurala „Konflikt společenství“) 

 

 Hospodářská krize třicátých let minulého století nejvíce postihla pohraniční 

hornaté oblasti Čech, často s převládajícím německým osídlením, tzv. Sudety, tedy 

 i Kadaňsko a místní průmysl včetně hnědouhelných dolů. Se stoupající 

nezaměstnaností a nejistotou se rozvíjelo nacionální sudetoněmecké hnutí, které 

usilovalo o samostatnou správu německojazyčných oblastí republiky. Již v roce 1935 
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při parlamentních volbách zde zvítězila Sudetoněmecká strana (SdP) se svou 

agresivní nacionálně-socialistickou ideologií. Vyústěním krize byla v roce 1938 

známá „mnichovská dohoda,“ po které musela Československá republika odstoupit 

převážně německé pohraniční oblasti nacistickému Německu. Byla zřízena nová 

územní jednotka Říšská župa Sudety. Česká menšina byla zbavena jakýchkoli práv 

politických i národnostních, byly zrušeny všechny české politické strany a spolky 

s výjimkou hasičských. Jediným úředním jazykem byl jazyk německý, všechny 

názvy a nápisy byly jen německé, Češi nesměli být zaměstnáni na žádné instituci 

veřejné správy. 

 Kadaňsko se stalo součástí této jednotky po obsazení 5. října 1938. Čeští 

zástupci předali úřady německé správě 4. října a převážná většina českého  

a s ní i většina židovského a německého protinacionalisticky smýšlejícího 

obyvatelstva opustila Kadaň a uchýlila se do vnitrozemí. Do 20. ledna 1939 opustilo 

Kadaň celkem 520 Čechů a ve městě jich zůstalo jen 24. Ti, kteří zůstali, byli 

vystaveni perzekucím. Většina kadaňského obyvatelstva uvítala připojení Sudet 

k Německé říši jako osvobození od národnostního útlaku. Ale již dne 10. listopadu 

1938 byla vypálena židovská synagoga místními nacistickými fanatiky. Následně 

bylo mnoho židovských rodin odvezeno a zahynuly v koncentračních táborech. Muži 

byli povoláni do wehrmachtu, i v Kadani působilo gestapo a obyvatelstvo žilo  

ve stále se zhoršující hospodářské krizi a ve strachu (Vítek, Vachala, 1938). 

 Organizace školství v obvodu Říšské župy Sudety se téměř nelišila  

od struktury školství v bývalé Československé republice. Zůstal zachován funkční 

trojstupňový systém řízení škol a v obcích byly všechny školy řízeny volenou místní 

školní radou. Po připojení národnostně smíšeného československého pohraničí 

k Velkoněmecké říši byly volby do místních školních rad nahrazeny přímým 

jmenováním zástupců NSDAP. Přímým nadřízeným školním radám byl okresní 

školní úřad, který podléhal Úřadu říšského komisaře pro sudetoněmecké oblasti 

v Liberci. 

 První statistický přehled regionálního školství po záboru pohraničních oblastí 

existuje k 6. říjnu 1938, kdy opět začalo pravidelné vyučování na všech typech škol, 

tj. mateřských, obecných, měšťanských a středních školách. 
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 Během válečného období docházelo kvůli odlišným školským systémům 

k postupnému přizpůsobování organizace školství v Říšské župě Sudety 

říšskoněmeckému školství. Tyto změny byly přijímány s nevolí ze strany Sudetských 

Němců, protože své školství považovali za velmi kvalitní a navrhovaným změnám se 

velmi bránili (přeměně měšťanských škol na Hauptschule a gymnázií  

na Oberschule). 

 Situace českých škol v Říšské župě Sudety byla přímo katastrofální, české 

školy přestaly téměř existovat. Byl realizován plán jejich postupné likvidace např. 

zvýšením požadovaného počtu dětí ze čtyřiceti na šedesát ve školním obvodu. Právo 

na vzdělávání se v mateřském jazyce nebylo respektováno. Pouze v oblastech 

s vyšším počtem českého osídlení byly výjimečně některé české školy zachovány 

např. na Mostecku a Vrchlabsku (Mainuš, 1957, s. 280 - 283). České děti byly 

nuceny navštěvovat německé Grund Schule a vyšší vzdělání pro ně bylo nedostupné. 

Protože neexistoval jednotný přístup představitelů sudetských Němců k řešení tzv. 

české otázky, docházelo i k rozdílným postupům německé správy v českém školství. 

Z některých oblastí docházely děti do české školy do protektorátu, v místech 

s početnější českou menšinou se vyučovalo kombinovaným způsobem, tzn., že každá 

věta byla překládána z němčiny do češtiny a později se některé předměty vyučovaly 

česky. Školy byly stále pod přísným dohledem německých úřadů a všichni učitelé 

byli němečtí. Ve zbývajících českých obecných školách byla od druhé třídy povinná 

výuka němčiny, která v páté třídě dosáhla osmi vyučovacích hodin týdně. 

 Majetek českých menšinových škol, inventář, pomůcky i budovy převzal 

Úřad říšského komisaře pro sudetoněmecké oblasti v Liberci. Zabrané nemovitosti 

byly využívány většinou k rozvoji německého školství, nebo sloužily k mimoškolním 

aktivitám Hitlerjugend, NSDAP, celním, pohraničním a vojenským účelům. Koncem 

války často docházelo k jejich záměrnému ničení, většina škol tak byla úplně nebo 

alespoň částečně zdevastována. 

České mateřské školy byly bez výjimky v letech 1938 – 1939 na celém území Říšské 

župy Sudety německou správou zrušeny a nahrazeny německými dětskými 

zahrádkami. Ty sloužily již před říjnem 1938 k nacionalistické výchově nejmladší 

generace a po začlenění do Velkoněmecké říše se tato úloha ještě více zvýšila. 

Většina německých dětských zahrádek byla zestátněna, existovaly jako jednotřídky 
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při obecných školách a jejich počet se stále zvyšoval. Nároky na odbornost  

a vzdělání učitelek byly velmi malé, většinou stačila ukončená obecná škola, ale 

především se hledělo na nacionálněsocialistické smýšlení. 

 Největší zastoupení měly obecné školy a v místech, kde byla pro děti 

problémová docházka do spádové školy, vznikaly tzv. expozitury. Časté byly sezonní 

expozitury jen pro zimní měsíce. V roce 1941 byl tento typ školy zrušen a vznikly 

samostatné obecné školy a nové školní obvody. Nejdůležitějším požadavkem byla 

opět výchova k němectví v říšskoněmeckém duchu na úkor odborné stránky výuky 

(Mainuš, 1957). Obecná škola vyučovala základní vyučovací předměty a náboženství 

a zapojovala se do akcí na pomoc německému válečnému hospodářství sběrem 

léčivých bylin a odpadových surovin. Bohužel bylo v této době z důvodu neznalosti 

německého jazyka mnoho českých dětí zařazeno do pomocných škol, kde se 

vzdělávaly děti s nedostatečným intelektem. 

 Rovněž absolvování měšťanské školy bylo pro české děti v Říšské župě 

Sudety velmi těžké. Školy byly pouze ve větších městech, přihlásit se mohli jen žáci, 

kteří úspěšně splnili přijímací zkoušky z německého jazyka a matematiky a ještě byl 

počet omezen přijímací kvótou 35% přijímaných žáků. Největší důraz byl kladen na 

říšskoněmeckou výchovu a jazykovou vybavenost. Vedle německého jazyka se 

vyučoval i jazyk anglický a český jazyk se vyučoval jen ve čtvrtém ročníku. 

Absolventi měšťanských škol mohli ve studiu pokračovat na středních a vyšších 

školách. Dohled nad těmito školami prováděl Úřad místodržitele sudetské župy 

v Liberci. Čeští studenti ale studovali na těchto školách pouze výjimečně. 
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6. Vývoj regionální situace po roce 1945 

 Velké změny v počtu a národnostním složení obyvatelstva Sudet byly 

způsobeny nucenými migracemi. První nucenou migrací byl odchod českých 

obyvatel do vnitrozemí v roce 1938 a s ní spojený nedostatek pracovních sil. Němci 

řešili situaci budováním zajateckých a pracovních táborů, kterých je  

na Chomutovsku doloženo 28. Na celém Chomutovsku byli totálně nasazeni váleční 

zajatci – Francouzi, Angličané, a později také Rusové, Ukrajinci a Italové. 

 S blížícím se koncem 2. světové války probíhal na Chomutovsku a Kadaňsku 

intenzivní výcvik záškodnických skupin pod názvem Wehrwolf, Guttenberg, 

Zeppelin, aj. Instrukce dostali také vedoucí pracovníci Hitlerovy mládeže. Tajně  

a nenápadně měli organizovat a cvičit bojové jednotky 14 až 18tiletých chlapců  

a děvčat. Situace a chaos květnových dnů a zmatené rozkazy instruktorů způsobily, 

že nedošlo k jejich plánovaným odsunům do lesů a zákeřným bojům proti 

Američanům a Rusům. Posledním rozkazem ze 7. května 1945 mělo deset 

dobrovolníků Hitlerjugend v Kadani zničit všechny záznamy, knihy a písemný 

materiál ve Františkánském klášteře, dokončit ukrytí zbraní a zaujmout obranné 

postavení. Při příchodu Rudé armády do Kadaně (8. 5. 1945) se žádný odpor  

ze strany Hitlerovy mládeže neuskutečnil. (Vítek, Vachala, 1970). 

6.1. Politická situace a národnostní složení po 2. světové válce 

 Po válce začala druhá vlna nucené migrace, odsun německého obyvatelstva 

do Německa. Z původních obyvatel zůstali někteří specialisté, horníci s rodinami, 

smíšená manželství a antifašisté (Kolektiv autorů: Chomutovsko. Hněvín. Most. 

2006). 

Převzatý dokument ze Sborníku dokumentů Chomutovsko 1945-1948 (1989, s. 38) 

odráží problematiku odsunu německého obyvatelstva na Kadaňsku. 

Zpráva osídlovacího referenta ONV Kadaň 

(výňatek z materiálu „I. pololetní sjezd delegátů lidové správy na okrese 

kadaňském“ k sjezdu 16. 2. 1947. SOkA Kadaň fond ONV Kadaň, dodatky) 

(…………………….) 

VIII. 
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Zpráva osidlovacího referenta. 

Ref. Otakar Benda, I. místopředseda 

Činnost osídlovacího referátu se v začátku soustřeďovala na odsun Němců, v roce 

1946 svoji činnost rozšířil na kontrolu a dodatečné provádění konfiskace dle dekretu 

presidenta republiky č. 108/45 a od října 1946 na kontrolu jmenování a odvolání 

národních správců v živnostenském podnikání. 

Činnost tohoto referátu lze vyjádřit těmito čísly: 

Za rok 1945 a 1946 odsunuto celkem………………………...42 458 Němců a to 

V roce 1945 neorganizovaným odsunem……………………..17 547 osob 

organizovaným odsunem 20 transportů, 

bez závad v roce 1945 a 1946…………………………….…..24 000 osob 

transporty antifašistů odstěhováno………………………….…1 006 osob 

na zvláštní povolení tzv. permit……………………………….….205 osob 

zbývá k odsunu pro jarní transport…………………….……....1 474 osob 

antifašistů k vystěhování……………………………………..…….320 osob 

specialistů zatím zůstává……………………………….…….……148 osob 

zatímně vyňato z odsunu horníků…………………………..………96 osob 

a smíšených manželství………………………………………..…...204 osob 

Podle dekretu presidenta republiky č. 108/45 bylo vydáno celkem 8 582 

konfiskačních výměrů, do nichž bylo podáno 1286 odvolání a z těchto vyřízeno 424 

zamítavě a 2 kladně, ježto se jednalo nesporně o národně spolehlivé čsl. občany. 

Stav osídlení k 31. XII. 1946 jest 19 451 Čech. 

Předpoklad dalšího zdárného osídlení jest řádně prováděná úprava bytů, kteréhožto 

úkolu jistě se MNV s úspěchem zhostí. 

(………………….) 

 
 Další migrační vlnou, tentokrát dobrovolnou, bylo období po roce 1945, kdy 

se začali vracet Češi, kteří v roce 1938 museli odejít, přicházeli obyvatelé z různých 

krajů celé republiky, přijížděli reemigranti české národnosti z Francie, Rumunska, 

obyvatelé z východního Slovenska, z Volyně, Maďarska a také značný počet 

romského obyvatelstva. Vznikla tu nesourodá společnost lidí z různých krajů  

a sociálních poměrů bez znalostí kulturních a historických tradic regionu, kterou 

čekalo velmi složité období sžívání se spolu i s regionem (příloha č 34). 
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 V květnu roku 1945 se okamžitě po osvobození (dne 8. 5. 1945 pronikla  

do Kadaně Rudá armáda) utvářela československá správa, ale v této chaotické době 

neměla mnoho možností k zajištění pořádku. Postupně se obnovovala činnost 

politických stran a společenských organizací. Jako první vznikla ve většině obcí 

organizace Komunistické strany Československa a další strany – sociálně 

demokratická, lidová a národně socialistická. Největší podporu KSČ dokládají 

výsledky voleb v roce 1946, kdy získala celkem 40% všech odevzdaných hlasů 

v Čechách a na Moravě, ale na Kadaňsku to bylo 62,2% a na Chomutovsku 60% 

(Chomutovsko 1945-1948, s. 12). 

 Hospodářská situace se stále více zhoršovala, obyvatelé Kadaňska přežívali 

jen díky rozšířené zemědělské výrobě. Všechny ceny včetně potravin zde byly velmi 

vysoké a veškerého zboží velký nedostatek, velkoobchod nedokázal dostatečně 

zásobovat vzdálenější místa. 

 S přílivem obyvatel se velmi rychle rozvíjel těžký průmysl a energetika, ale 

v horských oblastech bez pracovních příležitostí život postupně upadal. Pozemková 

reforma, týkající se vyvlastňování a parcelace statků nad 50 ha se dotkla především 

Kadaňska. Nedařilo se dosídlování volných zemědělských usedlostí a nedostatek 

pracovních sil v zemědělství byl řešen pomocí brigád pracujících z průmyslu. 

 Úsilí o vybudování demokratické společnosti v Československu, bylo  

po třech letech zničeno únorovými událostmi 1948, ve státě převzala moc  

na dlouhých 41 let komunistická strana se svou totalitní ideologií. Všechny občanské 

struktury byly zničeny, městská samospráva byla zrušena, živnostníci a sedláci byli 

pronásledováni, svobodné spolky a politické strany rozpuštěny a kulturní  

a náboženský život byl omezován. (Hlaváček, Pachner, 2009). 

Tabulka č. 14: Celkový stav obyvatelstva okresu Kadaň (Podle českého statistického 

úřadu) 

Rok Střední stav obyvatelstva 
1933 35 744 
1937 35 226 
1945 4 461 
1946 16 270 
1947 22 257 
1948 23 078 
1949 22 885 
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1952 22770 
1955 23 183 
1957 23 684 
1959 24 248 

Tabulka č. 14 ukazuje, jak razantně zasáhla 2. světová válka do počtu obyvatelstva 

okresu Kadaň. V roce 1945 po odsunu Německého obyvatelstva z pohraničí se počet 

téměř 8x snížil a během dvou let s přílivem obyvatel z vnitrozemí opět 5x stoupl, ale 

již nikdy nedosáhl počet obyvatel stavu osídlení jako ve 30. letech 20. století. 

 
Tabulka č. 15: Město Kadaň – statistické údaje za základní územní jednotku (ČSÚ) 

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů 
1950 7 908 1584 
1961 10 010 1347 
1970 15 624 1079 
1980 18 614 1063 
1991 17 796 1180 
2001 17 579 1207 

Tabulka č. 15 by měla vypovídat o zvyšující se životní úrovni obyvatel Kadaně, ale 

počet domů na počet obyvatel je velmi zkreslený, protože v Kadani v letech 1960 - 

1980 bylo postaveno pět velkých panelových sídlišť, kde v jednom domě pod jedním 

čp. jsou desítky bytových jednotek. Můžeme tedy sledovat jen rychle rostoucí počet 

obyvatel, který se 3,5x zvýšil během let 1950 – 2001. 

 
Tabulka č. 16: Obyvatelé podle národnosti v % - okres Chomutov 

národnost 1961 1970 1981 1991 2001 
celkem  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
česká 77,8 83,4 84,8 87,1 90,0 
slovenská 9,9 9,6 9,7 7,6 3,9 
ukr.+ ruská (rusínská) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 
polská 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
německá 10,3 5,1 3,4 2,6 1,9 
maďarská 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 
ostatní a nezjištěno 0,4 0,4 0,8 1,3 3,0 

 Vzhledem k tomu, že při územní reorganizaci v roce 1960 byl zrušen okres 

Kadaň, je porovnání národností uvedené v tabulce č. 16 z celkového počtu obyvatel 

okresu Chomutov. Lze se domnívat, že obdobně klesal počet příslušníků jiné 

národnosti než české i v Kadani. (ČSÚ) 
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 Další zásadní změnou a proměnou bylo v roce 1953 zabrání téměř třetiny 

Kadaňska Československou lidovou armádou a vytvoření vojenského výcvikového 

prostoru v Doupovských horách. Město Doupov a několik desítek vesnic bylo 

zničeno a obyvatelstvo vysídleno. V roce 1960 byl při celostátních územních 

změnách zrušen okres Kadaň a oblast přešla pod správu okresu Chomutov 

v Ústeckém kraji. 

 Od šedesátých let se do severozápadních Čech za prací stěhovaly další tisíce 

lidí. Většina z nich nacházela uplatnění hlavně v energetice v nově postavených 

elektrárnách Tušimice I. a II. a Prunéřov I. a II. a v povrchových dolech. 

V souvislosti s důlní činností postupně mizely další desítky obcí. 

 Rozvoj měst byl soustředěn na výstavbu panelových sídlišť, která rychle 

vyrůstala kolem chátrajících historických center. Sídliště byla stavěna postupně,  

a protože se oficiální pojmenování mezi lidmi nerozšířilo, jsou od počátku nazývána 

abecedně. Takže dnes jsou v Kadani sídliště A, B, C, D a E. Součástí každého 

sídliště byla základní občanská vybavenost, tj. jesle, mateřská a základní škola, 

samoobsluha, restaurace a další služby obyvatelstvu. 

 V srpnu 1968 zasáhla do historického vývoje celého Československa okupace 

vojsk Varšavského paktu. Sovětskými vojsky bylo okupováno i město Kadaň. 

Následovalo období normalizace. 

6.2. Současný vývoj města po roce 1989 

 Po více jak čtyřiceti letech budování komunismu tzv. sametová revoluce 

v roce 1989 začala období obnovy demokratické společnosti. Na podzim v roce 1990 

byla v komunálních volbách zvolena městská samospráva. Město Kadaň se postupně 

vrátilo ke svým historickým a kulturním tradicím a především za příkladnou obnovu 

památek získalo několikrát titul „Město roku.“ 

 Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně značně zničeného historického centra 

města i objektů stojících mimo centrum. Opravou prošla radnice včetně radniční 

věže. V přízemních prostorách, které dříve sloužily jako skladiště, byly vybudovány 

výstavní prostory, které jsou od roku 1993 k dispozici výtvarníkům a umělcům. 

Součástí galerie Josefa Lieslera je také informační centrum města Kadaně. V roce 
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1993 založilo město novodobou tradici, tou je pořádání Císařského dne na počest 

návštěvy císaře Karla IV. v roce 1367 a 1374. 

 Mezi významné kulturní památky města dnes patří Františkánský klášter 

s kostelem 14 sv. pomocníků, kostel Povýšení sv. Kříže, Alžbětinský klášter 

s kostelem sv. Rodiny a Alžběty, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Kadaňský hrad, 

Žatecký barbakán, radnice a další. 

 V současné době má město 17 600 obyvatel a průměrný věk obyvatelstva je 

40 let. Rozlohou město pokrývá přibližně 6 560 ha, čítá celkem 1 183 bytových 

domů včetně cca 610 rodinných domů. Město Kadaň prodělává rozsáhlou 

modernizaci, která spočívá jak v opravách a údržbě historické části města, 

modernizaci inženýrských sítí, tak i v nové výstavbě rodinných domů. V přilehlé 

průmyslové zóně v současné době proběhla výstavba několika výrobních podniků, 

které poskytují nové pracovní příležitosti. 

 Dnes je v Kadani šest mateřských škol, čtyři základní školy, tři střední školy  

a odborné učiliště s několika zaměřeními. Město má svoji vybavenou nemocnici  

a zařízení pro přestárlé spoluobčany, vybudováno je i dostatečné zázemí pro kulturní 

a sportovní vyžití. Je zde kulturní dům, kino, zimní stadion, koupaliště a další 

zařízení. V blízkosti města se nachází přehradní nádrž Nechranice, která nabízí 

rozsáhlé možnosti letní rekreace. Vzhledem k tomu, že se město Kadaň nachází  

na úpatí Krušných hor, je zde snadná dostupnost i zimních sportů. 

 Město Kadaň poskytuje v současnosti velmi dobré podmínky pro spokojený 

život obyvatel a lze je zařadit mezi nejmodernější města v republice. Po reformě 

územně-správního členění v České republice se Kadaň stala součástí nově zřízeného 

Ústeckého kraje (Hlaváček, 2008). 
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7. Vývoj školství v období 1945 – 1989 

7.1  Základní školy 

 Po válce pověřilo ministerstvo školství a osvěty odborného učitele Karla 

Krabce a Václava Lemberga organizací školství v okrese Kadaň. Ředitelem 

měšťanské školy byl pověřen M. Hacmac a řídící učitel J. Brumlich byl pověřen 

řízením obecné školy. Vyučování začalo 3. září 1945. V této době zde byla dívčí 

a chlapecká škola, které byly sloučeny ve školním roce 1948/49 a následně opět  

na několik let rozděleny. 

 Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva rostl požadavek na zvyšování kapacity 

v základních školách. Postupně byly během patnácti let postaveny čtyři základní 

školy. 

 Kadaňská, původně první ZŠ, sídlí od 2. 9. 1974 v nově postavené budově 

v ul. Školní, čp. 1479 a vyučuje 348 žáků v 18 třídách. 

 K 1. 1. 1959 byla otevřena Základní škola Rudolfa Koblice, ul. Pionýrů,  

čp. 1102, Kadaň, okr. Chomutov. Dnes je v této škole vzděláváno 405 žáků 

v sedmnácti třídách. 

 Další nově otevřenou školou byla k 1. 9. 1964 Základní škola,  

ul. Chomutovská, čp. 1683, okr. Chomutov. Také tato škola dnes vzdělává 450 žáků  

ve dvaceti třídách. 

 V roce 1970 došlo k otevření další nové moderní základní školy v ul. Jana 

Roháče, čp. 1381. V této škole byly děti vzdělávány 25 let, ale v roce 1996 

z rozhodnutí rady Města Kadaně byla škola zrušena. Důvodem bylo velké snížení 

počtu dětí v Kadani. Dnes je budova stále využívána ke vzdělávání dětí, je v ní 

umístěno centrum pro volný čas Dům dětí a mládeže „Šuplík“, který nabízí  

pro všechny věkové skupiny množství zábavných a vzdělávacích aktivit a kroužků.

 Poslední nově otevřenou základní školou byla v roce 1975 Základní škola, 

Na Podlesí 1480, okres Chomutov. Dnes se v této škole vzdělává v osmnácti třídách 
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463 dětí. Základní školy v Kadani v současné době vzdělávají 1666 žáků  

v 73 třídách. 

7.2  Mateřské školství po roce 1945 

 Je obvyklé zpracovávat historii mateřských škol skrze kroniky a to tak, že se 

nejdříve doloží stručná historie škol, pak se k materiálům z kroniky stanoví kriteria, 

která se hlouběji propracují. Tento úmysl původně pojala i autorka. Protože však 

získala přístup k osmi kronikám mateřských škol existujících po 2. světové válce  

po současnost, byla nucena metodologicky změnit svůj původní záměr. 

 V první části historie mateřských škol dokládá jejich historický vývoj  

na konkrétních údajích zpracovaných v podobě tabulek. Tam se sice prokáže 

konkrétní podoba a život mateřské školy, méně však je možno zdůraznit její 

specifika. Ta se však z kronik mateřských škol nedala vyčerpat, neboť kroniky téměř 

shodně vypovídají o životě, byť odlišných mateřských škol. Také údaje v kronikách 

z určitých časových úseků jsou různě zpracované. Záleželo na postoji kronikáře, jak 

podrobně a které údaje zaznamená. Někteří pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 

na mateřských školách působili dlouhodobě, nebo ještě působí, a proto je autorka 

požádala o rozhovor k doplnění některých údajů zejména v tabulkách jednotlivých 

MŠ. 

 Proto v druhé části autorka zpracovává charakteristiky života mateřských škol 

doplněné autentickými citáty z kronik a výpověďmi pamětníků. 

 Tyto „životní záznamy“ vývoje mateřských škol jsou si natolik podobné,  

že se jevilo nadbytečné je opakovat u všech fungujících mateřských škol. Toto je 

smutný doklad nesprávně pochopeného a realizovaného principu jednotné školy. 

7.3  První mateřská škola v Kadani 

 Českou obecnou a mateřskou školu v Kadani organizují v roce 1945 

zmocněnec Ministerstva školství a národní osvěty, odborný učitel Karel Krabec  

a Václav Lemberg (přílohy č. 35 – 37, 39). 

 Ve školním roce 1945/46 byla otevřena mateřská škola spolu s obecnou 

školou v budově dnešního gymnázia, čp. 680 pod správou obecné školy chlapecké, 
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kde byl řídícím učitelem Josef Brumlich. Na mateřské škole působily učitelky 

Helena Štědrá a Vlasta Dvořáková, obě absolventky pětitýdenního přípravného kurzu 

pro učitelky mateřských škol. 

 Ve školním roce 1946/47 v budově Okresní péče o mládež byl ve dvou 

místnostech zahájen celodenní provoz se stravováním. Vedle MŠ zde byl pod 

správou Okresní péče o mládež zřízen „útulek“ pro 2-3leté děti. Bylo zapsáno 24 dětí 

v 1. třídě a 35 dětí ve 2. třídě. Děti byly zaměstnávány dopoledne i odpoledne 

s polední přestávkou (Kronika 1. MŠ, 1. díl, šk. rok 1946/47). 

 Výuku zajišťovala ředitelka Marie Smejkalová a absolventky pětitýdenního 

kurzu pro učitelky MŠ. Finančně mateřskou školu zajišťovaly Městský národní 

výbor, Okresní národní výbor, Okresní péče o mládež a Sdružení rodičů. 

 Již v roce 1949 byla MŠ umístěna do vily v ul. Kpt. Jaroše, čp. 581, kde sídlí 

dodnes. Postupně byla budova nově vybavena novým nábytkem, hračkami, 

stavebnicemi, pokrývkami a polštáři. Počet zapsaných dětí se zvyšoval, v roce 1949 

bylo zapsáno 56 dětí a v roce 1951 již 71 dětí. Mateřskou školu stále vedla ředitelka 

Marie Smejkalová. 

 Nově byl zaveden provoz i o prázdninách, návštěvy učitelek v rodinách dětí, 

do třídy dvouletých dětí byly přijaty pěstounky. 

 Ve školním roce 1951/52 bylo zrušeno oddělení dvouletých dětí a byly 

otevřeny jesle. V MŠ byly otevřeny tři třídy a děti rozděleny podle věku. Zájem  

o umístění dětí do MŠ stále stoupal. Ve školním roce 1952/53 bylo zapsáno 65 dětí  

a koncem školního roku již 114. Zaměstnance MŠ vedla ředitelka Maroušková, 

učitelky byly kvalifikované a během školního roku byly přijaty dvě pěstounky. 

 Vybavení mateřské školy se zlepšovalo díky spolupráci s Elektrickými 

závody a místní mlékárnou. Byl zaveden telefon, motorový proud pro robot  

do kuchyně, domácí telefon, byly zakoupeny záclony, pracovní oblečení  

pro učitelky, lehátka aj. 
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 Výchovnou složku sledovala okresní inspekce, zastoupená okresní 

metodičkou Evou Lemrovou. Většina učitelek začala dálkově studovat střední 

pedagogickou školu v Chebu. 

 Počet žádostí o umístění dětí v MŠ se stále zvyšoval, a proto byla 1. 9. 1959 

provizorně otevřena další třída, která se ale pro nevyhovující prostory musela 

několikrát stěhovat. 

 Ve školním roce 1960/61 se v MŠ začalo pracovat podle nových osnov. 

Prohlubovala se spolupráce s rodiči, pomáhali např. znovu obnovit školní zahradu  

a pískoviště, které bylo zničeno stavbou horkovodu, bylo upraveno okolí MŠ  

a založeny záhony růží (Kronika 1. MŠ, 1. díl, šk. rok 1960/61). 

Tabulka č. 17: 1. MŠ, Kpt. Jaroše, čp. 581 

Školní 
rok 

Počet 
tříd 

Počet 
dětí 

Učitelky Povozní Inspekce ŠvP 

1945/46       
1946/47 2 59     
1947/48 2    2  
1948/49  25     
1949/50 2 56   4  
1050/51 3 69   několikrát  
1951/52 3 71     
1952/53 3 114   několikrát 1 - 30 
1953/54     1  
1954/55 3    6  
1955/56 4      
1956/57 4      
1957/58 5    několikrát  
1958/59       
1959/60       
1960/61 3      
1961/62       
1962/63       
1963/64 3      
1964/65  116     
1965/66       
1966/67     1  
1967/68       
1968/69       
1969/70 4    3  
1970/71     2  
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1971/72 4 + přípr.    1  
1972/73 4    1 1 - 50 
1973/74 3 101    1 - 45 
1974/75 4    1 1 - 50 
1975/76 3     2 – 45, 

50 
1977/78 3    1 2 – 66, 

32 
1978/79      2 – 52, 

32 
1979/80 3    1 1 - 26 
1980/81 3     2 – 20, 

25 
1981/82 3     3 - 45, 

25, 50 
1982/83 3 86   1 2 – 30, 

31 
1983/84 3 81   1 2 – 25, 

30 
1984/85 3 75    83 
1985/86 3 75    100 
1986/87 3 73   1 120 
1987/88 3 67    60 
1988/89 3 69    113 
1989/90 3 58   1 2 – 27, 

26 
1990/91 3      
1991/92 3      
1992/93 3      
1993/94 3      
1994/95 3      
1995/96 3      
1996/97 3 65     
1997/98 4 65     
1998/99 4 65     
1999/2000 4 65     
2000/01 4 65     
2001/02 4 65     
2002/03 4 65     
2003/04 4 65     
2004/05 4 65     
2005/06 4 65     
2006/07 4 65     
2007/08 4 65     
2008/09 4 65     
2009/10 4 70     
2010/11 4 75     
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V tabulce je uveden v daném školním roce počet tříd, počet zapsaných dětí  

a pedagogického a provozního personálu, počet inspekcí a počet výjezdů do školy 

v přírodě (ŠvP), popř. kolik dětí během školního roku do ŠvP vyjelo. V 80. letech 

byly výjezdy do ŠvP během jednoho šk. roku tak časté, že některé MŠ vyjely se 

všemi dětmi 3x i vícekrát. 

Tabulka č. 18: Nejdéle zaměstnaní v 1. MŠ, ul. Kpt. Jaroše, čp. 581 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 
 

 

Čechová-
Smejkalová 
Marie 

1945 - 
1950 

Syblíková 
Věra 

1960 - 
1971 

Melišíková 
Marie 

1969 - 
1982 

Kňavová-
Maroušková 
Věra 

1950 - 
1957 

Kadlecová-
Formánková 
Věra 

1970 – 71 
1982 - 
2008 

Trepeschová 
Dagmar 

1984 - 
dosud 

Šperglová E. 1957 - 
1959 

Nováková 
Helena, Bc. 

1978 - 
2008 

Davidová  

Čimerová 
Katarína 

1959 - 
1961 

Krobová-
Paparegová 
Eva 

1978 - 
1989 

Dudková 
Vlasta 

 

Bortelová 
Anna 

1961 - 
1970 

Součková 
Miluše, Bc. 

1982 - 
dosud 

Mézlová  

Majerová 
Marie 

1970 - 
1972 

Trýznová 
Jaroslava 

1984 - 
dosud 

Neufusová 
Anna 

 

Trundová-
Šraierová 
Věra 

1972 - 
1978 

Motlová 
Ivana 

1990 - 
dosud 

Hrdličková 
Marie 

 

Kůtová 
Jiřina 

1978 - 
1982 

Holcová 
Lucie 

2003 - 
dosud 

Martínková  

Fišerová 
Irena 

1982 - 
1990 

Čiháková 
Ivana – asist. 

   

Hanzlíčková 
Hana 

1990 - 
2007 

    

Trýznová 
Jaroslava 

2007 – 
2008 - 
pověřena 

    

Vízková 
Jana, Bc 

2007 - 
dosud 

    

V tabulce č. 18 nebylo možno z důvodu velkého počtu jmen uvést všechny, i ty, kteří 

zde působili jen krátkodobě. Uvedena jsou jména všech ředitelek v MŠ  

a zaměstnanců s pracovním poměrem delším než osm let. 
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 S nárůstem obyvatelstva v kraji byly v padesátých letech také zřizovány 

jednotřídní mateřské školy v okolních vesnicích – v Prunéřově, Vernéřově, 

Tušimicích, Rašovicích, Račeticích, Radonicích, Miřeticích, Doupově, Okounově, 

Pětipsech a dalších. V dnešní době však mnohde již nejsou nejen mateřské školy, 

s rozvojem energetiky a s ní souvisejícím rozvojem povrchových dolů postupně 

zanikly v minulých padesáti letech celé vesnice. 

 V roce 1960 byl ustanoven okres Chomutov, který byl součástí 

Severočeského kraje s centrem v Ústí nad Labem. Okresním nadřízeným orgánem 

kadaňským školám se stal Okresní odbor školství v Chomutově. 

7.4  Mateřské školy v Kadani od roku 1960 

 S rozvojem energetiky v regionu a s ní související bytové výstavby rostou  

i požadavky na počet míst v mateřských školách. V 60. letech byl zahájen provoz 

v několika zařízeních. 

 Otevírání mateřských škol v průběhu 60. let a na přelomu 70. let probíhalo 

vždy obdobně. Odborem školství byla jmenována ředitelka a některé pedagogické  

a provozní pracovnice dva až tři měsíce před oficiálním zahájením provozu mateřské 

školy. Jejich úkolem bylo školu připravit, tj. uklidit a vybavit, na slavnostní otevření. 

Tyto přípravné práce byly fyzicky i organizačně velmi náročné. Úklid probíhal ještě 

během dokončovacích stavebních prací, kdy stavební dělníci mnoho nehleděli  

na hrubý úklid, a vše zůstalo na personálu mateřské školy. Vybavení tříd, ložnic, 

šaten, kuchyně a dalších prostor školy nábytkem, textilem, pomůckami a dalšími 

potřebami bylo úkolem ředitelky školy. V obchodech bylo zboží málo a tak ředitelky 

objížděly obchody v širokém okolí nebo zboží objednaly a čekaly na dodání. Většinu 

textilu dodávaly obchody „Jednota“ a ušití zajišťoval personál školy svépomocí. 

Dekorativní předměty pocházely často ze sítě obchodů „Krásná jizba“, kde bylo 

možno koupit zboží z přírodních materiálů a v kvalitním designu. Dopravu 

zakoupeného nábytku a dalšího vybavení školy většinou zajišťoval některý 

z místních nebo regionálních podniků, se kterým mateřská škola spolupracovala  

a stal se tak jejím „patronátním závodem“. 
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 Během podzimu se podařilo budovu připravit tak, aby mohly začátkem ledna 

přejít do nově otevřené mateřské školy děti z okolních přeplněných mateřských škol. 

Tímto postupem byla zprovozněna mateřská škola 4., 5., 6., 7., i 3. MŠ (po celkové 

rekonstrukci začátkem 70. let.). V prvním roce provozu byla škola zaplněna jen 

částečně a za provozu proběhly poslední dokončovací úpravy. Již v dalším školním 

roce byla kapacita školy (podle tehdejší legislativy) naplněna. 

 V této době byly z nedostatku volných míst v mateřských školách otevírány 

provizorní třídy bez potřebného zázemí (tj. umýváren a prostor pro stravování  

a odpočinek). Takto byla na krátkou dobu otevřena třída v 6. MŠ, v místnosti kde 

původně byla a dnes zase je tělocvična, v 9. MŠ ve spojovací chodbě mezi budovou 

školy a jeslí apod. 

 Základní metodické pomůcky pro školství byly vyráběny v n. p. Komenium  

a do mateřských škol dodávány ústřední rozesílkou, takže ve všech mateřských 

školách byly metodické kabinety vybaveny téměř stejně. Pomůcky byly metodicky 

kvalitní, trvanlivé a většinou dodnes aktuální a používané. Mezi nejznámější patří 

soubory: Velcí a malí; Kdo, co, čím; Čtveřice obrázků; Obrázky pro jesle; Obrázky 

k pohádkám; Logopedický slovník; Obrazy města a vesnice, Rok v přírodě; soubor 

metodických listů Těšíme se do školy aj. 

 Ve všech mateřských školách byly knihovny vybaveny dětskou literaturou, 

kde nechyběly publikace lidové slovesnosti a autorské literatury např. Němcové, 

Erbena, Sládka, Čarka, Petišky, Čapka, Lady, Sekory, Čtvrtka a mnoha dalších. 

Všechny mateřské školy také využívaly množství námětů z časopisu pro předškolní 

děti „Sluníčko“. 

2. MŠ 

 Dlouho očekávaná 2. MŠ ve vile Dagmar, byla otevřena 2. 1. 1960, v obytné 

budově z roku 1887, v ul. Jana Švermy, čp. 606. Zapsáno bylo 55 dětí ve dvou 

třídách, některé z 1. MŠ a další děti z rodin. Ředitelkou byla jmenována Libuše 

Kožíšková (přílohy č. 39, 40). 

 Pro přehlednost jsou základní údaje jednotlivých mateřských škol zpracovány 

v následujících tabulkách. 
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 Struktura kriterií v jednotlivých tabulkách byla zvolena podle 1. MŠ tak, aby 

co nejvíce vypovídala o vývoji školy v průběhu její činnosti. Postupně se však 

ukázalo, že kronikáři jednotlivých mateřských škol v průběhu různých období, vedli 

záznamy různým způsobem a se zřetelem k různým oblastem života mateřských 

škol. 

 Snaha dostát principu soustavnosti ve statistickém zdokumentování 

charakteristik jednotlivých mateřských škol v některých případech nebyla naplněna, 

některé tabulky neposkytují očekávanou výpovědní hodnotu (např. tabulka č. 21, 

 3. MŠ, kde kronika byla vedena až od šk. roku 1973/74). 

 Tabulky všech MŠ jsou sestaveny tak, aby poskytovaly základní informace  

o počtu tříd a v nich zapsaných dětí a počtu nejdéle pracujícího personálu (osm a více 

let). Protože jsou kriteria v tabulkách všech MŠ stejné, nebylo nutné opakovat stejný 

komentář u jednotlivých tabulek. 

Tabulka č. 19: 2. MŠ, ul. Jana Švermy, čp. 606 

Školní 
rok 

Oddělení 
- třída 

Počet 
dětí 

Učitelky Kuchařky, 
uklizečky 

Inspekce Škola v 
přírodě 

1960/61 2 63 3 + řed. 4   
1961/62   3 + řed. 2 + 3   
1962/63 2 67 3 + řed.    
1963/64   3 + řed.    
1964/65   3 + řed. 2 + 2   
1965/66   3 + řed.    
1966/67       
1967/68 2 58 3 + řed.  1  
1968/69       
1969/70       
1970/71    2 + 3   
1971/72       
1972/73 2 + cikán.  4 + řed.    
1973/74      1 - 18 
1974/75   3 + řed.    
1975/76       
1976/77       
1977/78    2 + 2  2 – 19, 

43 
1978/79     1  
1979/80       
1980/81       
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1981/82       
1982/83       
1983/84       
1984/85      1 
1985/86      2 
1886/87      1 - 30 
1987/88      3 
1988/89       
1989/90       
 

Tabulka č. 20: Nejdéle zaměstnaní ve 2. MŠ, ul. Jana Švermy, čp. 606 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Kožíšková 
Libuše 

1960-1984 Konířová 1960- Stachová 1960 - 1968 

Šilhanová 
Vlasta 

1984-1990 Patrochová 
Zdena 

1960- Fialková 1960 -  

  Pálinkášová 
Helena 

1970 -  Filipová 1962 - 1980 

  Riedlová 
Magda 

1965-1975 Melicharová 1964 -  

  Šilhanová 
Vlasta 

1973-1990 
1984 – řed. 

Cestrová 1977 - 

  Vopálková 
Marta 

1982 - 1990 Klímová 1983 - 1990 

  Spěváková 1982-1987   
 

 
3. MŠ 

 V roce 1962 byly otevřeny dvě mateřské školy. V Žitné ulici, čp. 615, byly 

otevřeny tři třídy 3. MŠ v budově postavené v roce 1886 původně jako chudobinec, 

později zde byla kasárna a v 50. letech 20. století učňovská škola. V krásné vile byly 

všechny třídy i kuchyně vybaveny kamny na tuhá paliva a školnice každé ráno  

před příchodem dětí zatápěla a během dne doplňovala palivo. Původní vybavení 

kuchyně bylo velmi jednoduché, postupně byl zakoupen robot, škrabka na brambory, 

mixer apod. Nádobí pro děti tvořily plastové tácky, hrnečky a levné skleničky.  

V přízemí budovy byl jeden byt pro personál. V letech 1971 – 1975 proběhla celková 

rekonstrukce budovy, kdy byla obnovena střecha, nové rozvody a ústřední topení  

a třídy byly vybaveny novým nábytkem. 
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 Ředitelkou byla v roce 1962 jmenována Marie Smejkalová. Přijímány zde 

byly děti již od dvou let, hlavně ze vzdáleného nově postaveného panelového sídliště 

B na Chomutovské ulici. Učitelky rodičům vyšly vstříc a po tři roky organizovaly 

v 5.15 hod. ranní přijímání dětí v budově základní školy v centru sídliště a ráno 

v 5.35 hod. linkovým autobusem městské dopravy převážely děti do vzdálené 3. MŠ. 

V této mateřské škole byla na požadavek nadřízených orgánů zřízena vyrovnávací 

třída pro romské děti. (přílohy č. 39, 41). V této třídě pracovaly dvě učitelky a bylo 

zapsáno 15 dětí. Tyto děti se každý den po příchodu sprchovaly a převlékaly  

do oblečení zajišťovaného mateřskou školou. Jednou týdně byl organizován  

tzv. odvšivovací den. Cena stravného v této třídě byla stanovena na 1,00 Kč/den  

a doplatek zajišťovalo město Kadaň. Děti se v této třídě seznamovaly s režimem MŠ, 

požadavky na hygienu a sebeobsluhu a po zvládnutí nároků MŠ byly během roku 

integrovány do běžných smíšených tříd školy. Tato třída byla v provozu jen několik 

let, na žádost rodičů byla zrušena a romské děti integrovány do běžných tříd.  

(Ze vzpomínek Hany Pojarové, jméno uvedeno se souhlasem respondentky) 

Tabulka č. 21: 3. MŠ, ul. Žitná, čp. 615 

Šk. rok Oddělení Děti Učitelky Kuch. + ukl. Inspekce ŠvP 
1974/75 4   3 + 3   
1975/76 4   3 + 3   
1976/77 4   3 + 3   
1977/78 4   3 + 3 1  
1978/79 4   3 + 3   
1979/80 4      
1980/81 4      
1981/82 4      
1982/83 4      
1983/84 4    1  
1984/85 4      
1985/86 4      
1886/87 4      
1987/88 4      
1988/89 4      
1989/90 4      
1990/91       
1991/92       
1992/93 3      
1993/94 3      
1994/95       
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1995/96       
1997/98       
1998/99 3 68   1  
1999/2000 3 68    1 
2000/01 3 68     
2001/02 3 68     
2002/03 4 80     
2003/04 4 80     
2004/05 4 80   1  
2005/06 4 83     
2006/07 4 83     
2007/08 3 68     
2008/09 4 83     
2009/10 4 83     
 

Tabulka č. 22: Nejdéle zaměstnaní ve 3. MŠ, ul. Žitná, čp. 615 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Pojarová 
Hana 

1975 - 
1999 

Titěrová Eva  1975 - 
2001 

Janoušková 
Věra 

1961 - 
1979 

Pojarová-
Amin Iva 

1999 - 
dosud 

Dundrová 
Věra 

1975 - 
2004 

Křivdová 
Krista 

1975 - 
1989 

  Hrdličková 
Pavla 

1975 - 
2005 

Tikalová  1979 - 
1990 

  Zušťáková 
Eva 

1982 - 
1991 

Žvaková 
Pavla 

1979 - 
1993 

  Bolová 
Miroslava 

1984 - 
2008 

Švarcová 
Věra 

1984 - 
1996 

  Pojarová-
Amin Iva 

1993 – 
1996 

Kudračová 
Zdeňka  

1995 - 
2007 

  Žemličková 
Martina 

2004 - 
dosud 

Blažková 
Blanka 

1997 - 
2007 

  Kvasničková 
Marcela 

2005 - 
dosud 

Boguská Eva 1997 - 
dosud 

    Libiaková D 2003 - 
dosud 

    Valentová Z. 2000 - 
dosud 

(Záznamy v kronice školy jsou vedeny od školního roku 1974/75, kdy byla škola 

otevřena po celkové rekonstrukci). 
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4. MŠ 
 Provoz čtyřtřídní mateřské školy 4. MŠ v Klášterecké ul., čp. 1557, byl 

zahájen 1. 1. 1962 v nově postavené budově, která již splňovala všechny v té době 

platné požadavky na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Mateřská škola 

byla součástí prvního panelového sídliště v Kadani tzv. „sídliště A.“ Ředitelkou byla 

jmenována B. Macháčková (přílohy č. 39, 42). 

Tabulka č. 23: 4. MŠ, ul. Klášterecká, čp. 1557 

Šk. rok Oddělení Děti Učitelky Kuch. + 
ukl. 

Inspekce ŠvP 

1963/64 4 135   1  
1964/65 4 136     
1965/66 4 136     
1966/67 4 128     
1967/68 4 120   1  
1968/69 4      
1969/70 4 123     
1970/71 4 107   2  
1971/72 4  115   1  
1972/73 4 115   2  
1973/74 4 120   2  
1974/75 4 117   1  
1975/76 4 121   4  
1976/77 4 132   1  
1977/78 4 140   1  
1978/79 4 140   1  
1979/80 4 139   2  
1980/81 4 139   2  
1981/82 4 130     
1982/83 4 133   1  
1983/84 4 140   1  
1984/85 4 120     
1985/86 4 120   1  
1886/87 3+1 logo 102+12logo   3  
1987/88 3+1 logo 102+12logo     
1988/89 3+1 logo      
1989/90 3+1 logo      
1990/91 3+1 logo      
1991/92 3+1 logo      
1992/93 3+1 logo 102     
1993/94 3+1 logo      
1994/95 3+1 logo      
1995/96 3+1 logo    1  
1997/98 2+2 logo      
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1998/99     1  
1999/2000 3+1 logo 72+15 logo     
2000/01 3+1 logo 72+14 logo     
2001/02 3+1 logo      
2002/03 3+1 logo      
2003/04 3+1 logo 72+14 logo     
2004/05 3+1 logo      
2005/06 3+1 logo      
2006/07 3+1 logo      
2007/08 3+1 logo      
2008/09 3+1 logo      
2009/10 3+1 logo      
Pozn.: „logo“ – označení logopedické třídy, kam docházejí děti s vadnou 

výslovností, zapsáno je max. 15 dětí a denně jsou prováděna logopedická cvičení. 

Tabulka č. 24: Nejdéle zaměstnaní ve 4. MŠ, ul. Klášterecká, čp. 1557 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Macháčková 
B. 

1962 - 
1966 

Nyklová 
Marie 

1962 - 
1970 

Žatecká 
Hana 

1962 - 
1991 

Lemrová E. 1966 - 
1966 

Pálinkášová 
Helena  

1962 – 
1970, 1967 
řed. 

Procházková 
M.  

1963 

Pálinkášová 
Helena 

1967 - 
1970 

Kůtová Věra 1969 - 
1981 

Čihová Z.  1963 - 
1976 

Kejmarová 
Julie 

1970 - 
1986 

Konířová 
Ludmila 

1970 - 
1985 

Procházková 
Jana 

1974 - 
1987 

Řeháková 
Dagmar 

1986 - 
dosud 

Wicherová 
Věra 

1970 - 
1979 

Doubravská 
Zdeňka 

1977 - 
1086 

  Draganová 
Marie 

1970 - 
1979 

Zelingerová 
Iva 

1977 - 
1992 

  Javornická-
Černá Soňa 

1976 - 
dosud 

Štětinová 
Hana 

1980 - 
1989 

  Švehlová 
Hana 

1981 - 
1990 

Hrdličková 
Marie 

1990 - 
dosud 

  Ledinská 
Evženie, Bc. 

1981 - 
dosud 

  

  Isaková 
Hana, Bc. 

1982 - 
dosud 

  

  Maxová 
Vlasta 

1985 - 
dosud 

  

  Nejepsová 
Věra 

1986 - 
dosud 

  

  Buňatová 
Marta 

1986 - 
dosud 
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5. MŠ 
 Další mateřské školy byly součástí rychle se rozvíjející sídlištní panelové 

výstavby a s ní související občanské vybavenosti. Na sídlišti B v ulici U Stadionu, 

čp. 1361, byla 1. 1. 1967 otevřena čtyřtřídní 5. MŠ. Ředitelkou této školy byla 

jmenována Eva Lemrová (přílohy č. 39, 43). 

Tabulka č. 25: 5. MŠ, ul. U Stadionu, čp. 1361 

Šk. rok Oddělení Děti Učitelky Kuch. + 
ukl. 

Inspekce ŠvP 

1966/67 4 106     
1967/68       
1968/69 5      
1969/70 5     1 
1970/71  145   2  
1971/72       
1972/73 5 + přípr.    1 2 
1973/74      2 – 51, 27 
1974/75     1  
1975/76      3 
1976/77       
1977/78      3 
1978/79       
1979/80 5    1  
1980/81       
1981/82      1 
1982/83      1 
1983/84       
1984/85      2 
1985/86      1 - 60 
1886/87      2 – 60, 60 
1987/88      1 
1988/89      3 
1989/90 4      
1990/91 4      
1991/92 4     3 
Pozn. „přípr.“ je v přípravné oddělení, kam docházely 5 – 6tileté děti jen dopoledne. 

Tabulka č. 26: Nejdéle zaměstnaní v 5. MŠ, ul. U Stadionu, čp. 1361 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Lemrová 
Eva 

1967 - 
1967 

Bičanová 
Ivana 

1967 – 1992, 
1969 řed. 

Kubová 
Jiřina 

1967 - 
1992 

Bukovská 
Hana 

1967 - 
1969 

Nyklová 
Marie 

1970 - 1989 Matušková 
Libuše 

1972 - 
1992 
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Bičanová 
Ivana 

1969 - 
1992 

Tenglerová 
Květoslava 

1974 - 1983   

  Bursíková 
Hana 

1977 - 1992   

  Straková 
Radmila 

1980 - 1992   

  Nováková 
Jiřina 

1983 - 1992   

  Genserová 
Pavla 

1985 - 1992   

 
 
6. MŠ 
 Na sídlišti C v ul. Husova, čp. 1337, byla čtyřtřídní 6. MŠ otevřena 22. 12. 

1967. Ředitelkou byla jmenována Věra Šubrtová (přílohy č. 39, 44, 45). 

Tabulka č. 27: 6. MŠ, ul. Husova, čp. 1337 

Šk. rok Odděle
ní 

Děti Učitelky Kuch. + 
ukl. 

Inspekce ŠvP 

1967/68 4 90 8 + řed. 3 + 3   
1968/69 5 157 9 + řed. 3 + 3 1  
1969/70       
1970/71 5 152 9 + řed. 3 + 3   
1971/72 5 150 9 + řed. 3 + 3   
1972/73 5 145 9 + řed. 3 + 3  1 
1973/74 5 145 10 + řed. 3 + 3   
1974/75 5 145    2 
1975/76   8 + řed. 3 + 2  2 
1976/77   8 + řed. 3 + 2  1 
1977/78   8 + řed. 3 + 2  2 
1978/79   8 + řed. 3 + 2  2 
1979/80 4  7 + řed. 3 + 2   
1980/81 4 140 7 + řed. 3 + 2 1 2 – 25, 

25 
1981/82 4 140 7 + řed. 3 + 2  4 
1982/83 4 140 7 + řed. 3 + 2  2 – 35, 

35 
1983/84 4 140 7 + řed. 3 + 2 1 2 – 90, 

60 
1984/85 4 136 7 + řed. 3 + 2  2 – 60, 

120 
1985/86 4 134 7 + řed. 3 + 2  2 – 60, 

90 
1986/87 4 124 7 + řed. 3 + 2  2 – 60, 

108 
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1987/88 4 118 7 + řed. 3 + 2  2 – 60, 
60 

1988/89 4 116 7 + řed. 3 + 2  4 - 56, 
30, 90, 
90 

1989/90 4 106 7 + řed. 3 + 2  4 - 45, 
60, 60, 
30 

1990/91 4 95 7 + řed. 3 + 2   
1991/92 4 95 7 + řed. 3 + 2 1  
1992/93 4 104 7 + řed. 3 + 2   
1993/94 4 120 7 + řed. 3 + 2  2 
1994/95 4  7 + řed. 3 + 2  1 
1995/96 4  7 + řed. 3 + 2   
1997/98 4  7 + řed. 3 + 2   
1998/99 4  7 + řed. 3 + 2   
1999/2000 4  7 + řed. 3 + 2   
2000/01 4  7 + řed. 3 + 2   
2001/02 4  7 + řed. 3 + 2 1  
2002/03 4 90 7 + řed. 3 + 2   
2003/04 4 90 7 + řed. 3 + 2   
2004/05 4 90 6 + řed. 3 + 2   
2005/06 4 90 6 + řed. 3 + 2   
2006/07 4 90 6 + řed. 3 + 2   
2007/08 3 90 6 + řed. 3 + 2   
2008/09 4 90 6 + řed. 3 + 2   
2009/10 4 90 6 + řed. 3 + 2   
 

Tabulka č 28: Nejdéle zaměstnaní v 6. MŠ, ul. Husova, čp. 1337 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Šubrtová Věra 1967 - 
2001 

Málková 
Krista 

1968 - 
1979 

Mušková 
Vlasta 

1968- 
2001 

Waldhauserová 
Eva 

2001 - 
2009 

Kůtová Jiřina 1968 - 
1979 

Svobodová 
Zdenka 

1968 - 
1996 

Štecherová 
Jana 

2009 - 
dosud 

Šídová Etela 1968 - 
1979 

Zochová 
Ilona 

1968 - 
1979 

  Vajnarová 
Olga 

1970 - 
2002 

Hrdličková 
Hana 

1970 - 
1992 

  Barešová 
Eva 

1971 - 
1999 

Lisá Miluše 1977 - 
dosud 

  Bukovská 
Hana 

1972 - 
1979 

Andělová 
Marie 

1979 - 
1991 

  Fišerová 
Věra 

 1980 - 
1992 

Matušková 
Libuše 

1992 - 
2006 

  Zelenková 1982 – Boguská Eva 1990 - 
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Stanislava 2002 dosud 
  Křížová-

Linzová 
Simona 

1985 - 
dosud 

Procházková 
Jana 

1998 - 
2005 

  Křížková 
Jana 

1986 - 
1996 

Klímová 
Jaroslava 

2001 - 
dosud 

  Rabštejnková 
Miluška 

1990 - 
1997 

Matuchová 
Jarmila 

2005 - 
dosud 

  Hanzlová 
Jarmila 

1991 - 
dosud 

Živnůstková 
Marcela 

2006 - 
dosud 

  Domanjová 
Alena 

1996 - 
dosud 

  

  Štecherová 
Jana 

1997 - 
dosud 

  

  Mroczkovska 
Miluše 

1999 - 
dosud 

  

  Fejsáková 
Jana 

2002 - 
dosud 

  

  Pekárová 
Lenka 

2009 - 
dosud 

  

 
 
7. MŠ 
 Stále se rozrůstající výstavba města, vysoká zaměstnanost žen-matek  

a populační vlna v 70. letech si vyžádaly otevření dalších předškolních zařízení. 

V roce 1970 bylo na sídlišti B v Chomutovské ul., čp. 1364 a 1365, nově postaveno 

společné zařízení jesle a 7. MŠ. Ředitelkou zde byla jmenována Eva Lemrová 

(přílohy č. 39, 46). 

Jesle byly vždy zdravotnickým zařízením, péči o děti zajišťovaly zdravotní sestry 

s rozšířeným pedagogickým vzděláním. 

Tabulka č. 29: 7. MŠ, ul Chomutovská, čp. 1364-65 

Šk. rok Oddělení 
MŠ+Jesle 

Děti 
MŠ+Jesle 

Učitelky 
+sestry 

Kuchařky 
+uklizečky 

Inspekce ŠvP 

1970/71 4 + 2  8 + 6 3. + 4   
1971/72 4 + 2  8 + 6    
1972/73 4 + 2  8 + 6    
1973/74 4 + 2  8 + 6    
1974/75 4 + 2      
1975/76 4 + 2      
1976/77 4 + 2      
1977/78 4 + 2      



 

66 

1978/79 3 + 3      
1979/80 3 + 2      
1980/81 3 + 2      
1981/82 3 + 2      
1982/83 3 + 2      
1983/84 3 + 2      
1984/85 3 + 2      
1985/86 3 + 2      
1986/87 3 + 2  8 + 6    
1987/88 3 + 2  8 + 6    
1988/89 3 + 2  8 + 6    
1989/90 3 + 2  8 + 6    
1990/91 3 + 2      
1991/92 5      
1992/93 5      
1993/94 5      
1994/95 4      
1995/96 4      
 

Tabulka č. 30: Nejdéle zaměstnaní v 7. MŠ, ul. Chomutovská, čp. 1364-65 

Ředitelka  Učitelky   Provozní 
zaměstnanci 

 

Lemrová 
Eva 

1970 - 
1986 

Vildová Věra  Maršnerová 
Libuše 

 

Strádalová 
Alexandra 

1986 - 
1991 

Zákostelecká 
Marcela 

 Blažková 
Blanka 

 

Sladkovská 
Olga 

1991 - 
1997 

Pokorná 
Marie 

 Hantáková 
Miluše 

 

  Dolejší Věra  Krippnerová 
Marie 

 

  Rabštejnková 
Miluška 

 Hájková 
Margita 

 

  Průchová-
Křížková 
Jana 

 Dvořáková 
Jaroslava 

 

  Lažanská 
Naděžda 

1986 - 
1997 

Dzurová 
Hana 

 

  Mroczkowska 
Miluše 

1986 - 
1997 

Braunsteinová  

  Sladkovská 
Olga 

1984 - 
1997 

Štětinová 
Hana 

 

  Růžičková 
Eva 

 Vlčková – 
Nováková 
Eva 

 

  Zdravotní 
sestry - jesle 

 Procházková 
Jana 
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  Motyčková 
Věra 

 Boguská Eva  

  Coubalová    
  Hanzalová 

Libuše 
   

  Monzarová 
Dáša 

   

  Toušová 
Jaroslava 

   

  Součková 
Jana 

   

Pozn.: Kroniku 7. MŠ se nepodařilo dohledat, údaje do tabulek doplnily Věra 

Vildová a Jana Štecherová 

 
8. MŠ 
 Mateřská škola v pořadí osmá, 8. MŠ, byla na několik málo let otevřena  

v ul. Kpt. Jaroše, čp. 641, ve staré vile sousedící s 1. MŠ. V letech 1971 – 1982 zde 

byly v provozu dvě třídy (příloha č. 39). 

Tabulka č. 31 – 8. MŠ, ul. Kpt. Jaroše, čp. 641 

Šk. rok Oddělení Děti Učitelky Kuch. + 
ukl. 

Inspekce ŠvP 

1971/72 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1972/73 2 50 3 + řed. 2 + 2 1  
1973/74 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1974/75 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1975/76 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1976/77 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1977/78 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1978/79 2 50 3 + řed. 2 + 2   
1979/80 2  3 + řed. 2 + 2   
1980/81 2  3 + řed. 2 + 2   
1981/82 2  3 + řed. 2 + 2   
 

Tabulka č. 32: Nejdéle zaměstnaní v 8. MŠ, ul. Kpt. Jaroše, čp. 641 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Hofmanová-
Pojarová 
Hana 

1971 - 
1974 

Holečková 
Marie 

 Králová Vilma 1971 

Chalupová 
Marie 

1974 - 
1979 

Kotrchová 
Božena 

   

Krotká- 1979 - Straková 1974 -   
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Majerová 
Marie 

1982 Radmila 1977 

  Formánková 
Věra 

   

  Trýznová 
Jaroslava 

   

  Titěrová Eva    
  Růžičková 

Zdena 
   

Pozn.: Kroniku 8. MŠ se nepodařilo dohledat, údaje do tabulek doplnily Hana 

Pojarová, Radmila Straková, Marie Holečková a Vilma Králová. 

 
9. MŠ 
 V roce 1974 bylo dokončeno sídliště D a s ním i spojené zařízení jesle  

a čtyřtřídní 9. MŠ, Na Podlesí, čp. 1481. Ředitelkou byla jmenována Věra Andrlová 

(přílohy č. 39, 47). 

Tabulka č. 33: 9. MŠ, Na Podlesí, čp. 1481 

Šk. rok MŠ + jesle Děti Uč. + 
pěst. 

Kuch. 
+ ukl. 

Inspekce ŠvP 

1974/75 4 + 1 polod., 
+2 jesle 

polod. 22 9 + 5 4 + 6  3 – 20, 40, 30 

1975/76 4 + 1 pol. 
+2 jesle 

93,24+25   4 3 - 136 

1976/77 4 + pol. +2 
jesle 

94, 22+61    3 – 42, 32, 
35,  

1977/78 4 + pol. +2 
jesle 

105, 24 
+60 

   2 – 48, 50 

1978/79 5 + pol. 2 
jesle 

245    1 

1979/80 5 + pol. + 2 
jesle 

248   1 3 – 30, 41, 35 

1980/81 5 + 2 jesle 199 + jesle    182 
1981/82 5 + 2 jesle      
1982/83 5 + 2 jesle     146 
1983/84 5+2 jesle      
1984/85 5+2 jesle     112 
1985/86 5+2 jesle     2 – 36, 85 
1886/87 5+2 jesle     2 – 50, 38 
1987/88 5+2 jesle     3 – 30, 60, 30 
1988/89 5+2 jesle     170 
1989/90 4+2 jesle      
2001/02 5 87     
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2002/03 4 100     
2003/04 4 100     
2004/05 4      
2005/06 4 100 8 6   
2006/07 5 120 9 7   
2007/08 5 120     
2008/09 6 145     
2009/10 6      
2010/2011 7 160     
Pozn.: Jesle byly zrušeny ve šk. roce 1993/94 

V letech 1990 – 2001 nebyla školní kronika 9. MŠ vedena. 

Tabulka č. 34: Nejdéle zaměstnaní v 9. MŠ, Na Podlesí, čp. 1481 

Ředitelka  MŠ – učitelka 
Jesle - 
pěstounka 

 Provozní 
zaměstnanci 
 

 

Andrlová 
Věra 

1974- 
1982 

Lažanská 
Naděžda 

1974 - 
1986 

Tichá Oluše 1974 - 
2005 

Kůtová 
Jiřina 

1982 - 
2002 

Waldhauserová 
Eva 

1974 - 
2001 

Nováková 
Uršula 

1974 - 
1988 

Zelenková 
Stanislava 

2002 - 
dosud 

Vopatová-
Řeháková 
Dagmar 

1974 - 
1986 

Brabencová 
Marie 

1974 - 
2003 

  Reinová Eva-j. 1974 - 
1991 

Šetinová Eva 1979 - 
1989 

  Melčová Jana-
j. 

1974 - 
2000 

Jiránková 
Věra 

1979 - 
1989 

  Strádalová 
Alexandra 

1975 - 
1984 

Prošková 
Jana 

1982 - 
2000 

  Kofroňová 
Jindřiška –j. 

1975 - 
2000 

Bidařová 
Vlasta 

1984 - 
2007 

  Škantová Hana 
– j. 

1975 - 
1988 

Müllerová 
Věra 

1988 - 
dosud 

  Poláková Věra 
– j. 

1975 – 
2000 

Hrdličková 
Marie 

1989 - 
2010 

  Boháčová Jana 
– j. 

1975 - 
2000 

Kunová 
Eliška 

1995 - 
dosud 

  Kotrchová 
Božena 

1978 - 
2009 

Jiroutová 
Iveta 

2005 - 
dosud 

  Drozdíková 
Zora 

1979 - 
2003 

  

  Vejnarová 
Jaroslava 

1982 - 
1994 

  

  Holečková 
Marie 

1987 - 
2010 

  

  Karpíšková- 1988 -   
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Ložanová Jana dosud 
  Straková-

Hejsková 
Radmila 

1992 - 
dosud 

  

Pozn.: V jeslích pracovaly s dětmi dětské zdravotní sestry, v tabulce označeny – „j“. 

 
10. MŠ 
 Společné zařízení jesle a 10. MŠ (čtyřtřídní) bylo otevřeno v ul. Kpt. Jaroše, 

čp. 1554, o dva roky později, tj. v roce 1976, na novém sídlišti E. Ředitelkou v této 

poslední otevřené MŠ byla jmenována Marie Draganová (přílohy č. 39, 48). 

Tabulka č. 35: 10. MŠ, ul. Kpt. Jaroše, čp. 1554 

Šk. rok MŠ + 
jesle 

Děti 
MŠ+jesle 

Uč. + jesle Kuch. 
+ ukl. 

Inspekce ŠvP 

1980 2 + 2 66 +43 5+řed., 6+ved. 4 +4   
1980/81 4+ 2jesle 121+41 6+řed., 6+ved. 4+4 1 1 
1981/82 3 + 2jesle 105+35 6+řed.,6+ved. 3+4  2 
1982/83 4+2jesle 105+35 6+řed, 5+ved. 3+4  2 
1983/84 3+2jesle 104+33 6+řed, 5+ved. 4+4  3 
1984/85 3+2jesle 100+34 6+řed, 4+ved. 4+4  2 
1985/86 3+2jesle 103+36 5+řed.,5+ved. 4+5  2 
1986/87 3+2jesle 96 + 35 5+řed.,5+ved. 5+5  2 
1987/88 3+2jesle 90+36 5+řed.,5+ved. 5+5  2 
1988/89 3+2jesle 90+36 5+řed.,5+ved. 5+5  2 
1989/90 3+2jesle 78+? 5+řed.,5+ved. 5+5  2 
1990/91 3+2jesle 70+23 5+řed.,5+ved. 5+5  2 
1991/92 3  5+řed. 3+3  2 
1992/93 3  5+řed. 3+3  2 
1993/94 3  5+řed. 3+2  2 
1994/95 3  5+řed. 3+2  2 
1995/96 3  5+řed. 3+2  1 
1996/97 3  5+řed. 3+2   
1997/98 4  5+řed. 3+2   
1998/99 4  5+řed. 3+2   
1999/2000 4  6+řed. 3+2   
2000/01 4  7+řed. 3+2   
2001/02 4  7+řed. 3+2   
2002/03 4  7+řed. 3+2   
2003/04 4  7+řed. 3+2   
2004/05 4  7+řed. 3+2   
2005/06 4  7+řed. 3+2   
2006/07 4  7+řed. 3+2   
2007/08 4  7+řed. 3+2   
2008/09 4  7+řed. 3+2   
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2009/10 4  7+řed. 3+2   
Pozn.: Jesle byly zrušeny v roce 1991, v 10. JMŠ je v kolonce počet zaměstnanců 

uveden počet učitelek a ředitelka (uč. + řed.) a počet sester v jeslích a vedoucí jeslí 

(s. + ved.). 

Tabulka č. 36: Nejdéle zaměstnaní v 10. MŠ, ul. Kpt. Jaroše, čp. 1554 

Ředitelka  Učitelka  Provozní 
zaměstnanci 

 

Draganová 
Marie 

1980 - 
1992 

Dolejší Věra 1980 - 
1996 

Zochvá Ilona 1980 - 
1996 

Fiřtová 
Alžběta 

1992 - 
2007 

Kalčíková 
Helena 

1980 - 
dosud 

Juráčková 
Dana 

1980 - 
2007 

Sladkovská 
Olga 

2007 - 
dosud 

Nečasová 
Otakara - j. 

1980 - 
1992 

Neufusová 
Anna 

1981 - 
1993 

  Kunová 
Eliška - j.  

1980 - 
1992 

Volfová 
Marie 

1982 - 
2007 

  Štufková Eva 1982 - 
1992 

Ordošová 
Růžena 

1985 - 
1992 

  Singerová 
Marie – j. 

1982 - 
1992 

Tirpáková 1986 - 
1992 

  Faragová 
Eleonora – j.  

1987 - 
1992 

Boguská Eva 1993 - 
dosud 

  Wecková 
Vlasta – j. 

1983 - 
1992 

Kubíčková 
Eva 

1997 - 
dosud 

  Schindlerová 
Irena – j. 

1983 - 
1992 

Macháčková 
Dana 

2007 - 
dosud 

  Fiřtová 
Alžběta 

1982 -
2007, 1992 
řed. 

Šímová 
Alena 

2007 - 
dosud 

  Šraierová 
Věra 

1986 - 
2003 

  

  Lacková 
Jaroslava 

1985 - 
dosud 

  

  Krpenská 
Ivana 

1995 - 
doposud 

  

  Švehlová 
Hana 

1992 - 
dosud 

  

  Přibylová 
Radka 

1999 - 
dosud 

  

  Otýsová 
Vladimíra 

2000 - 
dosud 

  

  Hájková 
Hana 

2003 - 
dosud 
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 Tabulky mateřských škol jsou vyplněny podle údajů získaných ze školních 

kronik a u již uzavřených MŠ, kde se nepodařilo kroniku dohledat, požádala autorka 

o doplnění bývalé pracovnice těchto škol. Bylo velmi obtížné nalézt v kronikách 

naplňující stanovená kriteria (záhlaví tabulek) umožňující statistické srovnání  

a následné jejich porovnání. Různý přístup kronikářů, jejich profesní a literární 

schopnosti, ovlivnily kvalitu zpracování kronikářských záznamů. V časových 

úsecích byly údaje často zaměřeny na odlišné oblasti života jednotlivých škol. 

Osobní pohled kronikáře byl zaměřen např. na počet dětí a personálu, počet výjezdů 

do škol v přírodě, počet inspekcí a v další kronice jsou preferovány, 

zdokumentovány akce školy, změny v legislativě, spolupráce s rodiči apod. V rámci 

jednotného školství byl např. přístup a počet kontrol školní inspekce, preventivní 

prohlídky dětským lékařem, výjezdy do škol v přírodě, spolupráce s institucemi, 

ideově-politické akce aj. ve všech MŠ obdobný. Tyto údaje jsou v některých 

kronikářských záznamech pravidelně zmiňovány a v jiných se vůbec neobjevily. 

Také počet zapsaných dětí na třídu a počet pedagogického a provozního personálu 

byl daný právě aktuálním školským zákonem, tudíž v určitých obdobích ve všech 

mateřských školách shodný. Lze tedy přenést tyto údaje, zachycené v některé 

z kronik, na všechny mateřské školy. 

7.5  Vývoj předškolních zařízení v Kadani 

 Historickými prameny je doloženo, že předškolní zařízení v Kadani 

existovalo již v roce 1888. Tehdy, vzhledem k národnostnímu složení obyvatelstva 

na Kadaňsku, kdy většinu tvořili Němci, zde byla německá dětská zahrádka. 

Původně jen jedna třída s vysokým počtem zapsaných dětí (až 60), od dvacátých let 

minulého století byly děti rozděleny do dvou tříd (dívčí a chlapecké) opět s vysokým 

počtem zapsaných dětí. Dětská zahrádka v Kadani zanikla až s koncem 2. světové 

války. 

Tabulka č. 37: Mateřské školy v Kadani po roce 1945 (příloha č. 39) 

Kadaň Rok otevření Rok uzavření Počet tříd ve 
2. roce otevření 

Počet dětí ve  
2. roce otevření 

1. MŠ 1945 dosud 4 tř. 59 
2. MŠ 1960 1990 2 67 
3. MŠ 1961 dosud 4  
4. MŠ 1961 dosud 4 136 
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5. MŠ 1967 1992 4 106 
6. MŠ 1967 dosud 4 157 
7. JMŠ 1970 1997 4 + 2  
8. MŠ 1971 1982 2 50 
9. JMŠ 1974 dosud 4 - 3 117 + 25 (jesle) 
10. JMŠ 1980 dosud 4 - 2 121 + 41 (jesle) 

Tabulka č. 37 představuje rozvoj a útlum mateřského školství v Kadani v uplynulých 

šedesáti letech. Během let 1945 – 1980 narostl počet mateřských škol  

na desetinásobek. Z deseti mateřských škol jich dnes existuje šest, čtyři byly 

v průběhu vývoje uzavřeny. Většina škol byla klasická, čtyřtřídní, ty, které byly 

umístěny ve starých vilách, mají kapacitu omezenu prostorovými možnostmi. 

Největší nárůst je v tabulce zaznamenán v souvislosti s populační vlnou 

v sedmdesátých letech minulého století. Po roce 1990 s poklesem porodnosti musely 

být některé MŠ uzavřeny. 

7.6  Vzpomínky a svědectví pamětníků 

 Na vzorku dvanácti respondentek, které byly podrobeny metodě volného 

rozhovoru, který probíhal v průběhu roku 2010, byly získány údaje o charakteristice 

mateřských škol v Kadani ve dvou časových úsecích, tj. na přelomu 60. a 90. let  

20. století. Mezi těmito lety respondentky prožívaly převážně svůj profesní život 

v mateřské škole. Žádná z nich tuto svou profesi neopustila, a proto jejich svědectví 

může plasticky doplnit údaje získané z jiných zdrojů. 

Tabulka č. 38: Seznam respondentek 

Věk kvalifikace Délka praxe Pracovní zařazení 
79 let Kvalifikovaná 34 let Učitelka, ředitelka 
77 Kvalifikovaná 36 Učitelka 
72 Kvalifikovaná 34 Učitelka 
72 Kvalifikovaná 34 Učitelka, ředitelka 
71 Kvalifikovaná 32 Učitelka, ředitelka 
70 Kvalifikovaná 34 Učitelka, ředitelka 
70 Kvalifikovaná 36 Učitelka, ředitelka 
67 Kvalifikovaná 37 Učitelka, ředitelka 
66 Kvalifikovaná 35 Učitelka, ředitelka 
66 Kvalifikovaná 35 Učitelka 
65 Kvalifikovaná 37 Učitelka 
65 Kvalifikovaná 37 Učitelka 
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 Respondentkám byly během rozhovoru kladeny níže uvedené otázky, vždy 

 ve stejném pořadí. Cílem bylo získat porovnatelné výpovědi jednotlivých 

respondentek.  

 Rozhovory se týkaly období začátku praxe respondentek, tj. přelomu 50. – 60. 

let a období ke konci jejich profesního působení v mateřských školách,  

tj. v 90. letech. 

 Respondentky umožnily během rozhovoru písemné poznámky, jejichž 

výsledky jsou zachyceny v následujících grafech. Celkový počet bodů pro všech pět 

otázek byl stanoven na 100, vyšší počet přidělených bodů znamená vyšší preference 

pro danou otázku. 

Strukturované otázky zaměřené na oblast „dítě a mateřská škola dříve a dnes“: 

1. Dítě a sebeobsluha 

2. Dítě a všeobecné znalosti 

3. Dítě a jeho sebevědomí 

4. Dítě a mezilidské vztahy 

5. Spolupráce MŠ s rodinou 
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Komentář: 

Porovnáním grafu č. 1 a grafu č. 2 je zřejmé, že v průběhu let došlo k posunu  

a změnám ve sledovaných oblastech. Dítě je dnes více sebevědomé, znalosti dětí, 

jejich všeobecný rozhled je obdobný, ale je mnohem méně samostatné v sebeobsluze. 

Podle údajů grafu se velmi zhoršila spolupráce s rodiči. Mezilidské vztahy mezi 

dětmi jsou téměř beze změn. 

Strukturované otázky zaměřené na oblast „provoz a organizace mateřské školy dříve 

a dnes“: 

1. Administrativa MŠ – náročnost, množství, kvalita 

2. Pomůcky a vybavení MŠ 

3. Spolupráce s institucemi 

4. Pracovní vztahy na pracovišti 

5. Financování – provoz a mzdy 
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Komentář: 

Porovnáním grafů č. 3 a 4 získáme informace o pracovním prostředí a vztazích  

na pracovišti. Administrativa během třiceti let velmi stoupla, zlepšilo se materiální 

vybavení i pomůcky, ale zhoršily se vztahy na pracovišti. Finanční zajištění,  

tj. provozní i mzdové prostředky, vidí respondentky obdobně před lety i dnes. 
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7.7  Vývoj předškolního školství z pohledu kronikářů  

a pamětníků 

 Překotný vývoj výstavby předškolních zařízení samozřejmě způsobil 

nedostatek kvalifikovaných učitelek. Nekvalifikované učitelky, většinou absolventky 

gymnázií a středních zdravotních škol, dálkově studovaly střední pedagogickou 

školu v Karlových Varech nebo v Litoměřicích. V průběhu několika málo let si 

doplnily kvalifikaci všechny učitelky a od 80. let je nekvalifikovaná učitelka 

v mateřské škole v Kadani ojedinělou výjimkou. 

 V 70. letech bylo v každé třídě ve všech mateřských školách zapsáno nejméně 

30 dětí, ale většinou i 35 (příloha č. 37f). Až po roce 1980 s poklesem celostátní 

populační vlny začíná počet žádostí o umístění dětí v MŠ klesat a průměr zapsaných 

dětí je po roce 1985 snížen na 25. 

 Zvyšování kvality výchovné práce pro děti s vadami výslovnosti vedlo v roce 

1984 k otevření logopedické třídy ve 4. MŠ. Tato třída byla zřízena ve spolupráci 

s foniatrickou ambulancí v Chomutově a do této speciální třídy jsou zapisovány děti 

s doporučením od klinického logopeda nebo foniatra. V této třídě je zapsáno 12 - 15 

dětí, počet je dán mírou řečové vady jednotlivých dětí a jejich individuálních potřeb. 

Třídu vedou od jejího otevření kvalifikované učitelky Hana Isakova  

a Evženie Ledinská, obě s akreditovaným osvědčením pro logopedické asistenty 

(Kronika 4. MŠ, šk. rok 1984/85). V roce 1990 obě učitelky ukončily bakalářské 

studium UK v Praze, obor speciální pedagogika. S přibýváním řečových vad 

mezi dětskou populací, byla za stejných podmínek otevřena v roce 1994 logopedická 

třída v 7. MŠ. Tato třída byla však zrušena zároveň se zrušením této mateřské školy 

v roce 1997. 

 Pro děti s různým tělesným a mentálním postižením byla v roce 1989 

otevřena speciální třída v 1. MŠ. Třídu od začátku vedly učitelky Miluše Součková  

a Věra Formánková, později Helena Nováková. Učitelky M. S. a H. N. v roce 1997 

vystudovaly bakalářský obor speciální pedagogika na UK v Praze. Kapacita v této 

třídě je stanovena na 12 a více dětí, podle míry postižení zapsaných dětí (Kronika  

1. MŠ, 1. díl). 
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50. léta 

 Ze vzpomínek paní učitelky Marie Nyklové, která pracovala v kadaňských 

mateřských školách v letech 1957-1990. (Jméno uvedeno se souhlasem M. N.) 

 Marie Nyklová začala v mateřské škole v Kadani pracovat ve školním roce 

1957/58. S nově otevíranými mateřskými školami byly učitelky odborem školství 

podle potřeby na tyto mateřské školy překládány. Tak začala Marie Nyklová 

pracovat v 1. MŠ a postupem doby přecházela na další otevírané mateřské školy,  

2., 3., 4. a nejdelší dobu své praxe strávila na 5. MŠ, kdy v roce 1990 odešla  

do starobního důchodu. V 50. letech byly v budově 1. MŠ otevřeny tři třídy,  

a pro vysoký počet žádostí ještě jedna třída v protilehlé budově. V této době bylo 

vybavení MŠ chudé, pro stolování plastové tácky a hrnečky, hrubé povlečení i malé 

množství metodických pomůcek. V této době si většinu metodických pomůcek 

vyráběly učitelky samy (příloha č. 37g, 37h). V každé třídě byla krásná kachlová 

kamna s bezpečnostní ohrádkou. V mateřské škole se hodně zpívalo a četlo, hlavně 

české pohádky a poesie. Život školy odrážel život přírody, ročních dob i život 

společnosti, jeho svátky a události. Časté byly dlouhé vycházky a výlety do přírody 

v okolí Kadaně. Provozní doba mateřské školy byla většinou od 6.00 do 18.00 hod. 

Jedním z důvodů takto dlouhé provozní doby, bylo složení místního obyvatelstva. 

Byli zde nově přistěhovaní mladí lidé z celé republiky bez příbuzenského  

a přátelského zázemí, kromě mateřské školy neměli nikoho, kdo by jim v péči  

o předškolní děti pomohl. 

 Nejvíce z počátků své praxe M. Nyklová oceňuje přátelskou atmosféru  

mezi personálem školy, spolupráci školy a rodičů a jejich důvěru a uznání práce 

učitelky v mateřské škole. 

 

60. léta 

 Ze vzpomínek bývalé paní ředitelky 1. MŠ v letech 1962-1970, Anny 

Bortelové a její kolegyně Stanislavy Vošahlíkové (Jména uvedena se souhlasem 

respondentek). 
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 Celostátně oblíbeným a velmi využívaným souborem v 60. - 70. letech byl 

soubor Rok v mateřské škole, dále různé sborníky pohybových her, zpěvníky 

lidových písní a k jednotlivým výchovám metodiky. Režim dne byl daný,  

pro všechny mateřské školy stejný. Začínalo se ranními hrami, potom následovala 

rozcvička, rušná část, zdravotní cviky a pohybová hra, cvičení probíhalo  

bez převlékání do cvičebních úborů. Následovala svačina, řízené zaměstnání a pobyt 

venku, podle počasí na školní zahradě nebo v okolí MŠ až do oběda. Při odpoledním 

odpočinku nikdy nechyběla čtená nebo vyprávěná pohádka. Po odpočinku 

následovala svačina a odpolední hry ve třídách nebo na školní zahradě  

až do příchodu rodičů. 

 S dětmi se slavily významné dny, svátky, vánoce, velikonoce, aj. 

 Kolektiv zaměstnanců spolupracoval při vytváření pohody, ve školce 

panovala téměř rodinná atmosféra. V březnu 1963 nastoupila na čas do kolektivu  

1. MŠ jako učitelka, dnes známá herečka, Uršula Kluková, členka tehdy místního 

kadaňského divadla Kladivadlo. 

 Provoz MŠ byl financován obcí a podle možností přispívaly místní patronátní 

podniky materiální a hlavně brigádnickou výpomocí. Prostory 1. MŠ byly na počátku 

60. let vybaveny kamny na tuhá paliva, ve třídách byly u kamen připraveny 

„chňapky“ na rouru, která občas „vyskočila“ ze zdi. Ke každé třídě patřila tehdy ještě 

nevytápěná umývárna, kde byla 3 - 4 umývadla se studenou vodou a 3 - 4 dětské 

splachovací WC. Prádlo do umývárny a na odpočinek bylo pořizováno školkou 

a vyprání zajišťovala prádelna v Chomutově. Také v kuchyni byla kamna na tuhá 

paliva. Jídelníček sestavovaly kuchařky podle tehdy platných norem zdravého 

stravování dětí. 

 Postupně se prostory MŠ dařilo modernizovat, byl zakoupen nábytek, 

televizor, magnetofon, záclony, psací a šicí stroj, chladnička, atd. 

 V roce 1968 bylo rozhodnuto o generální opravě budovy a děti i s učitelkami 

byly rozděleny k dočasné docházce do ostatních mateřských škol v Kadani. 

Nákladem 500 000,00Kč byla provedena celková rekonstrukce budovy, bylo 

zavedeno ústřední topení, plyn do kuchyně, provedena výměna oken a dveří. Provoz 
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v nově opravených a vybavených třídách byl slavnostně zahájen v září 1969. 

Přítomni byli zástupci města, okresu, okresní školní inspekce, ředitelky ze všech 

kadaňských mateřských škol a další hosté. 

 Na 60. léta ve školství vzpomínají obě učitelky, dnes již důchodkyně, 

s optimismem. Nejvíce na výborné pracovní vztahy a spolupráci všech zaměstnanců 

1. MŠ, ale i spolupráci mezi všemi předškolními zařízeními. Kolektiv pracoval 

 pro děti s obrovským nasazením. Jezdilo se vlakem po okolí na výlety, pořádaly  

se pro děti různé zábavné akce, pěší tůry, apod. 

 Bohužel, politická situace po roce 1968 a následné politické pohovory  

a hodnocení ředitelek mateřských škol, způsobilo odvolání Anny Bortelové  

k 1. 9. 1970 z funkce ředitelky. V dalších letech pracovala Anna Bortelová  

na vesnických mateřských školách v okolí Kadaně. 

 

70. léta 

 Na přelomu sedmdesátých let bylo otevřeno několik předškolních zařízení. 

Do funkce ředitelek na těchto mateřských školách v Kadani byly jmenovány Ivana 

Bičanová, Jiřina Kůtová, Hana Pojarová a Věra Šubrtová. Před jejich otevřením se 

podílely na organizaci, posledních úpravách a celkovém vybavení nově otevřených 

předškolních zařízení. 

 V životě mateřské školy (je doloženo záznamy v jednotlivých kronikách MŠ) 

se velmi zřetelně odráží politická situace na začátku 70. let. Probíhaly pohovory 

s bezpartijními učitelkami, které následně přijímaly závazky ke zlepšení politické  

i odborné práce. Organizovaly se oslavy založení Komunistické strany 

Československa, pravidelně se aktualizovala výzdoba k různým politickým výročím, 

učitelky se účastnily přednášek Ústřední školní inspekce na téma „Komunistická 

výchova v MŠ“ apod. Ředitelka 1. MŠ, Marie Majerová, převzala medaili ÚV KSČ 

za práci ve Straně, kolektiv 6. MŠ převzal 27. 3. 1975 nejvyšší udělované 

vyznamenání ministrem školství. 

 V srpnu 1971 vstoupil v platnost nový Pracovní řád, na jehož základě proběhl 

v místním kulturním domě 26. 1. 1972 slavnostní slib všech učitelů. Mateřské školy 
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v Kadani pravidelně navštěvovaly delegace z blízké Německé demokratické 

republiky a ze Sovětského svazu, pravidelné byly také návštěvy okresní a krajské 

školní inspekce, spolupráce s učitelkami MŠ z Litoměřic a Mladé Boleslavi, Chebu, 

Brna, Olomouce, Výzkumného ústavu pedagogického Praha, redakční radou 

časopisu Rodina a škola aj. Pedagogickou práci prezentovaly učitelky v regionálním 

tisku Nástup, Průboj, celostátním deníku Rudé právo. 6. MŠ spolupracovala s redakcí 

časopisu Rodina a škola a Učitelských novin, pravidelně si dopisovala s družebními 

MŠ v Annabergu a Moskvě. 

 Od roku 1972 probíhal cyklus přednášek, celoroční ideově-politické 

vzdělávání učitelů (IPVU), ukončené závěrečnými ústními pohovory. Okresní školní 

inspektorka prováděla kontrolu ročních plánů, jak jsou v nich rozpracovány záměry 

ÚV KSČ. Všichni zaměstnanci škol byli členy odborové organizace Revoluční 

odborové hnutí, každý se angažoval v nějakém sdružení Národní fronty, např. 

Československý svaz žen, Československý červený kříž, Svaz Československo-

sovětského přátelství, někteří byly členy Severočeského pěveckého sdružení Nástup 

a dalších mimoškolních činností, brigádnických a sběrových akcí atd. Provozní 

zaměstnanci se všichni účastnili soutěže o titul Brigády socialistické práce. 

Vytyčovali si úkoly, většinou související s provozem školy, sledovali a hodnotili 

jejich plnění, za splněné úkoly byli odměňováni např. rekreačními pobyty, 

finančními a věcnými dary apod. Brigáda socialistické práce většinou vedla i vlastní 

kroniku, kde byly zaznamenány úspěchy, události a akce provozních zaměstnanců 

školy (příloha č. 49 - 50). 

 Pravidelné byly také kontroly Okresní školní inspekce, Městského bytového 

podniku, OHES, výbor Lidové kontroly prováděl prověrky MŠ z hlediska 

společenského poslání a zdravotní stav dětí pravidelně sledoval příslušný dětský 

lékař. Např. ve školním roce 1976/77 proběhla kontrola zdravotního stavu dětí 

v mateřských školách 9x. V některých MŠ byla vyhlášena karanténa pro velký 

výskyt infekční choroby např. chřipky, příušnic, spalniček, spály, planých neštovic, 

žloutenky a salmonely. Ve školním roce 1971/72 ve snaze co nejvíce zlepšit 

zdravotní stav dětí začíná v okrese Chomutov, jako v prvním v republice, 1x týdně 

pravidelné saunování předškolních dětí. Jsou využívány sauny města Kadaně a Elna 
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Prunéřov, ale některá zařízení, jako např. 7. MŠ, mají saunu vlastní. Od 70. let  

je každoročně až dodnes pro 5-6tileté děti organizován předplavecký výcvik  

pod odborným vedením učitelů plavání. Děti absolvují deset lekcí v krytém bazénu 

v Chomutově nebo v bazénu Základní školy, ul. Školní, čp. 1479 v Kadani. 

Pravidelně i několikrát za rok vyjížděly děti z kadaňských mateřských škol  

za zdravým vzduchem a prostředím do škol v přírodě. Využívány byly rekreační 

objekty Suchý Kámen u Nýrska, Pyšná, Sázava nad Sázavou – Sedliště, Husinec, 

Lipno nad Vltavou, Horní Planá, Bavorov, Fryšava, Desná u Tanvaldu, Babylon, 

Vysoké nad Jizerou, aj. Později okres Chomutov zprovoznil vlastní školy v přírodě,  

např. v Janově, Koutě na Šumavě, Lenoře, Doubravě u Aše a další. 

 Pro děti, které denně nenavštěvovaly mateřskou školu, byly v 70. a 80. letech, 

ve druhém pololetí školního roku, organizovány denně nebo jednou týdně  

tzv. přípravná dopoledne. Děti se připravovaly na školu, procvičovaly správné držení 

tužky, plnily vzdělávací úkoly v pracovních sešitech, procvičovaly grafomotoriku, 

barvy, tvary a další znalosti podle Programu výchovné práce a příslušných metodik 

a plánů. 

 Ve školním roce 1974/75 se připravovaly mateřské školy na zavedení nové 

celostátní výchovné koncepce. Podle tzv. Pokusných osnov nejdříve pracovaly 

učitelky s dětmi v předškolních třídách od 1. 11. 1975. Pro všechny třídy byly tyto 

osnovy povinné od školního roku 1978/79. 

 Ve výchovné práci byl ve většině MŠ využíván časopis „Sluníčko,“ který 

dostávaly např. v 6. MŠ všechny předškolní děti. Využívaly se z něho všechny 

literární, tvořivé, vzdělávací i soutěžní náměty, děti soutěžily v akci „Dobrý chodec,“ 

„Když Alenka stůně“ aj. 

 Kvalifikaci si učitelky rozšiřovaly účastí na různých seminářích,  

např. probíhaly kurzy hry na zobcovou flétnu, kurz dopravní výchovy, semináře  

se zaměřením na estetické a pohybové činnosti, školení k novým osnovám aj. 

 Učitelky organizovaly vánoční prodej dětských knih, vystoupení s dárky  

pro Domov důchodců v Maštově, oslavy únorových a májových výročí, atd.  

Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy byli rodiče zváni na ukázková 
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výchovná zaměstnání s různými náměty, na besedy s psychologem, učitelkami  

z 1. třídy ZŠ aj. Kolektiv učitelek 6. MŠ vydával pro rodiče zpravodajský občasník 

„Sluníčko“, s informacemi o životě dětí v jejich mateřské škole (příloha č. 45). 

 Ředitelka 6. MŠ, Věra Šubrtová, založila v roce 1971 dětský pěvecký soubor 

s názvem Klubíčko (příloha č. 45). Soubor navštěvovaly hudebně nadané děti 

předškolního věku ze všech kadaňských mateřských škol. Členy tohoto souboru byly 

během jeho trvání stovky dětí a soubor zpívá dodnes. Soubor „Klubíčko“ 

spolupracoval s dalšími pěveckými sbory, v sedmdesátých a osmdesátých letech 

každoročně vystupoval s pražským sborem Pramínek, pod vedením uč. Cihlářové, 

sborem ZDŠ Kadaň Kubíček, folklórním souborem z Domažlic, souborem Koťata 

z Chlumu nad Labem. Děti ze souboru Klubíčko zpívaly v pražském Domě umělců, 

v Klementinu, v Národním muzeu i na Pražském jaru. Zúčastňovaly se pravidelně 

akademií a kulturních akcí v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově, Jirkově  

a samozřejmě hlavně v Kadani. V roce 1996 vystupovaly děti na celostátní přehlídce 

mateřských škol „Mateřinka“ v Nymburce. Ředitelka 6. MŠ, Věra Šubrtová, vedla 

sbor do roku 2000, kdy odešla do důchodu a jeho organizaci převzala Základní 

umělecká škola Klementa Slavického v Kadani (Kronika 6. MŠ). 

 Mateřská škola pro děti organizovala divadelní soubor „Broučci“, maňáskové 

divadlo „Divadélko M“ a divadlo „Štěňata.“ Poslední jmenovaný založila učitelka  

6. mateřské školy, Etela Šídová, v roce 1975 a po několik let se soubor pravidelně 

umísťoval na prvních místech v okresních a krajských soutěžích a na loutkářských 

dnech v Klášterci nad Ohří (Kronika 6. MŠ, šk. rok 1974/75). 

 Na výtvarných okresních a celorepublikových soutěžích byly mnohokrát 

vyhodnoceny a obměněny výrobky a výtvarné práce kadaňských předškolních dětí. 

 Učitelky také organizovaly cvičení rodičů s dětmi, ve školním roce 1974/75 

nacvičovaly spartakiádní skladbu „Malí stavbaři“. Na okresní spartakiádě 

v Chomutově vystoupil 31. 5. 1975 celý kolektiv 6. MŠ (15 zaměstnanců se svými 

dětmi) ve skladbě „Naše květy“ (Kronika 6. MŠ, šk. rok 1974/75). 

 Ve školním roce 1976/77 začaly vybrané třídy mateřských škol postupně 

pracovat podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Pro všechny 
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třídy byl tento program závazný ve školním roce 1978/79. Byl v něm pevně stanoven 

denní režim, kde jsou dopolední činnosti v mateřské škole přesně časově rozděleny, 

je přesně určena doba ranního cvičení a řízeného zaměstnání, v předškolní třídě jsou 

řízená zaměstnání dvě a tento režim byl důsledně dodržován a kontrolován. 

 Každoročně vyhlašovala okresní školní inspektorka celoroční hlavní 

tematický úkol, závazný pro všechny mateřské školy. Např. ve školním roce 1975/76 

bylo hlavním tematickým úkolem „Prohlubování pedagogické funkce předškolní 

výchovy se zřetelem na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dětí a plynulý 

přechod do ZDŠ“. 

 Kadaňské děti každoročně vystupovaly na listopadové Akademii mateřských 

škol, účastnily se listopadových, únorových a květnových oslav, oslav 

Mezinárodního dne žen a Mezinárodního dne dětí, jezdily na výlety do Prunéřova 

s koupáním a opékáním buřtů, na Klínovec, do zámeckého parku v Klášterci  

nad Ohří, na zámek v Krásném Dvoře apod. Závěr školního roku probíhal tradičně 

s besídkami a rozloučením s předškoláky. 

 Mateřské školy spolupracovaly s jeslemi a základní školou, knihovnou, 

domovy důchodců, dětským domovem v Maštově, patronátními závody aj. 

 V kronikách některých mateřských škol jsou také zachyceny významné 

události doby, např. let 1. čs. kosmonauta Vladimíra Remka v roce 1978 do vesmíru, 

podepsání mírové dohody mezi Sovětským svazem a USA, Smlouva o neútočení 

SALT2 nebo průjezd cyklistů Závodu míru Kadaní. 

 Konec 70. let je v kronice 6. MŠ charakterizován jako období, kdy 

„rodičovská veřejnost začíná respektovat nejen sociální, ale i výchovné poslání 

předškolních zařízení“(Kronika 6. MŠ, šk. rok 1978/79). 

 

80. léta 

 Začátkem osmdesátých let bylo ve všech třídách mateřských škol zapsáno 

minimálně 30 dětí, ale většinou i více. Provozní doba byla upravována podle potřeb 

rodičů, většinou od 6.00 do 16.00 hod, výjimečně od 5.30 – 17.00 hod. Pracovalo  
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se podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy, personál byl téměř 

stoprocentně kvalifikovaný. Okresní školní inspekce každým rokem zadávala 

tematický úkol, např. „Pedagogická funkce MŠ a spolupráce se ZŠ“, „Vytváření 

příznivých podmínek pro tělesný rozvoj dětí předškolního věku v MŠ, úroveň tělesné 

a branné výchovy z hlediska plnění požadavků Programu výchovné práce“, 

„Vytvářet u dětí návyky na styk s elektrickými a počítačovými systémy formou 

využívání elektronických hraček, stavebnic a her“, „Příprava na vstup do ZŠ a stav 

rozhodnutí k odkladu školní docházky a dodržování platných předpisů“ aj. 

 Zdravotní stav dětí několikrát ročně pravidelně kontroloval dětský lékař. 

 Děti každoročně navštěvovaly knihovnu, 1. třídy v základních školách, kino, 

saunu, kasárna, besedu s požárníky, vojáky, lidovými milicemi a veřejnou 

bezpečností, účastnily se akcí, např. Chomutovský Plaváček, soutěží v časopise 

Sluníčko, soutěží požárních družstev, sportovní olympiády, malování křídou  

na náměstí, pracovaly ve výtvarném v kroužku „Barvičky“, v pěveckém souboru 

„Klubíčko“ a v souboru maňáskového divadla. 

 V každé mateřské škole v Kadani pracovalo Sdružení rodičům a přátel školy, 

společně s  rodiči probíhaly oslavy MDŽ, MDD, školy organizovaly Den otevřených 

dveří např. s ochutnávkou pomazánek, prodejem dětských knih, pro děti karnevaly 

besídky a na závěr školního roku rozloučení s předškoláky. 

 Několikrát ročně vyjížděly děti do školy v přírodě, někdy až na tři týdny, děti 

z 2. MŠ ve spolupráci s Domem dětí a mládeže byly dva týdny u moře v Itálii, 

jezdilo se na výlety do Chomutovského ZOOparku, na zámek v Krásném Dvoře, 

pořádaly se branné vycházky po okolí Kadaně. 

 Učitelky 1. MŠ seznamovaly děti s elektronikou pomocí vlastní pomůcky – 

Elektrického zkušebního panelu. Prezentace nové pomůcky v Učitelských novinách 

vedla ke spolupráci s mnoha mateřskými školami z celé republiky a k uspořádání 

ukázkové hospitace pro krajskou a okresní školní inspekci a pro Výzkumný ústav 

v Praze. Na vývoji nové elektronické pomůcky spolupracovala mateřská škola  

s n. p. Komenium Praha (Kronika 1. MŠ, šk. rok 1987/88). 
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 Patronát nad mateřskými školami měly místní podniky, hlavně elektrárny, 

doly, družstvo Mechanika, Státní traktorová stanice a další. 

 Kroniky pravidelně dokumentují zapojení personálu do veřejně-politického 

života, získaná ocenění a diplomy za iniciativní a příkladnou práci. Koncem 80. let je 

kladen důraz na zlepšení plánování v pedagogické práci. S novými tematickými 

plány přichází požadavek na zkvalitňování individuálního přístupu k talentovaným  

a hendikepovaným dětem. V přímé výchovné práci je zdůrazněno uplatňování 

přiměřenosti a citlivého přístupu, vytváření klidné atmosféry celým kolektivem 

mateřské školy. 

 

90. léta až současnost 

 Se změnou politického režimu v roce 1989 a se zrušením vedoucí úlohy 

Komunistické strany Československa ve státě, téměř okamžitě přicházejí změny 

v pedagogické činnosti v mateřských školách. Již školní rok 1989/90 je v kronice  

1. MŠ charakterizován „zvolněním denního režimu, odstraněním striktního plnění 

Programu výchovné práce, preferováním přiměřenosti, hrové a tvořivé činnosti  

a respektováním individuálních potřeb jednotlivých dětí“. Přestává povinná 

angažovanost všeho personálu. Proběhly kontroly hospodaření škol městským 

národním výborem, kontrola OHES a okresní školní inspekcí. V následujícím 

školním roce v květnu proběhlo v každé mateřské škole tajné hlasování učitelek  

o důvěře ředitelkám MŠ. Pouze ředitelka 1. MŠ dostala 100% nedůvěru a byla  

z vedoucí funkce odvolána. Ředitelky ostatních mateřských škol zůstaly ve výkonu 

funkce nadále (Kronika 1: MŠ, šk. rok 1990/91). 

 Pozornost mateřské školy byla více soustředěna na přípravu dětí na vstup  

do 1. třídy základní školy a na spolupráci s rodinou, aby nepřenášela odpovědnost  

za výchovu svých dětí na školu a ve svém volnu se dětem více věnovala (Kronika  

1. MŠ, šk. rok 1991/92). 

 Stále jsou pro děti organizovány každoroční akce typu: předplavecký výcvik 

„Chomutovský Plaváček“, výlet do divadla Rozmanitostí v Mostě, návštěva kina, 
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knihovny, 1. třídy ZŠ, dětského oddělení v kadaňské nemocnici, vánoční  

a velikonoční besídky, MDD na školní zahradě, rozloučení s předškoláky aj. 

 Učitelka 6. MŠ, Eva Barešová, vedla kroužek německého jazyka a později 

vyučovala děti z mateřských škol 1x týdně odpoledne soukromě. Hudebně nadané 

děti zpívaly v souboru Klubíčko, všechny MŠ několikrát ročně vyjely do školy  

v přírodě, v roce 1993 byla slavnostně otevřena v 10. MŠ celoroční výstava dětských 

prací všech MŠ v Kadani „Galerie nejmenších“ (Kronika 10. MŠ, šk. rok 1993/94), 

od roku 2000 je tato výstava, vždy v březnu, instalovaná v městské Galerii Josefa 

Lieslera. 

 Začátkem 90. let proběhly celostátní volby do místních zastupitelských 

orgánů, v Kadani získalo nejvíce hlasů Občanské fórum. V květnu proběhl konkurz 

na místo ředitele Školského úřadu v Chomutově, byly odvolány všechny ředitelky 

mateřských škol a vyhlášen konkurz. Všechny ředitelky konkurz zvládly a byly opět 

jmenovány do funkce. 

 Politické změny umožnily, kromě jiného, změnu podmínek výchovy 

v mateřských školách. Učebně-disciplinární model byl nahrazen existujícími 

vhodnějšími typy přístupu k výchově a vzdělávání dětí. V tzv. uvolněném režimu 

jsou činnosti a nabídky činností uspořádány ve prospěch dítěte. Učitelky získaly  

pro svoji práci potřebný klid, ubylo stresových situací, ve třídách zavládla pohoda. 

Z hlediska metodického je práce náročnější, přináší problémy s odbouráváním 

zažitých stereotypů. Ve školách se začíná pracovat podle nového modelu předškolní 

výchovy, intenzivní péče je věnována prevenci odkladu školní docházky. 

Individuální péče je zaměřena na děti s odkladem školní docházky a na logopedii.  

Je zrušeno SRPŠ a založena nová organizace rodičů. Mateřské školy se změnily  

k 1. 1. 2003 v příspěvkové organizace s právní subjektivitou, jejich zřizovatelem  

je Město Kadaň. Některé mateřské školy podporují sponzorskými dary rodiče  

a podnikatelé. 

 Novinkou bylo také Mateřské centrum v 6. MŠ, které vedla učitelka Jana 

Štecherová. Založeno bylo ve školním roce 2000/01. Scházely se zde 1x týdně 

dopoledne maminky s tříletými dětmi na mateřské dovolené. Děti se seznámily 
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s životem MŠ, vyzkoušely si různé výtvarné, hudební, hudebně-pohybové, 

dramatické a další činnosti. Maminky se také zapojily do hrových aktivit, příprav  

na činnosti i výzdoby třídy na karneval, Den dětí aj. (Kronika 6. MŠ, šk. rok 

2000/01). Mateřské centrum probíhalo v 6. MŠ po čtyři roky a po ukončení jeho 

činnosti převzalo tuto aktivitu občanské sdružení RADKA (Rodiče a děti Kadaně). 

 Začátkem 90. let klesal v mateřských školách počet dětí, a proto z rozhodnutí 

městského zastupitelstva byly některé MŠ a jesle zrušeny. V roce 1990 byla uzavřena 

2. MŠ a hned v následujícím roce 5. MŠ. Poslední zrušenou mateřskou školou byla  

7. MŠ v červnu 1997. Také síť jeslí byla v průběhu devadesátých let úplně zrušena, 

takže dnes v Kadani není ani jedna jeslová třída.  

 Do škol v přírodě se postupně vyjíždělo mnohem méně. Důvody byly 

ekonomické i zdravotní. Provozování školních rekreačních objektů již nebylo 

dotováno a pobyt dětí byl hrazen rodiči, tzn. pro rodinu mnohem dražší.  

Se zlepšováním kvality ovzduší v severočeském kraji, klesaly i důvody zdravotní  

a dnes pobyt ve škole v přírodě organizují mateřské školy jen výjimečně. Mateřské 

školy 6. a 10. po několik let společně organizovaly v červnu ozdravné pobyty dětí 

s rodiči v Itálii a 7. MŠ zorganizovala pro děti ve spolupráci s cestovní kanceláří dva 

ozdravné pobyty v Řecku. 

 Postupné snahy o individualizaci jednotlivých školek se projevovaly 

v rozmanitosti nabízených aktivit pro děti, popř. pro děti i rodiče. V rámci 

individualizace se chtěly mateřské školy odlišit i ve svém názvu a to buď přijetím 

jména významné osobnosti, nebo charakteristikou vyznávaných důrazů ve svém 

názvu. Jako první se přejmenovala v roce 1994 7. MŠ a přijala jméno „Duha“.  

K 50. výročí svého založení přijala v roce 1996 název Mateřská škola Olgy Havlové 

1. MŠ. Postupně byly pojmenovány i další školy, takže je dnes v Kadani mateřská 

škola Barvička, Písnička, Klásek, Čtyřlístek a Hvězdička. 

 Město financovalo průběžnou rekonstrukci budov všech škol, zařízení  

a vybavení interiéru i školních zahrad podle požadavků EU. Všechny mateřské školy 

mají rekonstruované koupelny a školní kuchyně, některé mají nová okna  
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a zateplenou fasádu, jsou vybaveny množstvím moderních metodických pomůcek  

a hraček. 

 Mateřské školy začaly postupně od přelomu roku 2000 pracovat podle 

Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Všechny učitelky jsou 

kvalifikované a na přednáškách a seminářích se seznamovaly s novými metodami  

a způsoby práce, tvorbou školního a třídního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a s vedením třídní dokumentace. 

 V MŠ je využívána nová pedagogická literatura z vydavatelství Výzkumného 

ústavu pedagogického, Portálu, RAABE, aj., hlavně kurikulum Rok v mateřské 

škole, metodické listy RAABE a Kafomet, metodické pomůcky firmy Benjamin, 

Nomilland, Makra aj. 

 V mateřských školách vládne pohoda, učitelky hrovou formou rozvíjejí 

všechny stránky dětské osobnosti. Pořádá se velké množství tradičních školních akcí, 

např. besídky, karneval, spolupráce s 1. třídou základní školy, se Základní 

uměleckou školou Klementa Slavického, s Domem dětí a mládeže Šuplík, 

s knihovnou, kinem, organizují se oslavy MDD, hrová odpoledne v MŠ pro děti 

s rodiči, návštěvy divadla Rozmanitostí v Mostě, vystoupení kouzelníka, návštěva 

všech složek rychlého záchranného systému, sportovní Klauniáda, Olympiáda, 

plavání v městských lázních, návštěva solné jeskyně apod. 

 Město Kadaň pro děti nabízí pravidelná pohádková představení v kulturním 

domě, vlastivědné vycházky s průvodkyní historickou částí města, pořádá výstavy  

a soutěže dětských prací. 

 Spolupráce všech kadaňských mateřských škol je několikrát ročně 

prezentována na společných akcích. Je to výstava dětských prací, společné zpívání 

v kulturním domě, zdobení vánočních stromků a velikonočních břízek, kreslení 

křídou na chodníky, proběhlo i několik ročníků stavění sněhuláků na Mírovém 

náměstí a soutěžení na dopravním hřišti. 
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8. Legislativa – školské zákony a předpisy 

 Kapitola o školské legislativě sleduje historický vývoj proměny státních 

zřízení. Školské zákony a celková situace ve školství byla v každém období 

ovlivňována politickou situací, změnami státotvorných forem a podob na našem 

území v běžných časových úsecích. 

8.1  Doba Rakouska-Uherska (od pol. 19. století do roku 1918) 

 S proměnou Rakousko-uherského mocnářství byly legislativně upravovány  

i poměry ve školství. Školství nejnižší (primární) bylo mezi lety 1774-1869 řízeno 

církví (římsko-katolickou), na niž stát k tomuto řízení delegoval své pravomoci. 

Změnu v řízení školství přináší až Říšský zákon z roku 1869. Říjnovým diplomem 

1855, dále pak postupným návratem ke konstituci se otvírají po roce 1860 dosud 

nebývalé svobody. Především se jedná o svobodu spolčovací (spolky, tedy  

i učitelské) a dále zrovnoprávnění jazyků v Říši. Ve školství to pak znamená v roce 

1868 uznání práva na vzdělání v mateřském jazyce. 

Dohodou mezi státem a církví v roce 1855 bylo školství zcela řízeno církevními 

úřady. Další vliv na utváření českého školství měl zákon z roku 1866 o rovném právu 

obou zemských jazyků na školách národních a středních. 

 Zásadní změnu organizace školství přinesl tzv. říšský zákon, který stanovil 

státní vrchní dozor nad školstvím a řízení a správa školství přešla na stát. Církev 

nadále řídila jen vyučování náboženství a měla možnost zřizovat soukromé školy. 

Tento zákon ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., ustanovil pravidla vyučování  

na školách obecných a zahrnoval i některá ustanovení týkající se předškolních 

institucí (říšský zákon školní, říšský zákon o školách obecných). Dále stanovil,  

že organizaci a strukturu školského systému, zřizování veřejných škol, jejich 

kontrolu a řízení náleželo státu a obcím. Jeho pokrokovost spatřujeme zejména 

v zavedení povinné školní docházky pro veškerou mládež do 14 let, obsah vzdělání 

se podřizoval životním potřebám a byly zřízeny ústavy pro vzdělávání učitelů.  

Pro mateřskou školu byly vzdělávány učitelky v jednoročních kurzech při školních 

ústavech podle koncepce budoucích pěstounek, od počátku dvacátého století 

získávaly vzdělání ve dvouletých kurzech, spojených s učitelskými ústavy. Učitelské 
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vzdělání pro obecné a měšťanské školy bylo stanoveno na čtyři roky na učitelských 

ústavech. Definitivním (tj. plně kvalifikovaným učitelem) se stal absolvent školy 

s dvouletou praxí na škole obecné a třech letech na škole měšťanské po složení 

zkoušek učitelské způsobilosti. Tento školský zákon přetrval s různými změnami  

až do konce 2. světové války, respektive až do roku 1948. 

 Přestože legislativa upravovala práva na vyučování v mateřském jazyce, 

projevovaly se velmi silně snahy usilující o poněmčování českých dětí  

od nejútlejšího věku. Opatrovny, mateřské i obecné školy byly od počátku vystaveny 

národnostním tlakům. Proti vlivu germanizace stála obrana před ní. Nejvýrazněji 

byla tato situace vnímána  v národnostně smíšených územích. Ale i v oblastech, kde 

byla většina obyvatel česká, německé dětské zahrádky měly vysokou převahu  

nad českými. Velkou zásluhu na rozšiřování sítě českých mateřských škol měly 

české vlastenecké spolky, zejména Ústřední matice školská, která jich zřídila  

od konce 19. století 50. 

 Pro vznik a vývoj českých předškolních institucí na několik dalších desetiletí 

mělo zásadní význam vydání ministerského výnosu č. 4711 z 22. června 1872  

a to zejména z hlediska sjednocení koncepce výchovy nejmenších na celém našem 

území a také pro zvýšení prestiže těchto výchovných zařízení. Toto nařízení také 

mateřským školám odebírá funkci didaktickou (tj. vyučování trivia) a stanovuje 

především funkci výchovnou a funkci pečovatelskou přesouvá na opatrovny a jesle. 

„Opatrovny a jesličky mají především podobu ústavů ošetřovacích, kdežto úkol škol 

mateřských na zřeteli má vyšší věc, totiž vychovávání.“ (Mišurcová, 1980, s. 132) 

Mateřské školy jsou určeny pro všechny děti, jsou bezplatné a nejen soukromé,  

ale i samostatné nebo zřizované při školách obecných. „Kdekoli budou zřízeny 

veřejné školy mateřské, všude pečujž se o to, by pojistilo se rodinám bezplatná jich 

užívání.“ (Mišurcová, 1980, s. 133) Do mateřské školy jsou přijímány děti od čtyř  

do šesti let, počet dětí na jednu osobu může být nejvýše 40, pěstounka v mateřské 

škole musí mít vysvědčení dospělosti (učitelské) a zároveň musí prokázat teoretickou 

i praktickou znalost školy mateřské. Pokrokovost dokumentu o mateřských školách 

je nejen v jeho chápání důležitosti předškolní výchovy pro další rozvoj a vzdělávání 

a ve využívání nových vědeckých, lékařských a pedagogických poznatků, ale hlavně 
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v začlenění mateřské školy do školské soustavy jako orgán veřejné správy 

(Mišurcová, 1980). 

 Zákonem ze dne 2. května 1883, čís. 53 ř. z., kterým se mění některá 

ustanovení zákona ze dne 14. května 1869. Katolická církev novelou školského 

zákona prosadila, že školství bylo znovu podřízeno církvi. 

 Nařízení ministerstva věcí duchovních a vyučování ze dne 29. září 1905,  

č. 13.200, kterým se vydává definitivní řád školní a vyučovací pro školy obecné  

a měšťanské (ř. z. č. 159). 

 Se začátkem 20. století zhoršující se politické a hospodářské poměry 

ovlivnily i poměry ve školství. Zostřovaly se národnostní otázky, zhoršovalo 

vybavení škol, stoupal počet žáků ve třídách a zhoršovalo se celkové společenské 

postavení učitelů, včetně platového ohodnocení. Přes celkem pokrokové školské 

zákony se projevovala i národnostní diskriminace učitelstva. V této situaci začala 

první světová válka (1914-1918) a strádání celé společnosti včetně podmínek  

ve školství se dále zhoršovalo. Mnoho učitelů bylo povoláno na frontu, stupňoval se 

tlak na porakouštění a odnárodnění českého školství, budovy škol byly obsazovány 

armádou, chybělo vybavení. Za těchto neutěšených podmínek se začátkem roku 1918 

začaly objevovat požadavky na změny ve školství a úvahy o nové školské reformě. 

8.2 Doba 1. republiky (1918 – 1938) 

 Po porážce Rakouska-Uherska v roce 1918 s koncem 1. světové války došlo 

ke změně územních celků v Evropě. České země, Slovensko a Zakarpatská Ukrajina 

utvořily nový samostatný nezávislý státní celek, vznikla Československá republika. 

Politický a ekonomický vývoj byl poznamenán důsledky Světové války ve všech 

oblastech. Hospodářská krize a politická situace měla velmi negativní dopad  

na značnou část rodin, negativně působily na rodinné vztahy a následně  

se projevovaly na dětech. Zvyšovala se potřeba rozšiřování dobročinné péče o děti  

a mládež, k převzatým rakouským organizacím byly zakládány další dobročinné 

instituce. 

 V oblasti školství zůstala v platnosti většina zákonů a směrnic z období 

Rakouska-Uherska. Ústředním školským orgánem bylo ministerstvo školství  

a národní osvěty a bylo převzato také zemské řízení škol. Místní školní rady 
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spravovaly a zajišťovaly činnost obecných a měšťanských škol. Jejími členy byli 

volení zástupci, místní občané a učitelé. 

Od počátku byly školskou veřejností požadovány změny v organizaci školství, 

zejména demokratizace vzdělání, jednotná školská soustava, odloučení od církve  

a další požadavky na změny v oblasti pedagogické, sociální, materiální aj. 

 Jedním z prvních výnosů ministerstva bylo prohlášení o dobrovolnosti 

náboženských úkonů pro žáky i učitele, vydané v listopadu 1918. 

 V dubnu 1919 by přijat zákon č.189/1919 Sb. o menšinových školách. Tento 

tzv. „Metelkův zákon“, nazvaný podle vicepresidenta zemské školní rady v Praze  

a zasloužilého pracovníka v oblasti školství, měl dalekosáhlý význam v politice 

národní i státní. Podle tohoto zákona „může býti obecná škola zřízena v obci,  

ve které jest nejméně 40 dětí školou povinných, když tu není veřejné školy 

s vyučovacím jazykem shodným s mateřštinou dítek. Při menšinové škole obecné,  

do níž chodí 400 žáků, může býti zřízena škola měšťanská. Ale ze závažných důvodů 

může MŠANO zříditi obecnou a měšťanskou školu i pro menší počet žactva. Metelkův 

zákon platí pro všechny národnosti, a tak máme v ČSR nejen menšinové školy české, 

ale i německé a polské.“ (Chlup, Kubálek, Uher, 1938, s. 253). 

 Síť českých menšinových škol se v národnostně smíšených pohraničních 

okresech velmi rychle rozvíjela, přestože pro ně nebylo vždy nalezeno odpovídající 

zázemí. „Pokud jde o vlastní potřeby národního školství menšinového ve vnitřním 

jeho životě, je nutno poukázat zejména k naléhavé potřebě náležitého opatření 

nedostávajících se školních budov. Překotný růst menšinových škol způsobil  

při nejlepší vůli státní správy nedostatek vhodného umístění škol, citelný dvojnásob 

v prostředí tíživých sociálních nedostatků i zvýšené pedagogické námahy a pracovní 

odpovědnosti učitelstva“. (Chlup, Kubálek, Uher, 1938, s. 253). 

 

 Na obranu před provedením župního zřízení ve školství byl vydán zákon  

o školské správě z 9. 4. 1920, č. 292 Sb. zákonů a nařízení, kterým bylo veškeré 

menšinové školství národní (mateřské, obecné i měšťanské) dáno výlučně do správy 

MŠANO (Chlup, Kubálek, Uher, 1938, s. 253). 
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 Vládní nařízení č. 473/1919 Sb. o provedení změny §48 říšského zákona  

o školách obecných. 

 

 Na učitelském sjezdu 1920 byla vytvořena jednotná učitelská organizace  

pod názvem Československá obec učitelská. Ta velmi požadovala na školských 

orgánech změny v legislativě a vydání nových školských zákonů. Výsledkem bylo 

vydání 13. 7. 1922, zákona č. 226/1922 Sb., tzv. Malého školského zákona“, který 

ale byl pro učitelskou veřejnost velkým zklamáním, dokonce ho nazvali „školským 

zmetkem“. 

 Malý školský zákon upravoval jen nejpodstatnější věci. Stanovil povinné 

učební předměty na obecných a měšťanských školách, ve vyučování náboženství 

ponechal stávající stav tj. 2 hodiny týdně, žáci bez vyznání byli povinnosti zproštěni. 

Ministr MŠANO byl zmocněn k úpravě učebních osnov pro školy obecné  

a měšťanské a k ustanovení počtu vyučovacích hodin a k vnitřnímu uspořádání 

školy. Na základě tohoto zákona by vydán jednotný Školní a vyučovací řád. 

 Na tento zákon navazovaly další vládní nařízení a prováděcí pokyny. 

Upravovaly počet dětí ve třídách, počet byl postupně snižován z původních 80 dětí 

na 60, v jednotřídních školách na 50 dětí připadajících na jednoho učitele ve třídě. 

„Povinnost chodit do školy obecné i měšťanské stanovil Malý školský zákon (§11)  

na plných 8 školních let a zakázal poskytování jakýchkoliv úlev ve školní docházce“. 

(Chlup, Kubálek, Uher, 1939, s. 83) 

 Na středních a měšťanských školách byla zaváděna koedukace a dívky měly 

možnost studovat na vysokých školách. 

 Byl definitivně odstraněn celibát učitelek a právně upravena jejich 

rovnoprávnost s učiteli. 

 Špatná hospodářská situace společnosti měla velký vliv na zhoršování 

sociální situace učitelstva i poměrů ve školách. Legislativně byla prováděna úsporná 

opatření, snižoval se počet definitivních školských míst. 

 Zákon č. 251/1922 Sb., jímž se mění a doplňují zákony o služebních 

poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských 
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 Vládní nařízení č. 64/1925 Sb., kterým se provádí zákon ze 13. července 

1922, č. 226 Sb., zákonů a nařízení, jímž se mění a doplňují zákony o školách 

obecných a měšťanských 

 Zákon č. 104/1926 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva 

obecných a občanských škol (učitelský zákon) 

 Vládní nařízení č. 162/1928 Sb., o služebním poměru učitelstva obecných  

a občanských (měšťanských) škol 

 Přes všechny nepříznivé ekonomické a právní podmínky probíhalo  

ve dvacátých letech minulého století ve školství množství reformátorských aktivit. 

Vycházelo množství pedagogické literatury a časopisů, publikace pedagogických 

věd, velmi silné bylo úsilí o vytvoření jednotné školy (např. plán V. Příhody). 

 Z řad učitelstva vycházely požadavky na jejich vzdělávání, ke stávajícím 

učitelským ústavům byly založeny v Praze, Brně a Bratislavě jednoroční akademie 

pro absolventy středních škol, ze kterých bylo možné pokračovat ve studiu na vysoké 

škole. Vysokoškolské studium bylo možné na Soukromé škole pedagogických studií 

nebo na Pedagogické fakultě, později přejmenované na Dvouletou soukromou 

pedagogickou akademii. 

 V oblasti předškolní výchovy zůstala v platnosti většina zákonů z doby 

Rakouska-Uherska. Požadavek na vydání zákona o mateřských školách se prosadit 

nepodařilo a tak mateřské školy nadále spadaly do působnosti ministerstva sociální 

péče. Zlepšily se však podmínky pro přípravu učitelek a zvyšování úrovně výchovné 

práce. Od počátku dvacátého století získávaly pracovnice v mateřských školách 

odborné vzdělání ve dvouletých kurzech, spojených s učitelskými ústavy. Vládním 

nařízením v roce 1914 byly vzdělávány ve „veřejných ústavech ku vzdělávání 

učitelek, se kterými jest spojená škola mateřská, zřídí se na jednotlivých z těchto 

ústavů zvláštní zařízení, která budou slouti „Ústavy ku vzdělávání pěstounek  

pro školy mateřské.“ Kde jeví se to podle poměrů žádoucím, mohou takové ústavy být 

zřizovány také samostatně.“(Mišurcová, 1980, s. 91). Po roce 1918 probíhalo 

vzdělávání učitelek mateřských škol na dvouletých ústavech pro vzdělávání učitelek 

mateřských škol. K prohloubení vzdělání byly pořádány vysokoškolské kurzy, které 

byly zaměřeny na prohloubení a doplnění vzdělání učitelek mateřských škol,  

ke zdokonalení výchovně-vzdělávací práce, založené na vědeckém poznání v oblasti 
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pedagogické, psychologické, biologické a společenské, zejména na důkladném 

poznání dítěte. V souvislosti se vznikem Školy vysokých studií pedagogických, měly 

učitelky možnost vysokoškolského zvyšování své kvalifikace od roku 1932 

(Mišurcová, 1980, s. 90-92). 

 Vládní návrh zákona o mateřských školách byl pro učitelskou veřejnost 

zklamáním. Zabýval se sice rozšiřováním a organizací mateřských škol, ale vůbec 

neposkytoval očekávanou právní jistotu pro profesi učitelky mateřské školy a její 

nezastupitelnou úlohu v předškolním vzdělávání. Stále převažoval pohled sociální  

a opatrovnický, který je zřejmý již v z pojmenování „školka“ a z požadavku 

„podporovat rodinnou výchovu pečlivým opatrováním“. Učitelky odmítaly 

pojmenování „vychovatelka“, odmítaly návrh na délku dovolené a nikoli prázdnin 

jako na ostatních stupních škol, požadovaly zařazení mateřských škol do školské 

soustavy jako první stupeň vzdělávání, ale tyto požadavky nebyly uzákoněny. 

8.3 Doba 2. světové války, Protektorát Čechy a Morava  

(1939 - 1945) 

 V září roku 1938 na nátlak nacistického Německa bylo Československo 

donuceno postoupit Německu pohraniční oblasti, tzv. Sudety a čeští učitelé  

a zaměstnanci státní správy museli odejít do vnitrozemí, české školy zde byly 

uzavřeny. V březnu 1939 došlo k odtržení Slovenska, obsazení českého území 

německým vojskem a vyhlášení Protektorátu Čech a Moravy. 

 Veškerá opatření okupantů byla zaměřena na potlačení českého školství. 

Všechny vysoké školy byly uzavřeny 17. listopadu 1939, na všech stupních škol bylo 

omezeno vyučování v českém jazyce. Organizace školství ve válečných letech  

se téměř nelišila od struktury školství v bývalé Československé republice. Zpočátku 

zůstal zachován funkční trojstupňový systém řízení škol a v obcích byly všechny 

školy řízeny volenou místní školní radou. Ovšem do těchto rad nacisté ustanovovali 

své zástupce, mnohde vycházely okupantům vstříc místní kolaborantské úřady. 

 Během válečného období docházelo kvůli odlišným školským systémům 

k postupnému přizpůsobování organizace školství říšskoněmeckému školství. Tyto 

změny byly přijímány u učitelské veřejnosti s velkou nevolí. Ze škol bylo odstraněno 

vše, co připomínalo národní svébytnost a pokrokovost. Školy byly stále pod přísným 
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dohledem úřadů, byly provedeny změny učebních plánů, učitelům byla předepsaná 

znalost němčiny, v českých obecných školách byla od druhé třídy povinná výuka 

němčiny, která v páté třídě dosáhla osmi vyučovacích hodin týdně. 

 Nejdůležitějším požadavkem byla výchova k němectví v říšskoněmeckém 

duchu na úkor odborné stránky výuky. Obecná škola vyučovala základní vyučovací 

předměty a náboženství a zapojovala se do akcí na pomoc německému válečnému 

hospodářství sběrem léčivých bylin a odpadových surovin. 

 Válečné roky také téměř zastavily rozvoj předškolního školství. „Od roku 

1925 byly zřizovány v pohraničí menšinové mateřské školy, které spadaly pod správu 

obecných škol. I v pohraničních územích byla vybudována hustá síť mateřských škol, 

které však během okupace zanikly. Podle statistických údajů bylo v roce 1937 

v českých zemích 1587 mateřských škol s 88 725 dětmi. Tento počet se během 

nacistické okupace snížil na 580.“(Mišurcová, 1980, s. 90). 

 Ke konci války postihl školství totální rozklad, došlo k nasazení učitelů  

i studentů a mnoho škol bylo využíváno pro vojenské účely. 

Přes tyto útrapy dokázali učitelé zpracovat plán na obnovu a nové uspořádání 

československého školství po porážce nacistického Německa. 

 

 Vládní nařízení č. 232/1940 o vyučování němčině na českých obecných 

školách 

 

 Vládní nařízení č. 394/1940, jímž se nově upravují povinné učební předměty 

na školách obecných a měšťanských 

 

8.4 Československá republika (1945 – 1948) 

 Po porážce Německa spojeneckými vojsky v květnu 1945 byli Němci 

vysídleni do Německa a Rakouska a téměř okamžitě se začalo s napravováním 

poměrů ve školství.  

 Stále byly v platnosti některé zákony Rakouska-Uherska a první republiky, 

výnosem z 30. listopadu 1945 byly zavedeny přechodné učební osnovy, rozšiřovaly  

a upravovaly se střední školy, byly otevřeny školy vysoké. Školství navázalo  
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na období první republiky a znovu se objevil požadavek jednotné školy a školské 

reformy. Bylo zrušeno povinné vyučování německého jazyka a povinná školní 

docházka byla osmiletá. 

 Programovým prohlášením Československé vlády po 2. světové válce se 

výstavba měla zaměřit na výstavbu nových mateřských škol. Od června do prosince 

roku 1945 bylo otevřeno 1 294 nových mateřských škol. K 1. lednu. 1948 bylo 

v Československé republice již 3 310 mateřských škol (Bartušková, 1948). 

 Celostátní stručná rámcová směrnice („Prozatímní pracovní program  

pro mateřské školy“) vydaná v roce 1945 byla prvními jednotnými osnovami  

pro mateřské školy. 

8.5 Československá republika (1948 – 1960) 

 Po komunistickém puči v únoru 1948 se Československo definitivně zařadilo 

mezi totalitní státy tzv. východního bloku. Ideologizace společnosti ve všech 

rovinách se povinně opírala o východiska materialisticko orientované marxisticko – 

leninské filozofie, včetně školství a kultury. Až 60. léta 20. století umožnila jisté 

zmírnění společenského napětí. 

 Zákon č. 95/1948 Sb. o jednotné škole (Školský zákon) z 21. 4. 1948 

zestátnil školu, uzákonil stejné vzdělání pro všechnu mládež, organizačně sjednotil 

školství, vytvořil jednotnou školskou soustavu včetně osnov, učebnic a pomůcek. 

Zároveň prodloužil povinnou školní docházku na devět let, (pět let první a čtyři roky 

druhý stupeň základní školy). Škola jako politická instituce měla vychovávat mladou 

generaci v politicky uvědomělé občany lidově-demokratického státu, ochránce vlasti, 

zastánce pracujícího lidu a socialismu. Správa a dozor nad všemi školami byla 

vykonávána státem, tedy ministerstvem školství a osvěty. 

 Podle tohoto zákona §1 se „veškeré mládeži dostane jednotné výchovy  

a obecného i odborného vzdělání…“ a §2 „mládež chodí do školy mateřské ve věku 

od tří do šesti let, do školy prvního stupně (národní)…“. V §9-12 se pojednává  

o mateřské škole, podmínkách zřizování, přijímání dětí, provozu mateřské školy 

(nejvýše 30 dětí v jedné třídě) a stravování. Mateřská škola byla zařazena do této 

školské soustavy jako první stupeň vzdělávání s možností jednotné a bezplatné 
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výchovy od předškolního věku. Tento zákon také zdůraznil význam mateřské školy 

v oblasti pedagogické, sociální a národohospodářské. 

 Další školský zákon reformoval školství v roce 1953. Zákonem č. 31/1953 

Sb. ze dne 24. 4. 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů byla změněna 

soustava vzdělávání učitelů, prohloubena jednotnost a návaznost školských stupňů 

a reformoval vysoké školy. 

 Byla naprosto změněna struktura základních škol, základní všeobecné 

vzdělání poskytovala osmiletá střední škola, ze které bylo možné pokračovat  

na odborné škole. Jedenáctiletá střední škola poskytovala povinné osmileté vzdělání 

a tři roky vyššího všeobecného vzdělání bylo přípravou pro studium na vysoké škole. 

 V §2 tohoto zákona je mateřská škola uvedena jako nepovinná, poskytuje 

předškolní výchovnou péči a zdravotní a sociální ochranu a je určená především  

pro děti zaměstnaných rodičů. Takovéto zákonné vyjádření by mohlo vést 

k domněnce, že se postavení mateřské školy pozvolna vrací od vzdělávací instituce  

k instituci pečovatelské. 

 Tento zákon také v §7 upravuje vzdělávání učitelek mateřských škol.  

Pro vzdělávání učitelek mateřských škol se zřizují tříleté pedagogické školy,  

do kterých jsou přijímány absolventky osmileté střední školy nebo osmého 

postupného ročníku jedenáctileté střední školy. Absolventky pedagogické školy 

konají jednoroční řízenou praxi na mateřských školách. 

8.6 Československá socialistická republika (1960 – 1990) 

 Koncem padesátých let byla přijata socialistická ústava, která se promítla  

i do změny názvu naší republiky – nadále jako Československá socialistická 

republika. V roce 1967 a hlavně 1968 se objevily reformní snahy v celé společnosti  

i v samotné KSČ, které měly vést ke změně uvnitř politického systému. Došlo 

k uvolnění politické i společenské situace, ale v srpnu 1968 byl tento proces zastaven 

vpádem vojsk Varšavské smlouvy. 

 Od Roku 1969 se prosazuje normalizace. Jedná se o proces návratu 

k charakteristikám direktivně řízené společnosti, návrat před 60. léta. Neloajálnost 

občanů či odmítání jejich aktivní účasti v normalizačním procesu byla penalizována 
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ztrátou zaměstnání, omezováním osobní svobody, nemožností cestovat či odmítáním 

přijmout děti k vyššímu studiu. 

 V tomto časovém období bylo vydáno několik školských zákonů. V roce 

1960 je to zákon č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 

schválený Národním shromážděním 15. prosince. Školy a školská zařízení tvoří 

jednotnou školskou soustavu, v níž na sebe jednotlivé stupně organicky navazují. 

Povinná školní docházka byla tímto zákonem prodloužena na 9 let a zdůrazněn je 

význam mimoškolní výchovy. Významné místo bylo určeno Československému 

svazu mládeže Sdružení rodičů a přátel školy a dalším společenským organizacím. 

 Předškolní výchova je upravena v §3 - 4. „V souladu s cíli vyspělé 

socialistické společnosti dostává se dětem od nejranějšího věku do šesti let výchovy 

 i přiměřené přípravy k základnímu vydělání.“ Z této formulace je zřejmé,  

že do jednotného systému výchovy byly zahrnuty děti od narození do 6 let. (Jesle 

spadaly do kompetence Ministerstva zdravotnictví) 

 V roce 1961 byla vydána vládní vyhláška ze dne 28. 6. 1961 o zřizování jeslí 

a mateřských škol ve společných budovách. Aby byl zajištěn všestranný  

a harmonický rozvoj dětí předškolního věku, jednota a posloupnost v jejich výchově, 

mohou být jesle a mateřské školy podle místních podmínek zřizovány ve společných 

budovách. 

 V sedmdesátých letech 20. století je školství velmi zpolitizováno. Příkladem 

je „Dokument dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy“ 

(školský zákon) schválený předsednictvím Ústředního výboru KSČ dne 4. 6. 1976. 

V dokumentu se mimo jiné uvádí, že úkolem inspekce výchovy a vzdělání je 

zejména kontrola realizace jednotné politiky ve výchově a vzdělávání ve školách, 

pokládáno za nezbytné bylo pružně reagovat na měnící se společenské a ekonomické 

potřeby a ideově politické zájmy dělnické třídy, vyjádřené politikou KSČ v oblasti 

školství. Práce řídících pracovníků měla být zaměřena na získávání a motivování 

pedagogických pracovníků pro uvědomělou komunistickou výchovu  

a pro uplatňování modernizace obsahu a metod výchovy a vzdělání. 

 Tímto dokumentem se zavádí desetiletá povinná školní docházka v českých 

podmínkách nejen netradiční, ale i umělá. Základní škola se skládala z 1. a 2. stupně 

(čtyřletého), pak následoval dvouletý učební obor nebo dvouletá střední nebo čtyřletá 
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střední škola s maturitou. Tato změna vedla ke zrychlení tempa práce na 1. stupni 

ZŠ, dětská populace, zejména chlapci, přestávala zvládat tempo výuky. Mateřská 

škola měla jasně stanovený cíl a to přípravu na vstup do ZŠ. V předškolních třídách 

musel být změněn režim dne, děti musely v určitém čase zvládnout určité činnosti, 

převažoval direktivní systém vzdělávání zaměřený na získávání znalostí a dovedností 

na úkor rozvoje osobnosti dítěte a hrových činností.  

 

 Zákon ze dne 26. června 1978 č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních navazuje  

na jednotnou školskou koncepci, do které zahrnuje mateřské školy, jesle, společná 

zařízení jesle a mateřské školy a dětské útulky, které sloužily jako sezónní zařízení 

na venkově hlavně v době zemědělských prací. 

 

 Vyhláška č. 90/1979 Sb. o školách v přírodě 

 

 Zákon č. 29/1984 Sb., ze dne 22. března 1984 o soustavě základních  

a středních škol (školský zákon) ponechal povinnou desetiletou školní docházku  

a zrovnoprávnil všechny tři typy středních škol. 

 Ve školách v této době převažovala orientace na encyklopedické znalosti  

a výkon dítěte, vyučování probíhalo pasivně, bez vlastní činnosti a prožitků dítěte. 

 

 Zákon č. 49/1984 Sb. o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá 

z pozdějších změn a doplňků) 

 

8.7 Česká a Slovenská federativní republika (1990-1992) 

 Po roce 1989, kdy „Sametová revoluce“ otevřela cestu k demokratickému 

životu, bylo prvním požadavkem ve školství odstranění ideologie a uniformity 

obsahu vzdělávání. Začala diverzifikace ve školství, byl anulován Zákon o jednotné 

škole z roku 1948. V krátké době proběhla ve školství rozsáhlá transformace, byly 

provedeny personální změny, měnily se obsahové a metodické úpravy a vybavenost 

škol. Zásadní změnou ve školství byl přechod od jednotných plánů a direktivního 
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vedení vyučování k přístupu na principu humanizace, demokratizace a liberalizace. 

Samostatnost škol posílilo také zavedení tzv. právní subjektivity státních škol. 

 

 Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb.,  
o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
 
 Zákon č. 564/1990 Sb. o státní samosprávě ve školství 
 
 Vyhláška č. 452/1991 Sb. o zřizování a činnosti církevních škol a škol 
náboženských společenství 
 
 Vyhláška č. 362/1991 Sb. o organizaci školního roku v základních školách, 
středních školách a speciálních školách 
 
 Vyhláška 4. 34/1992 Sb. o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol  
a školských zařízení 
 
 Nařízení vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti 
učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků  
ve školství 
 

8.8  Česká republika (1993 – současnost) 

 Změny ve školství pokračovaly i po rozdělení republiky na dva samostatné 

státy, Čechy a Slovensko. Společenská situace vyžadovala změny v obsahu 

vzdělávání, měnila se celá vzdělávací soustava, vznikaly nové vzdělávací obory  

a nové školy ve všech vzdělávacích stupních. Vznikaly také nové druhy vzdělávání, 

např. víceletá gymnázia, integrované střední školy, vyšší odborné školy a další. 

Objevily se první soukromé a církevní školy, začaly vznikat alternativní školy. Školy 

se staly právnickými osobami a změnil se způsob jejich financování. 

 Novelizace školských zákonů v roce 1995 upravila povinnou školní docházku 

na 9 let, umožnila zdravotně postiženým zařazení do běžné školy, rodičům byla 

umožněna účast na řízení a kontrole školy prostřednictvím rady školy, postupně byly 

vytvářeny vzdělávací standardy. 

 Požadavky na reformu školství byly v průběhu devadesátých let diskutovány 

pedagogickou veřejností a bylo vydáno několik dokumentů. Nejdůležitější z nich byl 

vypracován jako strategický dokument dlouhodobého plánu směřování českého 
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školství Radou pro vzdělávací politiku s názvem Bílá kniha (Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice, 2001). Bílá kniha vymezovala hlavní cíle  

a úkoly všech oblastí vzdělávání. Transformace českého školství se týká změny 

funkce, cílů a principu vzdělávání, změny systému řízení a financování  

a monitorování a evaluace. Na základě záměrů z Bílé knihy a průběhu reformy 

vypracovalo MŠMT „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

ČR“. Po několikerém přepracování byly schváleny v roce 2004 školský zákon 

(zákon č. 561/2004 Sb.) a zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 

Sb.). Tyto zákony umožnily školám vytvoření vlastních osnov, volbu metod 

a realizovat vlastní představy vzdělávání. Školské zákony uložily školám tvorbu 

Školních vzdělávacích programů v rámci Rámcových vzdělávacích programů  

pro jednotlivé úrovně a typy škol. V dlouhodobém záměru z roku 2005 jsou 

specifikovány hlavní cíle vzdělávací politiky: 

- Zkvalitnění a modernizace vzdělávání, kurikulární reforma 

- Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 

- Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání 

- Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 

- Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických 

pracovníků 

- Podpora dalšího vzdělávání jako součást celoživotního učení 

 

 Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti 

učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků  

ve školství 

 

 Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997  

Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné 

práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 

 
 Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí)  
a školských zařízení 21 419/2000-23 
 
 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 14 269/2001-26 
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 Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením 

zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu 23 620/2002-60 

 

 Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě  

a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 
 Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. 9. 2004 

 § 1) Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné  

a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky,  

za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů 

vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. 

 § 2) Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu bez jakékoli 

diskriminace, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, 

respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, 

bezplatného základního a středního vzdělávání občanů ČR a EU ve školách 

zřizovaných státem, svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků 

soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, 

výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických 

přístupů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů 

vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, možnosti 

celoživotního vzdělávání. 

 § 3) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, který 

bude vybaven kompetencemi pro osobní a občanský život, získání všeobecného  

a odborného vzdělání, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, 

principu rovnosti žen a mužů, utváření vědomí národní a státní příslušnosti  

a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, 

poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, získání a uplatňování 

znalostí o životním prostředí a jeho ochraně. 
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 Pro každý obor vzdělávání v základním a středním vzdělávání  

a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové 

vzdělávací programy. 

 Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky 

vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení 

výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále 

závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle  

§ 160 a 162. 

 § 4) Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, 

délku a povinný obsah vzdělávání 

 § 5) Školní vzdělávací program musí být v souladu s příslušným rámcovým 

vzdělávacím programem, vydává ho ředitel školy,… 

 § 23) Mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy,… 

 

 Mateřské školství zákon 561/2004 Sb. zařadil do vzdělávací soustavy jako 

první stupeň vzdělávání. Tímto rozhodnutím se mateřská škola stává institucí 

výhradně vzdělávací na rozdíl od minulých let, kdy byla v legislativě prezentována 

především její funkce pečovatelská (Sb. z. 186/1960, § 4 Mateřská škola pečuje 

v těsné součinnosti s rodinou o všestranný rozvoj dětí od tří let…). 

 

 Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

 § 6) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, vyšším odborným 

vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 

odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 

vzdělávání, středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru zaměřeném na přípravu učitelů 

předškolního vzdělávání. Učitel ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 
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v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené  

na speciální pedagogiku. 

 

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách  

a školských zařízeních 

 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků 

 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

 

 Zákon č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. 

 

 Nařízení vlády 381/2010 ze 7. 12. 2010 o platových poměrech zaměstnanců  

ve veřejných službách a správě. 

  

 Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle 

katalogu prací (č. j.: 10300/2010-25) 
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9. Výchovné programy 

 S vývojem předškolních institucí úzce souvisí vývoj kurikulárních 

dokumentů. V níže uvedených dokumentech je stručně charakterizován výchovný cíl 

a obsah v jednotlivých časových obdobích a další charakteristiky daného programu. 

Je zřejmé, že formulace výchovného cíle odráží historickou proměnu významu 

mateřské školy pro předškolní dítě. Tyto cíle formulované v nomenklaturních 

dokumentech bylo proto vhodné analyzovat a tento vývoj tak dokumentovat. 

Předmětem analýzy se staly až Prozatímní osnovy, Osnovy výchovné práce  

a Programy výchovné práce, které měly až celostátní dopad. Ty dokumenty, které 

byly uplatňovány pouze lokálně či regionálně nepopíráme, ale nejsou v centru zájmu 

práce. Proto analýza začíná až rokem 1945. 

 

1945 Prozatímní pracovní program pro mateřské školy na školní rok 1945/46 

 Vycházel z osnov roku 1939 a jejich reformních myšlenek. Dokument 

představoval první celostátní směrnici pro výchovnou práci s dětmi v předškolních 

zařízeních. 

 Cílem výchovy je všestrannost rozvoje osobnosti. Čím menší dítě je, tím více 

péče potřebuje. Proto musí být výchova v mateřské škole všestranná. 

 

1953 Prozatímní osnovy pro mateřské školy 

 Tyto osnovy odrážejí poválečný politický vývoj v Československu. Cílem 

výchovy „ v našem lidově demokratickém státě je vychovávat nové lidi, všestranně 

rozvinuté, statečné a schopné dobudovat socialismus v naší zemi, chránit výsledky 

tohoto budování, bránit naši vlast, aby po uskutečnění této etapy mohla v míru  

a v klidu pokračovat na výstavbě socialistické společnosti. Uskutečnit cíl, který má 

výchova v našem lidově demokratickém státě, znamená plnit dobře úkoly ve všech 

složkách výchovy.“ (s. 3). Ve formulaci cíle, který byť uvozuje Prozatímní osnovy 

pro mateřské školy, se neobjevují specifika dítěte předškolního věku. Je zde zřetelná 

ideologizace výchovného cíle. 

 Hlavní formou výchovné práce zůstává spontánní hra, ale velká pozornost je 

věnována plánovanému, řízenému zaměstnání. V prozatímních osnovách byl kladen 
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velký důraz na dobrou organizaci dne a spolupráci všech zaměstnanců školy. To měl 

zajistit podrobný harmonogram činností v mateřské škole s celodenním pobytem 

dětí. Tyto osnovy kladou velký důraz na vědomosti a znalosti, výchovu ke kázni, 

oddanosti a poslušnosti, kolektivismu v souladu se socialistickou morálkou. 

 

1955 Osnovy pro mateřské školy 

 Osnovy pro mateřské školy vydané ministerstvem školství vycházejí 

z Prozatímních osnov, mají stejné úkoly a cíle s Prozatímními osnovami z roku 1953, 

jen důraz na ideologizaci se prohlubuje. Podrobněji je rozpracovaný obsah  

a organizace dne a týdne v mateřské škole. Úlohou učitelky je maximálně 

spolupracovat s rodinou, působit na rodiče a seznamovat je s úkoly socialistické 

výchovy, s důležitostí období předškolního věku pro další rozvoj schopností dítěte  

a s významem přesně dodržovaného řádu ve výchově dětí. 

 Hra je nejdůležitějším výchovným prostředkem. Učitelka hru uvědoměle řídí, 

ale přitom zachovává její nenucenost a přirozenost. Hry jsou rozděleny na tvořivé, 

pohybové a didaktické. 

 V oblasti mravní výchovy, která prolíná veškerými činnostmi v mateřské 

škole je vedle zaměření na morálně volní vlastnosti, lásku k rodině, domovu a vlasti, 

velmi podrobně specifikován způsob a obsah výchovy „k lásce a obdivu 

k Sovětskému svazu“ (s. 9). 

 Do mateřské školy v tomto období velmi silně proniká potlačování 

individuality a výchova ke kolektivismu. Učitelka vychovává politicky uvědomělé 

jedince, budoucí pracující občany socialistické společnosti. 

 

1960 Osnovy výchovné práce pro mateřské školy 

 V osnovách výchovné práce z roku 1960 se píše: „Naše společnost žije 

v etapě socialismu na přechodu ke komunismu. Škola jako společenská instituce musí 

být v souladu s tímto vývojem a směřovat k plnění základního cíle komunistické 

společnosti. Obecným cílem komunistické výchovy je všestranně rozvinutá osobnost 

každého člena společnosti. Děti, které nyní vychováváme, budou budovat 

komunistickou společnost, budou v ní žít a pracovat. Proto musí i mateřská škola 

v souhlase s obecným cílem komunistické výchovy vytvářet základy všestranného 
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rozvoje dítěte, tj. pečovat o harmonický rozvoj tělesných a duševních sil dětí, rozvíjet 

jejich osobité schopnosti a zájmy, formovat žádoucí rysy jejich charakteru, zejména 

kolektivismu, socialistického poměru k práci a internacionalismu a vytvářet 

předpoklady pro budoucí vědecký světový názor. 

 Všestranný rozvoj osobnosti se může uskutečnit jen za mnohotvárné činnosti 

dítěte. Dosáhnout ho může jen taková výchova, která bude promyšleně a cílevědomě 

uplatňovat jednotu činnosti tělesné a duševní.“ (s. 3) 

 „Rozhodujícím výchovným činitelem v mateřské škole je ideologicky vyspělá, 

uvědomělá a vzdělaná učitelka, která má značný vliv na rodiče a širší veřejnost. 

Svého vlivu využívá především k objasňování zásad komunistické výchovy dětí 

předškolního věku, k přesvědčování rodičů o nutnosti jednotného postupu školy  

a rodiny při výchově dětí i v ideově politickém působení na rodiče.“ (s. 5) 

 Z citace je zřetelný víc a více se prohlubující ideologický tlak. Přitom se 

neustupuje od všestrannosti rozvoje jedince, objevuje se však nově důraz na rysy 

charakteru, tzn. „socialistického charakteru“ (socialistický poměr k práci, 

socialistické vlastenectví). Poprvé se setkáváme s otevřeným přiznáním k ideově 

politickému působení na rodiče. 

 

1963 Rok v mateřské škole je metodická příručka k osnovám výchovné práce  

na mateřské škole. 

 „V předškolním období se vytvářejí základy osobnosti. Z toho vyplývá nutnost 

vychovávat dítě už od nejútlejšího věku. Výchova má směřovat k plnění obecného cíle 

komunistické výchovy – k zajištění všestranného rozvoje dítěte. Na tom se podílí 

mateřská škola, která ve své každodenní práci realizuje úkoly jednotlivých složek 

výchovy“ (s. 7). 

 „Úkoly všech složek výchovy se vzájemně prostupují; plníme je v celistvém  

a nepřetržitém výchovném procesu. Život v mateřské škole, který je těsně spjat 

s životem společnosti, umožňuje nám sjednotit působení všech činitelů, tedy i rodiny 

a veřejnosti, a tak zajistit všestrannou, nepřetržitou a jednotnou výchovu našich dětí. 

Na tomto principu je zpracována publikace „Rok v mateřské škole“, která obsahuje 

metodické poznámky k výchovné práci“ (s. 10). 
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1967 Program výchovné v jeslích a na mateřských školách 

 Tento program v jednotě poprvé propojuje jesle a mateřskou školu bez ohledu 

na ministerské gesce. Program se odvolává na školský zákon z roku 1960, sice 

zdůrazňuje soulad s cíli socialistické společnosti, ale vedle harmonického rozvoje, 

který je typický pro formulaci všech předchozích výchovných cílů, je přiznán důraz 

na osobité schopnosti a zájmy jedince. Tím se naznačuje první krok důrazu  

na individualizaci. 

 Program výchovné v jeslích a na mateřských školách vycházel z požadavku 

propojenosti školské soustavy a jednotného působení od nejútlejšího věku. Byl 

jednotícím dokumentem pro přechod dítěte z nižší do vyšší instituce, tj. z jeslí  

do mateřské školy, přestože instituce jeslí byla spravována ministerstvem 

zdravotnictví a mateřské školy ministerstvem školství. 

 Cíl předškolní výchovy je vyjádřen v zákoně o soustavě výchovy  

a vzdělávání z 15. 12. 1960. „V souladu s cíli vyspělé socialistické společnosti 

dostává se v předškolních zařízeních dětem od nejranějšího věku do šesti let výchovy  

a přiměřené přípravy k základnímu vzdělání. Dosažení cíle předškolní výchovy 

předpokládá harmonický rozvoj tělesných i duševních sil každého jednotlivého dítěte, 

jeho osobitých schopností a zájmů, jeho citových vztahů a postojů, charakterových 

rysů a vlastností.“ (s. 5) 

 

1976 Projekt – Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy 

 Cíl předškolní výchovy je zřetelně pragmaticky zúžen na přípravu  

na povinnou školní docházku. Důraz na „formování profilu budoucího občana 

socialistické společnosti“ opomíjí předchozí náznaky individualizace z období 1960 

– 1967, neboť politická situace směřovala opět k jednotnému modelu člověka. 

 Cílem předškolní výchovy je „zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj co 

největšího počtu dětí od raného věku do 6 let v souladu s jejich věkovými možnostmi 

a zvláštnostmi tak, aby v šestém roce života bylo schopné úspěšně se soustavně 

vzdělávat v základní škole.“ (s. 1). 

 „Zařízení předškolní výchovy - jesle a mateřské školy – jsou součástí jednotné 

vzdělávací soustavy a ve svém působení dialekticky spojují působení výchovná  

a sociální. Výchovné úsilí směřuje k utváření jednotného systému předškolní 
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výchovy, ve kterém se harmonicky spojuje společenská výchova s výchovou rodinnou. 

Sociální poslání předškolních zařízení je v tom, že umožňují realizovat zásady 

socialistické ústavy v otázce rovnoprávnosti ženy a jejího všestranného zapojení  

do života společnosti. Předškolní zařízení vytváří základ formování profilu 

budoucího občana naší socialistické společnosti.“ (s. 2) 

 Tento dokument byl přijat se zákonnou změnou vzdělávací soustavy. 

Požadovaná desetiletá povinná školní docházka (4 + 4 roky ZŠ a 2 roky SŠ) 

zásadním způsobem změnily způsob práce v mateřské škole. Zkrácení 1. stupně ZŠ 

z 5 na 4 roky vedlo ke zvýšení požadavků na připravenost dítěte pro základní 

vzdělávání a proto se příprava dětí na ZŠ částečně přesunula do oddělení 5-6tiletých 

dětí mateřské školy. Cíle mateřské školy se především zaměřují na poznatky, 

dovednosti a návyky na úkor rozvoje osobnosti dítěte. S problémem „akcelerace 

rozvoje dítěte“ byly do mateřských škol zavedeny didaktické metody, testování 

školní zralosti a s nároky na připravenost dětí pro vstup do první třídy se v tomto 

období velmi zvýšil počet odkladů školní docházky. 

 

1978 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 

 V tomto programu je realizován předcházející dokument z roku 1976. „Cílem 

je všestranný a harmonický rozvoj dětí od raného věku do šesti let. Je dán potřebami 

a záměry společnosti a „v duchu ideových principů“ vede děti k začlenění  

do celkového rázu socialistického životního prostředí v naší společnosti.“ (s. 7) 

 Z cíle je zřetelná jednotná státní filosofie (materialisticky charakterizovaný 

marxismus-leninismus), žádný jiný postoj není oficiálně akceptován. 

 

1984 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 

 Cíl v tomto programu je specifikován takto: „Cíl předškolní výchovy je dán 

potřebami a záměry společnosti, proto se všestranný a harmonický rozvoj dětí 

v socialistické společnosti od útlého věku zajišťuje v duchu ideových principů 

socialismu v dialektické závislosti na úkolech i podmínkách jeho budování  

a obrany.“ (s. 7) 
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 „Sociální poslání předškolních zařízení spočívá v tom, že umožňují realizovat 

zásady socialistické ústavy v otázce rovnoprávnosti ženy a jejího všestranného 

zapojení do společnosti.“ (s. 8) 

 Jako součást programu byly vypracovány metodiky k jednotlivým výchovám. 

V metodice mravní výchovy je „Cílem mravní výchovy vytvořit základ mravních 

vlastností tak, aby každé dítě před vstupem do školy ovládalo nejdůležitější pravidla 

společenského chování. Stejně důležité je rozvíjet u dětí schopnost přiměřeně svému 

věku zachovávat hlavní společenské a morální principy socialistické společnosti,  

tj. kolektivismus, vztah k práci, kázeň, socialistický humanismus, socialistické 

vlastenectví a internacionalismus.“ (s. 140) 

 V návaznosti MŠ a ZŠ je „Jedním z důležitých společenských nároků 

v oblasti výchovy a vzdělání je potřeba efektivnější přípravy dítěte na školu.“ (s. 212) 

 Výchova předškolního dítěte je sice spojována s všestranností a harmonií,  

ale tak, aby mladý jedinec byl schopen akceptovat a loajálně se začlenit do budování 

socialismu a především se podílet na jeho obraně. Tedy zdůraznění brannosti 

 již od předškolního věku. 

 

 V letech 1948 – 1990 byl v platnosti zákon o jednotné škole, učitelé pracovali 

podle předepsaných nomenklaturních materiálů, ve kterých byly stanoveny cíle, 

obsah, formy, metody i prostředky vzdělávání. 

 V souvislosti se společensko-politickými změnami po listopadu 1989 došlo 

k uvolnění situace v celé společnosti. V oblasti školství byly ideologické předpisy 

postupně nahrazeny programem se zaměřením na rozvoj dítěte. 

 Nastalo období hledání, inspirace zahraničními modely a období 

transformačního procesu. Na základě zkušeností učitelek vzešla potřeba rámcového, 

variabilního, otevřeného a pružného modelu předškolního kurikula. Transformační 

snahy byly legislativně podpořeny v roce 2001, kdy byl schválen Národní program 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) a na jeho základech vznikly Rámcové 

vzdělávací programy. 
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1998 Rok v mateřské škole: kurikulum předškolní výchovy 

 Cílem výchovy v tomto kurikulu je „Rozvoj vlastností, schopností  

a kompetencí dítěte s perspektivou jeho praktického životního uplatnění“ (s. 15). 

 „Mateřská škola nemá stanoven základní vzdělávací standard jako školy 

s povinnou docházkou, není vázána konkrétním učivem, což představuje přednost 

 i úskalí. Předností je určitá volnost při stanovení výchovně - vzdělávacích cílů, 

úskalím jejich šíře a obecnost. Mateřská škola by měla preferovat rozvoj osobnosti  

a mimoracionální složky poznávání nad školsky chápaným racionálním poznáním. 

Má k tomu dostatek času i příležitostí. Tento přístup zároveň odpovídá zvláštnostem 

tohoto období vývoje dítěte.“ (s. 23) 

 

2004 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vydělávání 

 Po několika přípravných verzích vyšla konečná verze RVP PV v roce 2004 

jako závazný dokument pro předškolní vzdělávání. Rámcový vzdělávací program  

pro předškolní vzdělávání (48 stran) byl aktualizován a upraven po tříletých 

praktických zkušenostech pilotních škol tak, aby odpovídal potřebám pedagogů, 

nové legislativě a společným principům kurikulární reformy. Pro mateřské školy je 

závazný od 1. září 2007. Vymezuje cíle, očekávané kompetence, kterých by dítě  

na konci předškolního vzdělávání mělo dosáhnout a přehled činností v pěti 

vzdělávacích oblastech. Mateřské školy si vytvářejí svůj vlastní, specifický  

pro danou mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

 „Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 

psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo 

jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) 

zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které 

jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny  

a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 

 Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich pedagogové, by proto 

měli sledovat při své práci tyto rámcové cíle (záměry): 

1. rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
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3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí.“ 

 Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního 

vzdělávání a stejně tak i každodenní práce pedagoga.“ (s. 11) 

Klíčové kompetence 

 Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, 

vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně 

formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich 

pojetí i obsah vychází z hodnot společností přijímaných a z obecně sdílených 

představ o tom, které kompetence přispívají ke vzdělávání, spokojenému  

a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti. 

Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky 

využitelných výstupů, které se propojují a doplňují, čímž se postupně stávají složitější 

a tím i využitelnější (univerzálněji použitelné). Jejich osvojování je proces 

dlouhodobý a složitý, který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním 

a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. 

Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových 

kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy 

dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní 

etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, 

položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého 

rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě  

na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat. Proto by předškolní 

vzdělávání mělo o jejich vytváření cíleně usilovat. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto 

kompetence: 

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Kompetence komunikativní 
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4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské 

Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně 

směřovat veškeré vzdělávání.“ (s. 11-12) 

 

Souhrn: 

 Z prostudovaných materiálů vyplývá, že ve výchovných programech je vždy 

hlavním cílem všestranný rozvoj dítěte, ale vzdělávací plány vždy souvisely se 

společensko-politickým zřízením v naší zemi a proto je pojem „všestranný rozvoj“ 

chápán různými pohledy. Od padesátých let minulého století je zdůrazňován význam 

výchovy v socialistické společnosti a pojem všestranně rozvinutá osobnost byl 

chápán jako výchova dětí v „uvědomělé budovatele komunismu“. Úkolem mateřské 

školy bylo socialisticky vychovávat děti a jejich prostřednictvím formovat i jejich 

rodiče a širokou veřejnost. Zásadní roli zastávala MŠ v přípravě na základní školu 

(objevil se i pojem „předškolní vyučování“), výchově ke komunistické morálce  

a kolektivismu. 

 S rokem 1989 a společensko-politickými změnami došlo k zásadní změně 

pohledu na dítě a s ním i zásadním změnám v organizaci výchovného procesu 

v mateřské škole. Výchovně vzdělávací programy vycházejí z osobnostně 

orientovaného modelu předškolního vzdělávání, jsou založeny na tom, aby si dítě  

od počátku osvojovalo základní kompetence a získávalo předpoklady pro celoživotní 

vzdělávání a uplatnění v osobním a společenském životě. 

 Sledujeme-li výchovné cíle předškolních zařízení v celém poválečném vývoji 

mateřské školy, zřetelně si musíme uvědomit ideologickou zakotvenost v těchto 

cílech. 

 Citát Marie Terezie „Škola je politikum“ zde platí i pro předškolní výchovu.  

O nebezpečnosti podřízení se ve výchově ideově formulovaným cílům, není třeba 

dále diskutovat. 
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Závěr 

 Autorka se ve své práci snaží do určité míry zmapovat podmínky pro rozvoj 

českého školství na Kadaňsku a následně podmínky pro rozvoj mateřského školství 

v Kadani od počátků německé dětské zahrádky na konci 19. století, přes třídu 

mateřské školy při české menšinové škole v době 1. republiky až po znovuotevření 

mateřské školy po roce 1945 a její rozvoj po současnost. 

 Koncem 19. století byl rozvoj školství na Kadaňsku ovlivňován mnoha 

faktory, od úrovně zemědělství a průmyslu až po národnostní složení obyvatelstva. 

Velmi složitá hospodářská situace na začátku minulého století zásadním způsobem 

zasáhla do utváření českého školství, které se v regionu prosazovalo velmi obtížně. 

Až teprve období 1. republiky umožnilo založení první české menšinové školy. 

Tento nadějný rozvoj byl však přerušen politickou situací související s radikalizací 

německy mluvícího obyvatelstva po roce 1933 a zakončen připojením 

k Velkoněmecké Říši po roce 1938. V roce 1938 byla z těchto důvodů česká škola 

v Kadani zrušena. 

 K opětovnému otevření české školy došlo v Kadani až v roce 1945 

po ukončení 2. světové války. 

 Situace po 2. světové válce, odsun německých obyvatel z pohraničních 

oblastí, mohutný příliv obyvatel z vnitrozemí a rychle rostoucí důlní a energetický 

průmysl specifickým způsobem ovlivnily složení obyvatelstva a vývoj společnosti 

v této oblasti, včetně předškolních institucí. 

 Autorka, která sama v Kadani žije téměř třicet let, se díky této práci 

seznámila s historickými událostmi, porozuměla vlastivědně, historicky, kulturně  

a regionálně souvislostem, které sice částečně cítila, ale neměla je opřeny  

o dostatečné faktické prameny. V průběhu vytváření práce měla autorka studiem 

historických dokumentů možnost blíže pochopit problematiku regionu, pocity 

obyvatel zbavených kořenů nuceným odsunem v poválečném období a zároveň 

osobně prožívala hledání a sžívání se nově přistěhovaných. 
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 V poválečném období až po současnost je práce zaměřena zejména na rozvoj 

mateřských škol, legislativní změny, organizační podmínky a na výchovné programy 

v předškolním školství. 

 Ve vývoji předškolních institucí a celého školství v Kadani lze demonstrovat 

vytváření tzv. „nové socialistické kultury“ a historie nenavazující, jakoby vzniklé  

na nové nezorané půdě předcházejícími generacemi. Proto problémy, které s touto 

situací v pozdějším období souvisely, nemohly být v poválečném období předvídány. 

  V poválečném vývoji mateřské školy se odráží specifika osidlování  

a nárůst obyvatelstva v tomto regionu. Vzhledem k cílům výchovy společnost 

demonstruje jednotnou školu a jistý důraz na kvalitu předškolní výchovy včetně 

důrazu na materiální zázemí pro její rozvoj. Z tohoto pohledu ne vše vybudované 

před rokem 1989 je nutno hanět a považovat za nesprávné. 

 Údaje pro práci jsou čerpány hlavně z Městské knihovny v Kadani  

a v Chomutově, z knihovny UK v Praze, dobových publikací a hlavně z archivních 

materiálů uložených ve Státním okresním archivu Chomutov se sídlem v Kadani. 

Dále jsou podklady čerpány z dobového tisku, dobových publikací a kronik 

kadaňských mateřských škol. Regionální dokumenty do roku 1939 jsou téměř 

všechny psané německy a velmi často neúplné. Mnoho dokumentů z této doby se 

vůbec nezachovalo, buď byly záměrně zničeny, nebo se ztratily. O to nesnadnější 

bylo shromažďování pro tuto práci potřebných dokumentů a podkladů.  

 Přesto se v práci podařilo vytvořit souvislou časovou linku opírající se  

o školní kroniky všech českých mateřských škol v Kadani od roku 1945  

do současnosti. Tento počin koresponduje s rozvojem mateřského školství v duchu 

jednotné školy. Proměny po roce 1990 nejsou specifické pouze pro Kadaňsko, ale 

jejich podstata i projevy ukazují na širší školskou problematiku Československa  

a později České republiky. 
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Poznámky: 

1. Kroniky mateřských škol nejsou stránkovány, proto nelze odkazovat  

při citacích na přesnou stranu, odkaz je možný pouze na příslušný školní rok. 

 

2. Kroniky BSP nejsou stránkovány, proto nelze odkazovat při citacích  

na přesnou stranu. 

 

3. V překládaných dokumentech autorka důsledně používá při překladu termínu 

„Kindergarten“ doslovné znění tj. dětská zahrádka, aby odlišila německá 

(dětská zahrádka) a česká (mateřská škola) předškolní zařízení. 

 
4. Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani (dále jen SOkA Kadaň) 

 
5. SOkA Kadaň, fond Archiv města Kadaň (dále jen AM Kadaň) 
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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, Soukromý archiv M. Nyklové, Ukázky třídní dokumentace 

a. Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 3. 10. 1959 
b. Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 24. 9. 1959 
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c. Ukázka písemné přípravy M. Nyklové ze dne 2. 10. 1959 
d. Ukázka zápisu porady 5: MŠ ze dne 12. 5. 1982 
e.  Ukázka zasedacího pořádku MŠ v 70. letech, soukromý archiv M. Nyklové 
f.  Ukázka vyrobené metodické pomůcky na Tv, soukromý archiv M. Nyklové 
g. Ukázka vyrobené metodické pomůcky na Tv, soukromý archiv M. Nyklové 

Příloha č. 38, Fotografie ze soukromého archivu M. Nyklové 

Příloha č. 39, Foto – budovy mateřských škol po roce 1945 

a. 1. MŠ 
b. 2. MŠ 
c. 3. MŠ 
d. 4. MŠ 
e. 5. MŠ 
f. 6. MŠ 
g. 7. MŠ 
h. 8. MŠ 
i. 9. MŠ 
j. 10. MŠ 

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

Příloha č. 41, Ukázka záznamu z kroniky 3. MŠ 

Příloha č. 42, Ukázka záznamu z kroniky 4. MŠ 

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

Příloha č. 44, Ukázka záznamu z kroniky 6. MŠ 

Příloha č. 45, Fotografie z kroniky 6. MŠ 

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

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

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

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

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


