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Anotace
Bakalářská práce se nejdříve zabývá vývojem středního odborného vzdělávání v Čechách

a stručně ho charakterizuje. Následně podává přehled o školních zařízeních, které působily 

a dodnes působí ve Šluknovském výběžku.
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Úvod

Šluknovský výběžek vyniká především atraktivní krajinou. Kdysi se však jednalo

o významnou průmyslovou oblast. Pro množství textilních a strojírenských podniků byla 

velká potřeba odborně vzdělaných pracovníků. S rozvojem průmyslu šel ruku v ruce i rozvoj 

odborného školství. V současné době je region, až na výjimky, prakticky bez průmyslu. 

Statistiky ukazují vysokou nezaměstnanost a nízkou vzdělanost. Školy jen pomalu reagují 

na změny a potřeby regionu.

Cílem práce tedy je malé zastavení a seznámení se s historií odborného školství ve 

Šluknovském výběžku a se změnami, které se zde udály v oblasti odborného školství.
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1. Charakteristika odborného školství

1.1 Vymezení pojmu odborné školství
Souhrné označení různých druhů škol zajišťujících odborné vzdělávání. Odborné školství 

představuje velmi diverzifi kovaný systém, v ČR jej naplňují tyto školy: střední odborné 

školy; střední odborná učiliště; odborná učiliště; učiliště; střediska praktického vyučování; 

integrované střední školy; vyšší odborné školy. V současné době jsou zřizovatelem institucí 

odborného školství: MŠMT ČR nebo jiný resort, kraj, obec, soukromý zřizovatel, církev. 

Pro odborné školství v ČR jsou dnes příznačné dvě charakteristiky: 1. Vysoký podíl mládeže 

procházející institucemi odborného školství. 2. Relativně vysoký podíl nestátních škol

v odborném školství…1

2. Historie odborného školství

2.1 Středověká výchova a škola
Po rozpadu Západořímské říše v 5. století se v Evropě postupně konstituuje feudální 

společnost. Sociální rozdělení této společnosti na jednotlivé stavy (šlechta, duchovenstvo, 

měšťané, poddaní) se odráží v celém jejím životě a je příznačné i pro výchovu, kde jsou 

podstatné rozdíly mezi přípravou šlechty a duchovenstva, vzděláním měšťanů a pracovně 

morální adaptací širokých vrstev poddaného obyvatelstva. Křesťanství tvoří ústřední článek 

každého výchovného působení, prvky antické kultury a výchovy jsou přijímány jen potud, 

pokud jsou slučitelné s vírou a slouží potřebám středověkého světa.

Šlechtická výchova se uskutečňovala na hradech. Od 7 do 14 let byl hoch pážetem, od

14 do 21 zbrojnošem a v 21 letech byl pasován na rytíře. Obsah této výchovy tvořilo sedmero 

rytířských ctností (jízda na koni, plavání, vrh kopím, šerm, hra v dámu a skládání a zpěv 

veršů). Tato výchova – převážně tělesná a branná – měla připravit feudála pro jeho sociální 

funkce.

První středověké školy byly církevní. Od 6. století se rozvíjejí školy klášterní, v sídlech 

biskupů vznikají školy katedrální a pro poučení širších vrstev o základech křesťanství jsou 

zakládány i školy farní. Těžisko vzdělání tvořilo vedle náboženství sedmero svobodných 

umění (septem artes liberales), skládající se z trivia (gramatika, rétorika, dialektika)

a kvadrivia (aritmetika, geometrie, astronomie, múzika). Teprve v pozdním středověku se 

1 PRŮCHA, Jan – WALTEROVÁ, Eliška – MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4., aktual. vyd. Praha: Portál, 
2003, s. 143-144. ISBN 80-7178-772-8.
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objevují z iniciativy měšťanů tzv. městské školy, které měly praktičtější zaměření (sedmero 

mechanických umění – zpracování vlny, zbrojířství, lodní plavba, zemědělství, lovectví, 

lékařství a divadelnictví). V nich také poprvé ustupuje univerzální latinský jazyk jazyku 

mateřskému. Z metodického hlediska charakterizuje středověkou školu mechanické pamětní 

učení, individuální práce s každým žákem a přísné tresty.2

2.2 Odborné vzdělávání před vznikem institucionálního školství 
Především velké zámořské objevy 15. a 16. století způsobily nejen přesun obchodních cest 

ze Středomoří do Atlantiku, ale i výraznou vnitřní i vnější strukturální přeměnu trhu, výroby 

a postupně i celé evropské společnosti. Tento proces začíná nejprve v Anglii, Holandsku

a severoněmeckých hanzovních městech, postupně se však dostává i do zemí méně vyvinuté 

střední Evropy.

Obchodně, výrobně a společensky rychleji se vyvíjející země postupně bohatnou

a zvyšují své expanzní snahy. Hospodářský, politický a vojenský styk našich zemí (v rámci 

habsburské monarchie) s touto ekonomicky vyspělejší Evropou byl prvním impulsem

k nastartování kapitalistického vývoje u nás.

V této době však situace v Čechách byla velmi neutěšená, neboť po prohraném stavovském 

povstání a konci třicetileté války byla naše země značně zpustošená, úrodná půda byla vlivem 

války znehodnocena, z řady měst zbyly jen trosky, značně poklesl počet obyvatelstva.

První snahy feudálního zřízení se sice zaměřily na zintenzivnění zemědělství, to však 

(vzhledem k nedostatečné dělbě práce) není dostatečně kompenzováno trhem. Trh se 

postupně stává rozhodujícím činitelem hospodářského a politického vývoje.

Příznivým podnětem pro rozvoj výroby byla potřeba budování nové, dobře oblečené

a vyzbrojené armády. Karel VI. vydal pro některá odvětví zákaz vyvážení surovin a dovoz 

hotových výrobků a tím došlo k výraznému posílení především vlastní textilní manufakturní 

výroby.

Profesní příprava mladých řemeslníků se dosud realizovala prostřednictvím cechovní 

přípravy.3

2 JŮVA, Vladimír – JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 1995, s. 10. ISBN 80-
85931-07-9.
3 VINTR, Jiří. Úvod do didaktiky odborného výcviku. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, 1998, s. 5-6. ISBN 80-7040-292-X.
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2.2.1 Vznik cechů
Účel cechovních organizací řemesel v poddanských městech byl stejný jako v královských: 

ochrana výroby, regulace prodeje a obchodu s vyrobenými produkty a tím i sociální zajištění 

pro členy cechů. Cechovní výroba se v poddanských městech začala rozvíjet až později, 

když se v královských městech existence cechů upevnila a stala samozřejmou – od druhé 

poloviny 14. století. Během následujících sto let se pod cechovní organizaci dostala řada 

řemesel vyrábějících základní výrobky lidské potřeby, jako řezníci, pekaři, krejčí a jiní.

V 16. a 17. století se v cechy sdružila další řemesla. Často se stávalo, že řemeslníků jednoho 

řemesla bylo ve městě málo, nebo počet mistrů některého z již zavedeného cechu klesl. 

Tehdy se spojilo více řemesel příbuzné výroby v jeden cech. Mladší cechy již nebyly pouze 

městskými organizacemi, ale byly zakládány pro celá panství. Jak upadalo mílové právo 

poddanských měst, překračovaly některé cechy městský rámec a přijímaly za své členy také 

venkovské mistry. Postupem doby se však cechy staly tíživou brzdou podnikání a v prosinci 

roku 1859 byly zrušeny. Na základě nového živnostenského řádu poté vznikala živnostenská 

společenstva, která zanikla až po roce 1948.4

2.2.2 Učňovský zákon
Dne 12. prosince 1958 vychází „zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru‟, 

který sjednocuje výchovu dvou třetin mládeže ukončující základní školy a připravující se

k povolání v učebním poměru. Dle tohoto učňovského zákona se mládeži umožňuje příprava 

k povolání v učebním poměru jak odborná, tak i všeobecná. Rozsah přípravy je stanoven 

učebními plány a osnovami. V šedesátých letech minulého století se také začíná vytvářet 

soustava vzdělávání pro učitele a mistry odborné výchovy. 

2.2.3 Odborné školství po roce 1989
Po roce 1989 došlo v českém školství k řadě změn v zásadních otázkách vzdělávací politiky 

– v oblasti řízení, financování, vzdělávací nabídky, subjektů poskytujících tuto nabídku, 

kurikula atd. Byl uvolněn dosavadní centralizovaný systém ve prospěch nižších článků,

tj. krajů, obcí a jednotlivých škol (centrální model řízení byl nicméně zachován). Školy získaly 

právní subjektivitu, tedy jistou samostatnost v rozhodování o personálních, organizačních, 

finančních a kurikulárních otázkách – pochopitelně v rámci platných centrálních předpisů. 

4 BÍLEK, Ivan. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. 1. vyd. Česká Lípa: Studio Rema '93, 2003, s. 75. ISBN 
80-85931-07-9.
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Na financování škol se vedle státu, který i nadále nese nejvyšší tíži nákladů, podílejí obce, 

rodiče, do jisté míry zaměstnavatelé a zřizovatelé nestátních škol.

Střední školy (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště) byly 

bezprostředně po roce 1989 rozšířeny o víceletá gymnázia (osmileté, šestileté), integrovanou 

střední školu a o množství nových typů středních odborných škol. Integrovaná střední škola 

spojuje buď studium jednoho oboru na různé úrovni, nebo více oborů. Na úrovni středních 

škol se významně uplatnil soukromý sektor. Podle zákona poskytují střední školy tři stupně 

středního vzdělání (střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání

s maturitou). Liší se náročností, délkou a způsobem ukončení studia. Střední školy mohou 

organizovat i nástavbové a zkrácené studium. Novinkou zavedenou zákonem je společná

a profilová část maturity.

Vyšší odborné školy jsou novým článkem našeho školského systému. Přijímají žáky

s maturitou, kterým ve dvou- až tříletých vzdělávacích programech nabízejí vyšší odborné 

vzdělání, které rozvíjí a prohlubuje získané střední vzdělání. Studium je ukončeno 

absolutoriem.5

5 VALIŠOVÁ, Alena – KASÍKOVÁ, Hana a kolektiv. Pedagogika pro učitele. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2011, s. 87-88. ISBN 978-80-247-3357-9.
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3. Charakteristika Šluknovského výběžku

Šluknovský výběžek, který tvoří severovýchodní část Ústeckého kraje, vybíhá na 

sever nejdále. Hranice výběžku sousedí se Spolkovou republikou Německo, konkrétně 

s její spolkovou zemí Sasko. Rozloha Šluknovského výběžku je 354 km2 a žije zde přes

54 000 obyvatel.

Geologicky tvoří Šluknovský výběžek dvě odlišné části. Část severní a východní je 

tvořena převážně žulami a granodiority a je součástí tzv. lužického žulového masivu

a jižní a jihozápadní část je tvořena pískovci. Obě části odděluje lužická porucha (významná 

tektonická linie). Geologický profi l výběžku oblast nepředurčuje pro zemědělství. Dařilo se 

tu těžbě nerostných surovin a průmyslu, zejména strojírenskému a textilnímu.

Po roce 1989 dochází k úpadku průmyslových podniků a rozvoji drobného hospodářství. 

V současné době je rozvoj Šluknovského výběžku zaměřen převážně na cestovní ruch. 

Na území výběžku nalezneme dvě chráněná krajinná území CHKO Lužické hory

a CHKO Labské pískovce. Místo na státní hranici v katastru osady Severní (= místní část 

Lobendavy) v blízkosti vrcholu Bukové hory (511,7 m n. m.) je svou zeměpisnou šířkou 

51º03,3' nejsevernějším místem Čech i celé České republiky. V současné době výběžek 

tvoří tato katastrální území: Severní, Liščí, Lobendava, Nová Víska u Dolní Poustevny, 

Horní Poustevna, Dolní Poustevna, Vilémov u Šluknova, Lipová u Šluknova, Velký Šenov, 

Mikulášovice, Staré Hraběcí, Knížecí, Císařský, Nové Hraběcí, Rožany, Království, 

Královka, Fukov, Šluknov, Kunratice u Šluknova, Panský, Brtníky, Kopec, Jiříkov, Filipov 

u Jiříkova, Dolní Křečany, Staré Křečany, Rumburk, Horní Jindřichov, Vlčí Hora, Zahrady, 

Krásný Buk, Krásná Lípa, Studánka u Rumburka, Varnsdorf, Dolní Podluží, Horní Podluží, 

Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová, Rozhled, Rybniště, Krásné Pole, Horní Chřibská, Chřibská, 

Nová Chřibská, Dolní Chřibská, Kyjov u Krásné Lípy, Doubice.

4. Odborné školy ve Šluknovském výběžku

4.1 Dolní Poustevna
4.1.1 Polohopis

Nejzápadnější obcí Šluknovského výběžku je město Dolní Poustevna. Leží v nadmořské 

výšce 298 m na samé hranici s Německem, prakticky navazuje na sousední německé 
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město Sebnitz. Název města zřejmě vznikl podle místa, kde skutečně kdysi (ve XIII. stol.) 

žil jakýsi poustevník (doloženo v r. 1241). Žije zde na rozloze 11,07 km2 1 751 obyvatel.

I zde poměrně složitým vývojem širší oblasti došlo ke vzniku obce, která se dnes skládá

z několika kdysi samostatných místních částí: Horní Poustevna (připomínána r. 1446, 

připojena r. 1960), Karlín (vznikl 1750), Markéta (vznikla pravděpodobně kol. r. 1667), 

Nová Víska (připomínána r. 1446, připojena 1950). Místní části Karlín a Markéta nesou 

dodnes jména svých zakladatelů.6

Povýšena na město byla v r. 1918 císařem Karlem I., získala svůj městský znak a stala se 

nejmladším městem výběžku.

4.1.2 Školy v Dolní Poustevně
4.1.2.1 Závodní učňovská škola

Počátky učňovského školství v Dolní Poustevně jsou spojeny se vznikem podniku 

Centrofl or. Ten byl vytvořen začleněním více než 50 znárodněných fi rem a musel řešit

i přípravu nových odborníků. Proto byla založena v roce 1949 Závodní učňovská škola. 

Je zajímavé, že zkratka ZUŠ se vryla do podvědomí dalších generací tak, že se dodnes 

nazývá objekt ve Vilémovské ulici č. 211 (dnes ubytovna měst. úřadu a základní a praktická 

škola) „zuškou“. S tímto objektem je spojena téměř celá historie učňovského školství

v Dolní Poustevně. Se změnami v systému školství se ZUŠ změnila na Učňovské středisko. 

Praktická příprava a ubytování včetně mimoškolní činnosti zajišťoval svými pracovníky 

n. p. Centrofl or, na teoretickou přípravu se jezdilo na Učňovskou školu v Rumburku. 

Zlomovým byl školní rok 1966–67, kdy se podařilo prosadit vznik samostatného odborného 

učiliště. V Dolní Poustevně již byla zajišťována i teoretická příprava. Dvouletý učební obor 

„Květinářka“ se změnil na „Výrobkyni–výrobce umělých květin“. Bohužel v následujících 

letech začala být prosazována politika velkých škol, OU v Dolní Poustevně bylo zrušeno

a stalo se pouhým odloučeným pracovištěm SOU bižuterního v Jablonci nad Nisou. Učební 

obor dostal nový název: „Výrobce bižuterie a ozdobných předmětů“. Žáci střídali pobyt 

v Jablonci n. N. s pobytem v Dolní Poustevně. V roce 1989 občané důrazně požadovali 

návrat učiliště do Dolní Poustevny, což se o rok později podařilo. Střední odborné učiliště 

bylo krátkou dobu začleněno pod státní podniky Centrofl or a Bohemiafl or. K 1. 9. 1991 

se už stává samostatnou státní střední školou. S rozpadem Centrofl oru a úpadkem výroby 

umělých květin v obci se podstatně mění náplň přípravy žáků. Stále více klesá zájem

6 Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 130. ISBN 978-80-254-1704-1.
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o obor „Výrobce ozdobných předmětů“. Škola však nestačí uspokojovat zájem o obory nové: 

„Provoz služeb“ (příprava stravy, obsluha, šití), „Provoz domácnosti“ (bývalá rodinka), 

„Veřejné stravování“ (kuchař, číšník). V záměru školy, která měla po všech stránkách velmi 

dobré výsledky, bylo stále více orientovat zaměření na služby cestovního ruchu, včetně 

přípravy v maturitním oboru Cestovní ruch a hotelnictví. Tento záměr byl podporován

i ministerstvem. Po začlenění učňovského školství pod dnes již neexistující okresní školské 

úřady se situace velmi negativně změnila i pro Dolní Poustevnu a po převedení žáků do 

Šluknova v roce 1999 u nás po 50 letech učňovské školství zaniklo. Mladí lidé dnes dojíždějí 

za odbornou přípravou nejvíce do Varnsdorfu.7

7 http://dpp.sluknovsko.cz/r2008/clanek.php3?cislo=6&kod1=119
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4.2 Jiříkov
4.2.1 Polohopis

Město Jiříkov (dříve Georgswalde) je rozloženo v těsné blízkosti státní hranice

s Německem v mělkém údolí Jiříkovského potoka v severovýchodní části Šluknovského 

výběžku. Jeho 3 940 obyvatel (což je méně než polovina počtu osob zde žijících na počátku 

XX. století) žije v nadmořské výšce 365 m, na rozloze 13,32 km2.

Jiříkov je město již tradičně vyloženě průmyslové. Je tvořeno čtyřmi částmi: Starý Jiříkov, 

Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Jméno dnešní části Filipov pochází od zakladatele Filipa

z Ditrichštejna, který ji založil v r. 1681. V r. 1849 se sice všechna jmenovaná místa sloučila, 

ale Filipov se opět r. 1897 osamostatnil. V roce 1753 byl Jiříkov povýšen na městys s právem 

týdenních trhů na plátno a v roce 1914 na město, v jehož znaku je zobrazen sv. Jiří v boji

s drakem.8

4.2.2 Školy v Jiříkově
4.2.2.1 Odborná pokračovací škola pro krejčové

 V Jiříkově vznikla v roce 1927 Fachliche Fortbildungschule für Kleidenmacherinnen – 

odborná pokračovací škola pro krejčové. Jednalo se o trojtřídní školu. Sídlila v budově dívčí 

měšťanské školy na nynější Moskevské ulici čp. 740. Z počátku do ní chodilo jen 29 žákyň. 

Roku 1931 jich bylo pouze 23. Ve školním roce 1935/36 jejich počet stoupl na 57 a v roce 

1938 se stav žákyň snížil na 38. V roce 1939 byla její činnost ukončena, když přešla pod 

Okresní odbornou školu v Rumburku – Kreisberufschule in Rumburk, která v květnu 1945 

ukončila jako německá škola svoji činnost.9

8 Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 144. ISBN 978-80-254-1704-1.
9 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 427, FRIML, Jiří. Odborná pokračovací škola pro 
krejčové Jiříkov 1929–1939, s. 1.
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4.3 Krásná Lípa
4.3.1 Polohopis

Město Krásná Lípa leží půvabně rozloženo v údolí říčky Křinice a na stráních, jež se

k ní svažují do nadmořské výsky asi 430 m. Žije zde 3 607 obyvatel a spolu s místními 

částmi zabírá plochu 31,39 km2. V současné době je známo jako vstupní brána do Národního 

parku České Švýcarsko, je zde i sídlo jeho správy.10

4.3.2 Školy v Krásné Lípě
4.3.2.1 Nedělní řemeslnická škola

Reakcí na prudký rozvoj textilní výroby je vznik nedělní průmyslové Školy v roce 1839, 

v r. 1875 zde vznikla odborná škola punčochářská (zúčastnila se v r. 1891 Všeobecné zemské 

výstavy v Praze).

4.3.2.2 C.k. odborná škola (německá státní škola)
… v r. 1875 v Krásné Lípě vznikla C.k. odborná škola pletařská (německá státní škola), 

jejíž někdejší slávu dnes připomínají jen smutné zříceniny budovy v Pletařské ulici, … Její 

vznik byl o mnoho slavnější, tím spíše, jak uvádí Lahmer ve své kronice, že si ji museli 

místní významní občané v podstatě do jisté míry přímo vymoci tím, že na její vznik (rodina 

Hielle a Carl Dittrich) přispěli velice podstatnou fi nanční částkou (celkem 8.000 zlatých).11

Ve výstavním katalogu se m.j. praví, že krásnolipská škola měla tehdy za vedení ředitele 

Fr. Heindricha ve dvou ročnících celkem 80 žáků, z toho 19 denních; večerních a nedělních 

bylo 61. Vystavené práce byly vyrobeny na strojích systémů Petinet, Bickford, Tuttle, Lamb, 

Jaquard a jiných. Vystaveny byly tyto ukázky žákovských prací: „různé punčochy, ponožky 

a kamaše pro pány a dámy, košile, spodky a spodničky, živůtky, vesty, kazajky, šátky, 

rukavice, šály, karkule (čepce) a čapky, nátepníčky, šatičky a trikotový tkaný živůtek – vše 

většinou z vlny, částečně z vigogny (smíšená měkká vlněná a bavlněná příze), fl óru a maco 

(egyptská bavlna). Vystaveny byly i práce teoretické: Výkresy z průmětnictví a strojnictví, 

z nauky o spojování vláken a tvoření vzorů pro stavy a pletačky, rozbor a skladba různých 

pletiv“. Expozice školy byla situována na místě označeném 36. V téže době to v našem 

výběžku nebyla ovšem jediná škola tohoto druhu. Na téže výstavě měly svoji expozici ještě 

další školy z naší oblasti.12

10  Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 147. ISBN 978-80-254-1704-1.
11, 12 JAROLÍMEK, Karel. Letmý pohled do historie školství v Krásné Lípě ve světle obecného vývoje školství
u nás. 1. vyd. Karel Jarolímek, 2005, s. 81, 82. ISBN 80-230-4336-7.
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4.3.2.3 Střední odborné učiliště stavební
V Krásné Lípě sídlilo od počátku 50. let 19. století Střední odborné učiliště stavební, 

respektive pobočka této děčínské školy se svým domovem mládeže a vlastní stravovnou

v bývalých továrních objektech v Křižíkově ulici. Pro nedostatek zájemců skončilo brzy po 

roce 2000. Ostatně skončilo i učiliště děčínské.
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4.4 Mikulášovice
4.4.1 Polohopis

Město Mikulášovice leží v nadmořské výšce 414 m v západní části Šluknovského výběžku 

malebně roztaženo v linii souběžné s hranicí státu na katastru o rozloze 25,86 km2, přičemž 

vnitrozemská hranice katastru je zhruba stejně dlouhá, jako jeho hranice s Německem. Město 

obývá 2 418 obyvatel. Toto průmyslové město je městem mladým a městem mladých (viz 

dále) a skrývá významné umělecké a historické památky.

Městem se Mikulášovice staly roku 1916 z rozhodnutí císaře Františka Josefa I. 

městský znak jim byl udělen roku 1917 rozhodnutím císaře Karla I. Symbolika znaku 

je zřejmá: komín a klasy sdělují, že je to město průmyslové s rozvinutým zemědělstvím

a meč s vavřínovými listy dokumentují dobu, kdy byl znak udělen, tedy dobu první světové 

války. Rok 1916 ještě byl rokem nadějí na vítězství Centrálních mocností.13

4.4.2 Školy v Mikulášovicích
4.4.2.1 Státní odborná škola pro zpracování kovů

Vznik odborné pokračovací školy v Mikulášovicích vycházel z potřeb průmyslu 

v místě a jeho okolí. Zdejší průmyslové podniky, většinou malé a střední, byly totiž 

zaměřeny na výrobu drobných kovových předmětů, nožů a umělých květin a pro rozvoj 

své výroby potřebovaly odborně připravené pracovníky. Proto v roce 1891 došlo k založení 

specializované odborné školy se zaměřením na kovozpracující řemesla, která nalezla své 

umístění v centru kovoprůmyslu ve Šluknovském výběžku – v Mikulášovicích. Zde byla 

postavena s podporou státu samostatná škola – čp. 327. V ní byly zřízeny specializované 

dílny pro výuku odborných předmětů, na jejichž vybavení přispívaly i místní podniky.

Škola v sobě zahrnovala dva typy výuky:

a) odborná řemeslnická škola, tzv. denní studium (Tagenschule), která byla tříletá

a vychovávala řemeslnické odborníky v příslušných oborech, přičemž odbornou výuku 

doplňovala výuka všeobecně vzdělávacích předmětů;

b) pokračovací řemeslná škola s večerním, resp. nedělním vyučováním (od roku 1899), kam 

docházeli mladí pracovníci – učni z okolních závodů a dílen po své pracovní době či

o nedělích; i toto studium bylo tříleté. V období 1. republiky pořádala škola jako doplněk 

13  Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 157. ISBN 978-80-254-1704-1.
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svého programu i večerní a sobotní kurzy psaní na stroji a stenografi e, kterých se účastnily 

i dívky.

V průběhu doby se sice měnil název školy, ale podstata výuky v ní zůstala až do roku 

1945 prakticky stejná. Je samozřejmé, že počet žáků byl značně odvislý od hospodářské 

situace kovoprůmyslu na Šluknovsku, a proto v průběhu let značně kolísal. Škola 

začínala v roce 1891 s 10 žáky v jediném ročníku, 1899 již tři ročníky – 19 žáků odborná,

111 pokračovací škola, 1923: odborná – 49 žáků, pokračovací – 74 žáků, 1931: odborná 

– 50 žáků, pokračovací – 69 žáků, 1938: odborná 85 žáků, pokračovací – 101 žáků,

1942: odborná – 62 žáků, pokračovací – 96 žáků. Škola ukončila svou činnost v květnu 

1945.14

4.4.2.2 Vyšší průmyslová škola strojnická
Z rozhodnutí ministerstva školství a osvěty ze 16. 8. 1945 byla zahájena příprava

k otevření státní odborné školy pro kovový průmysl v Mikulášovicích, která měla navázat 

na bývalou německou školu. Povolení k zahájení výuky pak ministerstvo vydalo 24. 8. 1945

s tím, že škola má provést zápis žáků do 1. ročníku. Přitom škola získala i svůj ofi ciální 

název: 3letá státní odborná škola pro zpracovávání kovů s českým vyučovacím jazykem. 

Škola sídlila v budově bývalé německé odborné školy a jejím ředitelem se stal ing. Fr. Hájek. 

14. 6. 1946 se pak škola k 1. 9. 1946 změnila na základě ministerstva školství na mistrovskou 

školu s ponecháním odborné školy (do 1948). Nový název pak zněl: Státní mistrovská škola 

strojnická a nožířská. Ale již v této době se vedení školy snažilo získat pro ni zařazení do 

kategorie středních průmyslových škol, což se pak od školního roku 1949/50 také podařilo. 

Škola získala statut dvouleté průmyslové školy strojní a nožířské, který byl od školního roku 

1954/55 změněn na Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Mikulášovicích. Její existence 

však trvala velice krátce, protože k 30. 6. 1955 škola ukončila svou existenci a její funkci 

převzala průmyslová škola strojní ve Varnsdorfu.

V poválečném období byly ve škole převážně otevřeny pouze 2 třídy, takže ani počet 

žáků nebyl vysoký: 1945 – 29 žáků, 1948 – 50 žáků; ke zvýšení jejich počtu došlo až krátce 

před zánikem školy, když v roce 1954 školu navštěvovalo 77 žáků ve čtyřech třídách. Ve 

školním roce 1954/55 byla zahájena výuka i ve večerní škole.15

14 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 459, CVRK, František. Střední odborná škola pro 
zpracování kovů Mikulášovice 1891–1945, s. 1.
15 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 427, CVRK, František. Vyšší průmyslová škola 
strojnická Mikulášovice 1945–1955, s. 1.
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Obr. č. 1 Fotokopie „Vysvědčení na odchodnou‟ Vyšší průmyslové školy strojnické v Mikulášovicích
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4.4.2.3 Učňovská škola místního hospodářství
Od 1. září 1955 byla v budově již bývalé průmyslovky čp. 327 zřízena učňovská škola 

KNV Praha s obory zedník, dlaždič a štukatér. V roce 1957 měla učňovská škola 90 žáků.

S platností od 1. ledna 1957 byla správa školy místního hospodářství delimitována 

z působnosti Krajského ředitelství učňovských škol MH, Praha–Smíchov,

Zborovská 11 na Krajské ředitelství učňovských škol MH, Liberec, Norská 15. V době 

předávání (8.–11. ledna 1957) odstoupil ředitel školy F. Douděra z Prahy a nastoupil

J. Vyhlídko z Liberce.

V roce 1958 byla učňovská škola uzavřena, budova následně sloužila místní Osmileté 

střední škole. Základní škole v Mikulášovicích slouží dodnes.16
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4.5 Rumburk
4.5.1 Polohopis

Město Rumburk je přirozeným administrativním, kulturním a dopravním centrem 

Šluknovského výběžku, má 10 980 obyvatel. Rozkládá se na ploše 24,71 km2 v nadmořské 

výšce 387 metrů.

Historie města je velice pestrá. Rumburk byl podle pověsti založen Ronovcem Matyášem 

Berkou ve XII. století „na louce nad Mandavou“. Historikové se spíše přiklánějí k polovině 

století XIII. jako k době jeho vzniku, přičemž nevylučují, že vznikl rovnou jako město 

na staré obchodní cestě. Ve znaku měl původně ostrve, symbol rodu Ronovců, po nichž 

zřejmě město má dodnes i svoje jméno. Palacký soudí, že původní rodové jméno Ronovců 

bylo Hron a že i místo se původně jmenovalo „Hronburk“. Nejstarší písemná zmínka

o něm je v listině městské rady ve Zhořelci z roku 1298, kde je jako svědek uveden i jakýsi 

„Heinricus de Romberch iunior“. Již v roce 1347 se místo zmiňuje jako Ronberg, písemný 

doklad o statutu města pochází z r. 1377. Rumburk byl městem poddanským, jeho pečeť 

nesla kolem ronovského znaku nápis „Sigillium civitatis Ronberg“, tedy přibližně „Pečeť 

města Rumburka“ (viz obr.). Město patřilo podle církevního uspořádání v rámci arciděkanátu 

boleslavského k žitavskému děkanátu.17

4.5.2 Školy v Rumburku 
… roku 1860 založil továrník Johann Förster soukromou tkalcovskou školu. Fond 

pro zřízení veřejné řemeslnické a živnostenské školy založil starosta Adalbert Eyßert, 

který pro ni byl ochoten poskytnout i potřebné prostory ve vlastním domě. Pro výstavbu 

odpovídajícího objektu určil v testamentu z 5. ledna 1867 kapitál ve výši 12 000 zl. Sbírka 

mezi rumburskými občany vynesla téhož roku dalších 2 090 zl. Na konci roku 1871 vznikl

v Rumburku komitét pro zřízení tkalcovské školy. Úsilí mělo úspěch a škola od 1. ledna 1872 

získala stavební subvence a nakonec, od roku 1880, byla přeměněna na státní. Ve školním 

roce 1881/82 ji navštěvovalo 32 řádných žáků. Dalších šedesát navštěvovalo čtyřikrát týdně 

večerní kurzy. Nová budova této „Průmyslové školy“ vznikla z podnětu člena městské rady 

a ředitele spořitelny, Edmunda Tietze. Vyučování bylo zahájeno 4. listopadu 1883. V roce 

1890 byla založena Kupecká pokračovací škola a o rok později Živnostenská pokračovací 

škola.18

17  Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 160. ISBN 978-80-254-1704-1.
18 SMETANA, Jan. Rumburk město v Českém Nizozemí. 1. vyd. Rumburk, 1999, s. 98-99. ISBN 80-238-4545-4.
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4.5.2.1 Odborná škola tkalcovská
Na počátku roku 1860 rozhodli rumburští továrníci – Adalbert Eyssert jun., tehdejší 

starosta města, Wilhelm Strache, Franz Otto a Johann Josef Fö rster o založení soukromé 

tkalcovské školy. Na radnici bylo ujednáno, že Adalbert Eyssert zajistí otop a osvětlení 

místností, Franz Otto zahájí peněžní sbírku a Wilhelm Strache a Johann Förster, kteří 

navštěvovali tkalcovskou školu ve Vídni, převezmou vedení školy. A 24. června roku 1860 

mohla být soukromá tkalcovská škola v soukromém domě Adalberta Eysserta otevřena,

v dnešní Nerudově ulici č. 12, pro 19 studentů. Později byla výuka přestěhována do budovy 

Dívčí školy na Dobrovského náměstí. Vyučování probíhalo v sobotu večer a v neděli 

dopoledne. V dalších letech bylo mimoto také po čtyři večery v týdnu.

Adalbert Eyssert, vědom si hodnoty vzdělávacího ústavu, podporoval ho nejen radou, ale 

rovněž prakticky, jelikož do své smrti platil provoz tkalcovské školy a ve své pozůstalosti na 

něj věnoval 12 000 zlatých. Z úroků z těchto peněz měla být škola udržována. Jenže tento 

úrok na provoz a zachování ústavu nestačil a nebyly k dispozici jiné prostředky, takže na 

podzim roku 1868 byla výuka pozastavena a byl to de facto konec soukromé tkalcovské 

školy v Rumburku po 8 letech praxe. V tomto období se začalo v Rumburku s výrobou 

nábytkového textilu a přikrývek. Toto odvětví tkalcovství se později rozvinulo a probíhalo

v mechanických provozovnách, ale také v ručních tkalcovnách a jako domácí práce, a stalo 

se převládajícím odvětvím rumburského textilního průmyslu.

Přeměna povahy zdejšího tkalcovství si vynutila pokus o znovuobnovení činnosti školy. 

Následně se ozval zemský rada, který původně věnovanou částku na vyučování ve škole 

chtěl zahrnout zpět do všeobecného fondu pro školy, pokud nebude škola obnovena. Naštěstí 

ministerstvo dávalo tehdy příslib, že bude podporovat finančně provoz živnostenských 

škol. Z těchto důvodů vznikl nový komitét pro vytvoření tkalcovské školy v Rumburku. 

Škola byla znovu otevřena 1. ledna 1872 se 70 žáky, a to ve “Stockhausu (bývalé šatlavě) 

a dnešní Vrchlického ulici č. 67. Továrníci Förster a Strache převzali s podporou mistrů 

Isidora Schneidera a Wenzla Rautscheka výuku, která probíhala v neděli dopoledne

a dvakrát týdně večer. Vyučování bylo dvouleté a byla vytvořena dvě oddělení – kresličské 

a tkalcovské. Ministerstvo obchodu věnovalo částku 1 000 zlatých ročně a na zřízení školy 

poskytlo jednorázový vklad 3 000 zlatých. Vyučování následně probíhalo regulérně od osmi 
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do dvanácti hodin a od dvou do pěti hodin. Tato tkalcovská škola byla šestou založenou na 

území tehdejšího Předlitavska (po Vídni, Brně, Liberci, Bielsku a Aši). Ředitelem se stal 

Josef Aichinger z Vídně, pedagog z polytechniky. Práce žáků školy byly oceněny na Světové 

výstavě v Paříži (1873) a na Průmyslové výstavě v Teplicích (1879).

V roce 1880 byla uzavřena smlouva se zemským školním radou, že místní tkalcovská 

škola již nebude vedena jako soukromá, ale jako státní, pod záštitou obce. Odborná 

tkalcovská škola byla od počátků spojena se snahou získat vlastní budovu, kde by bylo 

možné vést i praktické vyučování. A přání se splnilo – rumburská spořitelna věnovala částku

30 000 zlatých a roku 1881 se podařilo sbírkou zajistit celkově 60 000 zlatých. Aby mohla být 

realizována honosná a účelná stavba dle drážďanských architektů Giese a Weidnera (stavitel 

J. Hampel), byla vyčerpána rovněž závěťová fundace A. Eysserta. Vnitřní uspořádání 

budovy bylo precizně promyšlené a respektující beze zbytku potřeby odborně zaměřené 

školy. Dne 4. listopadu 1883 byla nová reprezentativní budova (současně sídlo zdravotnické 

školy) slavnostně předána.

Tkalcovská škola se přestěhovala roku 1929 do Varnsdorfu a budova sloužila do roku 

1960 pro potřeby úřadů. Poskytovala však díky své velikosti prostory i jiným institucím – za 

první republiky například muzeu a české menšinové škole.19

4.5.2.2 Kupecká pokračovací škola
Velký rozmach obchodu v oblasti Šluknovského výběžku si přímo vynucoval zřízení 

specializované odborné školy, která by vychovávala obchodnické specialisty. Po řadě 

pokusů se nakonec místním podnikatelům a obchodníkům podařilo shromáždit potřebnou 

sumu peněz na postavení samostatné školy. Byla zřízena v roce 1890 a o rok později k ní 

přibyla živnostenská pokračovací škola. Obě sídlily ve stejné budově. Škola byla dvouletá 

a vychovávali se v ní odborníci pro obchodní sféru, přičemž většina z nich se rekrutovala 

z učňů místních podniků a živností. Škola fungovala samostatně, a to až do roku 1939, 

kdy byla spolu s dalšími učebními zařízeními sloučena do tzv. Kreisberufschule – Okresní 

živnostenská škola se sídlem v Rumburku. Do ní byla začleněna všechna učební zařízení 

Šluknovského výběžku. Tento stav se udržel až do května 1945, kdy škola ukončila svoji 

činnost.20

20 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 512, CVRK, František. Kupecká pokračovací škola 
Rumburk 1920–1940, s. 1.
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4.5.2.3 Živnostenská pokračovací škola
Potřeba odborné školy pro nejrůznější řemesla vyvstávala v Rumburku s rozvojem 

různých druhů průmyslové výroby, ale i z potřeby řemeslné výroby. Je proto pochopitelné, 

že místní podnikatelé věnovali této otázce velkou pozornost a nakonec se podařilo myšlenku 

samostatné odborné pokračovací školy realizovat i zde. V roce 1890 zahájila činnost nejprve 

pokračovací kupecká škola, na níž pak o rok později navázala živnostenská pokračovací 

škola, která byla dvouletá. Obě školy sídlily ve stejné budově a učili na nich prakticky 

stejní učitelé, i když formálně byly až do roku 1939 samostatné. Živnostenská pokračovací 

škola zahrnovala širokou škálu nejrůznějších oborů – kovořemeslníci, pekaři, zahradníci, 

truhláři, malíři atd. Praktická výuka se pak prováděla buď v dílnách školy nebo přímo

v jednotlivých podnicích či dílnách. Tato praxe zůstala prakticky beze změny až do roku 

1939, kdy po záboru pohraničí bylo i učňovské školství podřízeno říšským zákonům a tak

i v Rumburku byla zřízena jediná učňovská škola, tzv. Okresní odborná škola v Rumburku,

k níž byly přičleněny všechny až dosud samostatně fungující živnostenské, kupecké

i odborné učňovské školy v okrese. Tento stav zůstal zachován až do května 1945.21

4.5.2.4 Zemědělská pokračovací škola pro dívky
K době založení, ale ani k jejímu působení se nedochovaly žádné bližší doklady. Škola 

vychovávala odbornice v zemědělství, kterých, vzhledem k probíhající válce, byl naprostý 

nedostatek. Škola ukončila svou činnost v roce 1945.22

4.5.2.5 Odborná pokračovací škola pro krejčové
Vznik a působení této odborné školy vycházelo z potřeb místního textilního průmyslu, 

zejména pak oděvního. Byla součástí odborné tkalcovské školy a společně sídlily i ve 

stejné budově – Kirchenplatz 1. Vychovávala především kvalifi kované krejčové pro oděvní 

podniky a umělecké závody. Od roku 1939 byla její samostatnost zrušena a škola se stala 

součástí tzv. Kreisberufschule Rumburk, kam byla sloučena všechna učební zařízení v rámci 

Šluknovského výběžku. Škola zanikla v květnu 1945.23

21 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 511, CVRK, František. Živnostenská pokračovací 
škola Rumburk 1920–1945, s. 1.
22 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 514, CVRK, František. Zemědělská pokračovací 
škola pro dívky Rumburk 1943–1945, s. 1.
23 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 513, CVRK, František. Odborná pokračovací škola 
pro krejčové Rumburk 1920–1940, s. 1.
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4.5.2.6 Střední zdravotnická škola
Rumburská zdravotnická škola vznikla přeměnou dosavadní Odborné školy pro ženská 

povolání na střední školu. Stalo se tak v roce 1950, kdy škola našla své umístění v bývalé 

Tkalcovské odborné škole na náměstí čp. 1. Zde škola působila až do roku 1960, kdy se po 

integraci rumburského okresu s okresem Děčín uvolnila řada veřejných budov a do jedné

z nich, bývalého ONV, se zdravotnická škola přestěhovala. Nejprve se jednalo o tříročníkovou, 

od roku 1959 čtyřročníkovou školu, kde získávaly své vědomosti především zdravotní sestry, 

v menší míře i dětské sestry. Počet žákyň byl poměrně malý a sloužil především potřebám 

zdravotnických zařízení Rumburka a jeho okolí.24

4.5.3 Současné školství
V současné době se v Rumburku nacházejí dvě státní (Střední zdravotnická škola

a Obchodní akademie, Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e) a jedna soukromá 

střední škola (Střední odborná škola managementu a práva).

4.5.3.1 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie
Vznikla 1. 9. 2008 sloučením Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie.

Střední zdravotnická škola
Ofi ciální názvy školy v historickém vývoji

1947–1948 Veřejná odborná škola pro ženská povolání v České Lípě, pobočka v Rumburku

1948–1949 Veřejná odborná škola pro ženská povolání v Rumburku

1949–1950 Vyšší škola sociálně zdravotní v Rumburku

1950–1953 Vyšší zdravotní škola Rumburk

1953–1955 Vyšší zdravotnická škola Rumburk

1954–1960 Zdravotnická škola v Rumburku

1960–1989 Střední zdravotnická škola v Rumburku

1989–1993 Střední zdravotnická škola a Střední odborné učiliště zdravotnické v Rumburku

1993–2008 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Pobočky školy

1948–1949 Veřejná škola pro ženská povolání v Rumburku, pobočka ve Varnsdorfu

24 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 509, CVRK, František. Střední zdravotnická škola 
Rumburk 1950–1966, s. 1.
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1989–1991 Střední odborné učiliště zdravotnické Rumburk – odloučené pracoviště Most

1989–1990 Střední odborné učiliště zdravotnické Rumburk – odloučené pracoviště Liberec

Další školy působící při SZdŠ Rumburk

1986–1989 Střední odborné učiliště zdravotnické – odloučené pracoviště Rumburk (s. 21)

Ředitelé školy

1947–1948 Růžena Skramuská, František Dušek, 1948–1959 František Sládek,

1959–1989 Vincenc Mayer, 1989–1995 Ing. Jaroslav Kořínek, 1995–1998 Mgr. Anna 

Doušová, 1998–1999 Markéta Macháčková, 1999–2012 PaedDr. Bc. Milan Jirsák,

2012– dodnes Mgr. Ladislav Pokorný

Obory zdravotnické školy k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Tříleté obory

53-41-H/01 Ošetřovatel

Obchodní akademie
Ofi ciální názvy školy v historickém vývoji

1990–1992 Gymnázium, obchodní akademie a obchodní škola Rumburk

1992–2008 Obchodní akademie a Obchodní škola Rumburk

2008– dodnes Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Ředitelé školy

1990–? Ing. Jaroslav Melichar, 2012– dodnes Mgr. Ladislav Pokorný

Obory Obchodní akademie k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-42-M/02 Ekonomické lyceum
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4.5.3.2 Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e
Svoji tradici naše škola odvozuje od Středního odborného učiliště polygrafi ckého, 

které v Rumburku vzniklo v roce 1981 z bývalé učňovské školy a jeho zřizovatelem byl 
n. p. Severografi a, jenž ve své době patřil mezi největší polygrafi cké podniky v tehdejším 
Československu. Učiliště mělo více než sto zaměstnanců, působilo v šestnácti objektech 
v pěti obcích Šluknovského výběžku a na výkon polygrafi ckých profesí připravovalo
450 žáků. Po roce 1990, kdy došlo k rozpadu zřizovatelského podniku a privatizaci jeho 
částí, bylo třeba přistoupit také k restrukturalizaci odborného učiliště, po které v něm zůstalo 
pouze 35 zaměstnanců a 180 žáků.

 V roce 1992 se stalo samostatným právním subjektem a od roku 1994 byla jeho činnost 
soustředěna do areálu v Rumburku. Za dobu své existence SOU polygrafi cké změnilo 
několikrát také svého zřizovatele. Po Severografi i byli jeho zřizovateli postupně Ministerstvo 
průmyslu ČR, Ministerstvo hospodářství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a od roku 1999 se posledním zřizovatelem stal Ústecký kraj. V roce 2005 došlo k další 
transformaci učiliště na střední odbornou školu a střední odborné učiliště a od března 
roku 2006 působí pod novým názvem Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e 
Rumburk, příspěvková organizace.25

Ofi ciální názvy školy v historickém vývoji
1981–2005 Střední odborné učiliště polygrafi cké Rumburk
2005–2006 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště polygrafi cké Rumburk
2006– dosud Střední odborná škola mediální grafi ky a polygrafi e Rumburk

Ředitelé školy
1981–1990 Josef Kodydek, 1990– dodnes PaedDr. Bc. Svatopluk Kubeš

Obory SOŠ mediální grafi ky a polygrafi e k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory
34-53-L/01 Reprodukční grafi k pro média
34-52-L/01 Tiskař na polygrafi ckých strojích – operátor
34-41-M/01 Polygrafi e
Tříleté obory
34-53-H/01 Reprodukční grafi k
34-52-H/01 Tiskař na polygrafi ckých strojích
34-57-H/01 Knihař

25
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4.5.3.3 Střední odborná škola managementu a práva pobočka Rumburk
Střední odborná škola managementu a práva s. r. o. (SOŠMP) přináší romským dětem 

oproti běžným českým školám mnoho výhod:

1. Překonáváme předsudky, a to jak při přijímacím řízení, tak i během celého studia, ve třídě 

i ve volném čase. 

2. Další výhodou je, že osnovy obsahují informace o romské historii, kultuře a jazyce, čímž 

absolventa připravují na práci ve vlastní komunitě. Tento faktor rovněž povzbuzuje zájem 

romských dětí o studium, což bylo potvrzeno již v našich rekvalifi kačních kurzech.

Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských 

dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti 

nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či

v sociálních zařízeních.26

Obory SOŠ managementu a práva k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory

65-42-M/004 Hotelnictví a turismus

75-31-M/004 Pedagogika volného času

5-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
66-51-E/01 Prodavačské práce

26
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4.6 Šluknov
4.6.1 Polohopis

Prakticky uprostřed severní části zeměpisného výběžku, který je po něm pojmenován, 

leží v široké kotlině Rožanského potoka, svírané vrchy Rožanským, Vlčicí a Hrazeným, 

obklopeno lesy, dnes již opět půvabné nejsevernější město Čech, město Šluknov.

V nadmořské výšce zhruba 340 metrů (u nádraží ČD 380 m) žije na celkové rozloze

45,48 km2 5 539 obyvatel.27

Šluknov byl od pradávna osídlen kmeny slovanských Lužičanů. Svědčí o tom slovanský 

původ města a vesniček na Šluknovsku. Přesná doba založení Šluknova není známa, na 

základě lingvistického výkladu jeho nejstaršího doloženého jména „Slaukenowe‟ (1281 

a 1296) však lze usuzovat, že mohl být založen ještě před německou kolonizací. Název 

Šluknova se ovšem postupně měnil a zněl různě v češtině, němčině i latině – např. Slaknaw 

(1359), Sluckenaw (1423), Šlaknov (1472), Sslaknow (1543), Schlucknow (1585) či 

Schluckenau (1790).

Pokud jde o datum povýšení Šluknova na město, považují dostupné prameny za 

nejpravděpodobnější rok 1359 a mělo se tak stát na přímluvu tehdejšího majitele šluknovského 

a hohensteinského panství Hynka Berky z Dubé. Z jeho erbu dostal Šluknov do svého 

městského znaku erbovní znamení Berků – dvě zkřížené ostrve.28

4.6.2 Školy ve Šluknově
4.6.2.1 Odborná tkalcovská škola

V budově nynější lesnické školy byla v roce 1875 založena odborná škola tkalcovská.

Výuku škola zajišťovala v dvouletém denním, ročním večerním nebo nedělním kurzu, jakož 

i další odborné vzdělávání.

Vyučování mělo teoretický i praktický charakter. Připravovala výrobce, návrháře

a dílenské mistry pro všechny úseky tkalcoven. Zajišťovala vzdělání v oboru obchodní 

korespondence a účetnictví. V průběhu školního roku 1884–1885 získala novou školní 

budovu.

27 Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 170. ISBN 978-80-254-1704-1.
28  Velká retrospektivní kniha o městě Šluknov. 1. vyd. G2 studio, 2009, s. 4. ISBN 978-80-903893-3-5.
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Obr. č. 2 Fotokopie učební osnovy Odborné tkalcovské školy

Obr. č. 3 Fotokopie kmenový vzor – rozkres Obr. č. 4 Fotokopie žakárový vzor – rozkres
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4.6.2.2 Zemědělská zimní škola
V listopadu 1883 byla otevřena zemědělská zimní škola (v budově nynější zvláštní školy), 

v níž po zimní dobu byli vzděláváni ve dvou až čtyřtýdenních kurzech dospělí zemědělci. 

Škola též pořádala praktické přednáškové kurzy, vedla kontrolní semenářskou stanici, 

rozvíjela mezi zemědělci spolkovou činnost. Spolupracovala i při vydávání odborného 

časopisu (od roku 1897) a napomáhala organizovat zemědělské výstavnictví.29

4.6.2.3 Hospodářská škola
O založení školy se nedochovaly žádné zprávy. Podle dochovaných katalogů šlo

o odbornou pokračovací školu, která v letech 1938–1939 vychovávala dívky pro oděvní 

průmysl a chlapce pekaře, v letech 1940–1941 kupce a v letech 1942–1943 dívky k vedení 

domácnosti. Od roku 1939 byla přičleněna, stejně jako ostatní učňovské školy v okrese,

k tzv. Okresní odborné škole v Rumburku.30

Obr. č. 5 Fotokopie soupis

30 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 535, VLADYKOVÁ, Markéta. Hospodářská škola 
Šluknov 1938–1943, s. 1.
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4.6.2.4 Střední škola
Mešťanská (od roku 1948 Střední) škola ve Šluknově vznikla roku 1946 rozdělením 

Obecné a měšťanské školy ve Šluknově na dvě samostatné instituce. Po vydání nového 

školského zákona roku 1953 byla začleněna do nově vzniklé Osmileté střední školy ve 

Šluknově.31

4.6.3 Současné školství
V současné době se ve Šluknově nachází jedna státní střední škola – Střední lesnická 

škola a Střední odborná škola sociální.

4.6.3.1 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální
Vznikla sloučením dvou středních škol a to Střední lesnické školy a Střední odborné 

školy sociální.

Střední lesnická škola
Ofi ciální názvy školy v historickém vývoji

1947–1949 Státní škola pro lesní hajné Bělá pod Bezdězem

1949–1951 Lesnická škola Bělá pod Bezdězem (1951 zrušena)

1951–1952 Vyšší lesnická škola Bělá pod Bezdězem

1952–1956 Vyšší lesnická škola Varnsdorf

Střední lesnická technická škola

Ředitelé školy

1954–1956 Stanislav Záleský, 1956–1958 Miloš Vysocký, 1958–1963 Václav Sadílek, 

1963–1976 Ing. Antonín Kunt, 1976–1990 Karel Lankaš, 1990– PhDr. Milan Janoušek,

– dodnes Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Obory Střední lesnické školy k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory

41-46-M/01 Lesnictví

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

31 Státní okresní archiv Děčín (=SOkA Děčín): inv. číslo: 539, VLADYKOVÁ, Markéta. Střední škola Šluknov 
1946–1953, s. 1.
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Střední odborná škola sociální

Obory Střední odborné školy sociální k 1. 9. 2013

Čtyřleté obory

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

75-41-M/01 Sociální činnost – řízení sociálních služeb

Tříleté obory

75-41-E/01 Pečovatelské služby

29-53-H/01 Pekař

Dvouleté obory

65-51-E/02 Práce ve stravování

Obory Střední lesnické školy k 1. 9. 2013

Tříleté obory

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Dvouleté obory

41-56-E/01 Lesnické práce
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4.7 Varnsdorf
4.7.1 Polohopis

Město Varnsdorf leží v příjemné kotlině řeky Mandavy v nadmořské výšce 332 m na úpatí 

Lužických hor ze tří stran obklopeno územím sousedního Německa. Má 16 134 obyvatel a je 

největším městem Šluknovského výběžku, jeho katastr měří 26,21 km2.32

4.7.2 Školy ve Varnsdorfu
Aby se mohla i starší mládež dál přiměřeně vzdělávat, byla v roce 1776 zavedena 

nedělní škola čili opakovací hodina. V roce 1820 tu umělecký malíř pan Johann Gruss 

vedl soukromou kreslířskou školu, v níž se dostalo prvního poučení několika místním 

jednotlivcům, z nichž se později stali malíři, architekti, sochaři, mědirytci, rytci a kreslíři. 

Podobně tu dříve bývala za poledne od dvanácti do jedné otevřena pěvecká či hudební škola, 

v níž se mohly děti chudých rodičů učit bezplatně. Za děkana Liebische zavedená mravouka 

a k tomu účelu vydávané mravoučné knížky, stejně jako opakování nedělních kázání při 

hodinách náboženství, přičemž si žáci osvojovali náboženské a morální poučky – to vše 

bylo velmi účelné a je jen škoda, že se tento obyčej nezachoval. Od roku 1842 se tu používá 

hláskovací metody a pro děti, které ve dne pracují v továrnách, byla zřízena večerní škola.

Čtyřtřídní hlavní škola ve Varnsdorfu vděčí za svůj vznik varnsdorfskému továrníkovi 

Antonu Rungemu, který zemřel 31. prosince 1843. Tento ušlechtilý mecenáš věnoval v roce 

1839 20 000 zlatých k.m. na založení průmyslové a obchodní školy ve Varnsdorfu a mimo 

to poskytl ještě 1 000 zlatých k.m. na získání potřebného místa.33

4.7.2.1 Vyšší reálná škola
Rostoucí význam města si vyžádal zřízení vyšší reálné školy, která měla připravovat 

studenty na vysokoškolská studia technického zaměření. O jejím zřízení rozhodla 

varnsdorfská městská rada na svém zasedání dne 15. května 1901. Zřízení Státní reálné 

školy ve Varnsdorfu nakonec prosadil tehdejší poslenec na říšském sněmu Anton Pergelt.

3. srpna 1904 schválil zřízení reálky císař a ministerstvo školství určilo, že škola zahájí 

činnost ve školním roce 1904–1905 a bude dobudována do roku 1911. Ředitelem nového 

ústavu, který před vybudováním nové školní budovy sídlil ve 2. poschodí školy v Seifertově 

ulici, se stal profesor Josef Zeidler. Projekt školní budovy vypracoval městský architekt 

32  Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. 1. vyd. Šluknov: Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 
2008, s. 175. ISBN 978-80-254-1704-1.
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Anton Möller, který měl na stavbě i technický dozor. Stavba probíhala v letech 1905–1907. 

První maturity se konaly v roce 1911.

Reálka si v počátcích své činnosti nemohla stěžovat na nedostatek studentů. Teprve

s hospodářskou krizí ve třicátých letech začalo studentů ubývat, což ohrožovalo samotnou 

existenci ústavu. Správa města se proto snažila o přeměnu školy na reálné gymnázium, 

k čemuž v roce 1937 skutečně došlo. Za druhé světové války došlo k přeměně školy na 

Oberschule für Jungen in Warnsdorf. V letech 1945–1953 sídlila v budově školy Měsťanská 

škola ve Varnsdorfu (1. střední škola J. A. Komenského), Staškovo spolkové lužickosrbské 

reálné gymnasium Ústřední matice školské ve Varnsdorfu a konečně mezi lety 1953–1961 

Jedenáctiletá střední škola ve Varnsdorfu.34

4.7.2.2 Odborná textilní škola
V průmyslovém Varnsdorfu vyvstala rovněž potřeba vlastního odborného školství, které 

by vychovávalo specialisty pro místní textilní továrny. Vznik odborné školy umožnil Anton 

Runge, který v roce 1839 věnoval 20 000 zlatých jako základní kapitál pro vybudování 

školy, jež měla vychovávat odborně vyškolený dorost pro zdejší průmysl. Jeho výzva však 

tehdy vyzněla naprázdno a nenašla pochopení, které Runge očekával. Teprve v roce 1869 

vznikl z podnětu zdejšího továrníka Theophila Langera, který byl původně rovněž učitel, 

výbor pro zřízení odborné školy. Výbor provedl sbírku a získal příslib fi nanční podpory od 

obce, okresního úřadu a ministerstva obchodu ve Vídni. Vyučování na nově zřízené škole, 

která původně sídlila v čp. 27 v dnešní ulici 5. května (zbouráno) bylo zahájeno v roce 1873. 

Škola pak postupně sídlila v tělocvičně Turnvereinu, v budově současného městského úřadu 

na náměstí E. Beneše, až se konečně v roce 1882 přestěhovala do nové budovy čp. 1260 na 

křižovatce dnešních ulic Poštovní a Otáhalovy. O tři roky později bylo zavedeno praktické 

vyučování mechanickému tkalcovství. Škola pro tento účel zřídila cvičný tkalcovský sál 

vybavený potřebnými stroji, které poháněl parní stroj. Tento sál byl v roce 1914 rozšířen. 

Když byly v rámci úsporných opatření v roce 1927 zrušeny tkalcovské školy v Rumburku 

a Šluknově, zůstala na Šluknovsku v provozu jen varnsdorfská, jejíž název se změnil na Státní 

odbornou školu textilní (Staatliche Fachschule für Weberei). Během druhé světové války zde 

vznikla škola pro výchovu textilních továrních mistrů pod názvem Staatliche Textilschule, 

Berufschule für Weberei. Po roce 1945 zde byla textilní škola zrušena. Vznikla zde závodní 

34 BÍLEK, Ivan. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. 1. vyd. Česká Lípa: Studio Rema '93, 2003, s. 215. ISBN 
80-85931-07-9.
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učňovská škola n. p. Elite Varnsdorf. V roce 1952 zde vznikla Státní průmyslová škola 
strojnická a dnes budovu využívá Integrovaná střední průmyslová škola elektrotechnická.35 

4.7.2.3 Obchodní škola
V roce 1892 došlo k založení městské obchodní školy (Städtische Handelsschule), která 

vychovávala administrativní kádry. Svou činnost zahájila v obytné části budovy čp. 68
v Erbenově ulici. Již o dva roky později byla k obchodní škole připojena tzv. obchodní škola 
pokračovací, tedy něco na způsob učňovské školy pro administrativní dorost. Školu mohli 
zpočátku navštěvovat pouze chlapci, od roku 1902 byl zaveden jednoroční obchodní kurz 
pro dívky. V roce 1921 škola změnila svůj název na Deutsche öffentliche Handelsschule 
a přestěhovala se do adaptované školní budovy bývalé školy v Karlsdorfu. Město od té 
doby fi nančně krylo věcné potřeby školy, platy vyučujících hradilo ministerstvo školství. 
K opětovné změně názvu na Wirtschaftsschule došlo v roce 1939. O rok později se tato 
škola nastěhovala do Mariánského ústavu čp. 1100 v dnešní Mariánské ulici. Po roce 1945 
byla škola znovu otevřena jako dvoutřídní česká obchodní škola a o pět let později zase 
zrušena. Zařízení, učební pomůcky, jakož i pedagogický personál převzala Čtyřletá vyšší 
hospodářská škola v České Lípě.36

4.7.2.4 Živnostenská škola
Koncem osmdesátých let 19. století vyvstala ve Varnsdorfu potřeba zřídit školu, která by 

vychovávala živnostenský dorost. Dospívající živnostník se v ní měl naučit kreslit a osvojit 
si základní potřeby pro výkon řemesla. Frekventant se měl rovněž seznámit s živnostenským 
zákonem, naučit se základům administrativy, účetnictví a jiným užitečným znalostem.

V roce 1887 založil zdejší učitel Adolf Ehrlich přípravný výbor pro zřízení živnostenské 
školy, který se skládal ze zástupců škol, průmyslníků a živnostníků. Provoz školy byl ale 
zahájen až 1. února 1890. V první třídě Živnostenské pokračovací školy (Gewerbliche 
Vortbildungsschule) se sešlo 57 dobrovolníků, kteří měli osobní zájem na svém dalším 
vzdělání. Ředitelem se stal Eduard Wagner, který současně řídil místní Měšťanskou školu 
chlapeckou. V budově měšťanské školy na náměstí se také odbývala veškerá výuka.

Výměrem ministerstva školství ze dne 3. listopadu 1891 se stala škola povinnou pro 
veškerý živnostenský dorost, což si vyžádalo otevření druhé třídy. Počet studujících se zvýšil 
na 139 a stále rostl.

35 BÍLEK, Ivan. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. 1. vyd. Česká Lípa: Studio Rema '93, 2003, s. 215-216. 
ISBN 80-85931-07-9.
36 BÍLEK, Ivan. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. 1. vyd. Česká Lípa: Studio Rema ‚93, 2003, s. 216. ISBN 
80-85931-07-9.
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Na škole původně vyučovali jen učitelé obecných nebo měšťanských škol ve vedlejším 
úvazku. Změny nastaly po první světové válce, kdy škola získala vlastního ředitele a dvě 
učitelské síly, které zde vyučovaly v plném úvazku, dále učitele měšťanské či obchodní 
školy ve vedlejším úvazku a konečně externí učitele z řad řemeslnických mistrů, kteří vedli 
teoretické vyučování svého oboru a praktický výcvik v postupně zřizovaných školních 
dílnách. V roce 1934 získala škola vlastní budovu – bývalý chudobinec v dnešní Havlíčkově 
ulici čp. 1600.

Po připojení Sudet k Hitlerově Německu byla škola přejmenována na Okresní učňovskou 
školu (Kreisberufschule), proběhla též další specializace a jednotlivé obory se rozdělily mezi 
školy v Rumburku a Varnsdorfu. Ve Varnsdorfu se vyučovalo těm oborům, které vyžadovaly 
dobře vybavené dílny (grafi cká, kovodělná a dřevozpracující řemesla), kdežto např. řezníci, 
holiči a švadleny dojížděli do Rumburku.37

4.7.3 Současné školství

4.7.3.1 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf 
Vznikla sloučením tří škol (Střední škola služeb a cestovního ruchu, Střední průmyslová 

škola technická a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola), které tvoří samostatná 
střediska.

Středisko oborů služeb a cestovního ruchu
se zabývá výukou žáků ve studijních a učebních oborech od roku 1946.

Obory Střediska oborů služeb a cestovního ruchu

Čtyřleté obory

63-41-M/01 Podniková ekonomika

68-43-M/01 Veřejná správa

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

65-42-M/01 Hotelnictví

65-42-M/02 Cestovní ruch

82-41-M/07 Fashion design
69-41-L/01 Kosmetička – vizážistka

37 BÍLEK, Ivan. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. 1. vyd. Česká Lípa: Studio Rema '93, 2003, s. 216-217. 
ISBN 80-85931-07-9.
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Středisko technických a uměleckých oborů

Obory Střediska technických a uměleckých oborů

Čtyřleté obory

26-41-M/01 Elektrotechnika

82-41-M/04 a 82-41-M/05 Grafi cký a průmyslový design

18-20-M/01 Informační technologie

26-41-L/01 Mechanik elektronik

23-45-L/001 Mechanik seřizovač CNC strojů

23-45-M/01 Silniční doprava

23-41-M/01 Strojírenství - CAD/CAM technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Tříleté obory

23-55-H/02 Autoklempíř

23-68-H/01 Automechanik

26-51-H/01 Elektrikář

23-56-H/01 Obráběč kovů

33-56-H/01 Truhlář

23-51-H/01 Zámečník

Dvouleté obory

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

23-43-L/51 Provozní technika

Obory Střediska oborů služeb a cestovního ruchu

Tříleté obory

69-51-H/01 Kadeřník – kadeřnice

65-51-H/01 Kuchař – číšník – zaměření kuchař

Kuchař – číšník – zaměření číšník, servírka
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Středisko technických a uměleckých oborů a Středisko Vyšší odborná škola 

Obory Střediska technických a uměleckých oborů a Střediska Vyšší odborné školy

68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti

26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie

65-43-N Cestovní ruch

26-47-N/04 Informační technologie

26-47-N/08 Počítačová grafi ka v technických oborech
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Závěr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehled odborného školství ve Šluknovském 
výběžku. K práci byly použity materiály z dostupné odborné literatury, dále informace
z konkrétních středních škol a ze Státního oblastního archivu Litoměřice – pobočka Děčín. 
Výsledkem je ucelený přehled odborného školství ve Šluknovském výběžku.
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Prameny
Obr. č. 1 Fotokopie „Vysvědčení na odchodnou‟ Vyšší průmyslové školy strojnické

v Mikulášovicích

Obr. č. 2 Fotokopie učební osnovy Odborné tkalcovské školy

Obr. č. 3 Fotokopie kmenový vzor – rozkres

Obr. č. 4 Fotokopie žakárový vzor – rozkres

Obr. č. 5 Fotokopie soupis
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