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Anotace

V této práci se zabývám dějinami vzdělávání na Mělnicku od roku 1869 do roku 1948/49.

Práce vychází z archivních materiálů Okresního školního výboru na Mělníku. Pro velké

množství archivního materiálu k tomuto období, se jedná o průřez, ve kterém jsou uvedeny

jen důležité informace. 

Úvodní  část  práce je  věnována dvěma osobnostem, které  jsou spojeny s Mělnickem a

podílely  se  na  vzdělávaní  národa.  První  z  nich  je  František  Palacký,  druhým  Josef

Věnceslav Vlasák. U každého je uveden jeho krátký životopis a také důvod, proč byly

důležití pro vývoj školství a vzdělávání.

Hlavní část práce se věnuje jednotlivým manipulačním údobím Okresního školního výboru

na Mělníku mezi lety 1869-1948/49. U jednotlivých údobí jsou uvedeny statistiky počtu

žáků, škol. Dále jsou uváděny informace o učitelstvu, kázni, školní docházce, organizaci

vyučování a u některých údobí je kapitola věnována i sociálnímu stavu žactva. Všechny

informace se nemusí vyskytnout u všech údobí. Závěr tvoří krátké srovnání vzdělávacího

systému ve vybraném období se současností.
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Summary

In this thesis I deal with the history of education in Mělnicko from 1869 to 1948 / 49. The

thesis is based on archival materials of the District school board to Mělník. Because of

large  number  of  archival  materials  related  to  this  period,  only  relevant  information  is

shown.  

The  first  part  is  dedicated  to  the  two  personalities  that  are  associated  with  Mělník,

personalities who participated in the education of the nation. The first  one is František

Palacký,  the  second  Josef  Věnceslav  Vlasák.  Each  is  given  a  brief  biography and  an

explanation  why  they  were  important  to  the  development  of  education  and  training.

The main part of the thesis deals with the individual handling through a period of District

school board in Mělník between 1869-1948/49. Each perion is shown in statistics on the

number of pupils, schools. Furthermore, information concerning teaching and discipline,

schooling and teaching organization is provided.. In some periods there is a chapter dealing

with the social status of pupils. Not all information and data is provided for each period of

time. The conclusion contains a brief comparison of the educational system in the selected

period to the present. 
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Úvod

V této práci se snažím přiblížit dějiny vzdělávání na Mělnicku, které se týkají období od

roku 1869, do roku 1948/49. všechny informace obsažené v hlavní části práce jsou čerpány

z fondů oblastního archivu na Mělníku. Konkrétně se jedná o fond Okresního školního

výboru na  Mělníku.  Toto  téma ještě  nebylo  nikým zpracováno.  V knihách se  objevují

pouze krátké informace o dějinách vzdělávání na Mělnicku, nenašla se žádná práce, která

by se na toto zaměřila.

Cílem této práce je alespoň částečně zmapovat dějiny vzdělávání na Mělnicku mezi lety   

1869-1948/49. Menší část práce přitom bude věnována dvěma slavným osobnostem, které

žily a tvořily na Mělnicku a zasazovaly se o vzdělanost a osvětu národa za dob národního

obrození. Nesouvisí tedy přímo s v práci rozebíraným obdobím, ale byly významné pro

celou zemi, nejen pro okres Mělník.

První kapitola bude věnována Františku Palackému. Ten se svým působením zasazoval o

prosazování  českého jazyka a  české  kultury,  která  v dobách před národním obrozením

upadala v zapomnění.  Jelikož část  života pobýval  i  na zámku v Lobkovicích,  který se

nachází v okrese Mělník, patří mu v této práci místo. Ve druhé kapitole je v krátkosti řeč o

mělnickém učiteli Josefu Věnceslavu Vlasákovi, který se zasazoval o rozšiřování češtiny

do škol.

Následovat bude kapitola, která se v krátkosti dotýká vymezení okresu Mělník v údobí,

kterému  je  věnována  tato  práce.  Jedná  se  pouze  o  stručný  nástin  vymezení,  sloužící

alespoň  k  částečné  orientaci.  Další  kapitola  se  ve  stručném  průřezu  věnuje  dějinám

vzdělávání na Mělnicku před rokem 1869. Jsou zde  zmíněny pouze nejdůležitější školy a

informace. 
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Hlavní část  práce bude věnována rozboru jednotlivých manipulačních údobí Okresního

školního výboru na Mělníku. Tyto údobí jsou čtyři. V kapitolách jsou informace statistické,

jako například počty žáků a škol. Dále bude řeč o učitelstvu, kázni a  školní docházce

žactva a následně organizaci vyučování. Do té spadají nejrůznější osnovy, řešení prázdnin,

rozvrhů, či informace o konkrétních vyučovacích předmětech. Pokud se objeví informace,

které se jeví jako velmi zajímavé, je jim věnována samostatná kapitola.

Vzhledem k oboru, který studuji, považuji za vhodné uvést k některým údobím i to, jak se

školy staraly o děti chudé a potřebné. Upozorním, že ne ve všech údobí se musí nutně

vyskytovat všechny výše zmíněné informace, neboť ne o každé z nich se v jednotlivých

údobích  zachovaly  archivní  materiály.  Závěrečná  kapitola  se  pak  v  krátkosti  věnuje

porovnání vzdělávání v mnou vybraných letech se současností.
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1. Nejvýznamnější osobnost Mělnicka

V první kapitole bude řeč o muži, který se zasloužil o to, že nezanikl český jazyk, ale díky

době národního obrození se mu společně s ostatními obrozenci podařilo znovu vybudovat

českou kulturu a rozšířit český jazyk, kterým se v době jeho narození mluvilo již jen na

venkově. Řeč je o Františku Palackém. V mé práci se mu věnuji proto, že on sám pobýval

na lobkovickém zámku. Ten se nachází u obce Neratovice, a tudíž patří k bývalému okresu

Mělník. František Palacký zde napsal značnou část svého díla „Dějiny národa českého v

Čechách a na Moravě“.  Jako první bude v krátkosti představen jeho životopis. Poté bude

kapitola věnována i jeho působení v Českém národním obrození. Nakonec pak bude krátká

kapitola věnována i  rozboru vlastností,  kterých si  Palacký vážil  u historické osobnosti,

která se podílela na vzdělávání českého národa.

1.1 Životopis Františka Palackého

Tato  podkapitola  bude  věnována  životopisu  Františka  Palackého.  František  Palacký  se

narodil 14. června 1798 v malé vesnici Hodslavice. Jeho otec byl učitelem a sám František

měl  dvanáct  sourozenců.1 Většina  obyvatel  Hodslavic  se,  včetně  rodiny  Františka

Palackého, přihlásila k luteránské evangelické církvi augšpurského vyznání. 

V roce 1807 začal Palacký chodit do školy, která se nacházela v Kuníně. Jeho otec totiž

chtěl, aby se naučil dobře němčině. Další školu pak studoval i v Trenčíně na Slovensku.

Zde studuje od roku 1809. Učení mu šlo velice snadno, a proto se věnoval i samostudiu z

knih.2 Následně ještě studoval v Prešpurku, tedy dnešní Bratislavě a to do roku 1893. 

1    POSPÍCHAL, Miloslav a Ivo BARTEČEK. František Palacký. 1. vyd. Ostrava: Obecní úřad Hodslavice, 
1996. ISBN 80-902142-0-7, S. 9
2 ŠTAIF, Jiří. František Palacký: Život, dílo, mýtus. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s. r. o., 

2009. ISBN 978-80-7021-981-2, S. 24
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V dubnu tohoto roku přijel Palacký do Prahy. V knize Josefa Pekaře je uveden důvod,

proč: „Dne 11. dubna 1823 přijel do Prahy – jak později praví – za tím účelem pouze, aby

po dvě léta studoval tu dějiny husitství, jak však psal z Vídně Jungmannovi, proto, aby

nalezl  si nějaké místo, buď co bibliotékář,  buď co jiného“.3 Lze vidět, že se František

Palacký již znal s Josefem Jungmannem. Ten vydal Slovník Česko–německý, a pomohl tím

k ustanovování spisovné češtiny. Palacký se tedy stýkal s osobnostmi, které se spolu s ním

podílely na Českém národním obrození. Tomuto tématu se ale bude věnovat následující

kapitola.

V Praze se také seznámil s Leopoldem Měchurou, hudebním skladatelem, jehož otcem byl

pražský  advokát  Jan  Měchura.  Ten  vlastnil  panství  Lobkovice,  nedaleko  Neratovic.

Palacký si vzal jeho mladší dceru Terezii Měchurovou v roce 1827. Musel ovšem podepsat,

že jejich děti budou vychováni v katolické, nikoliv protestantské, víře.4 Tímto sňatkem měl

možnost pobývat právě na lobkovickém zámku. Zde ho byla například navštívit i Božena

Němcová.

Ze svazku s Terezií Palackou se narodily dvě děti. Jan Palacký a Marie Palacká. Jejich otec

trval  na  tom,  aby  se  děti  naučily  dokonale  českému  jazyku.  Vedl  je  k  tomu,  aby  v

dospělosti také podporovaly české národní hnutí. Díky podpoře Tereziina otce žila rodina

bez finančních obtíží. Palacký tak mohl cestovat a stýkat se i se šlechtici. Například učil

českému jazyku nejvyššího purkrabího v Čechách, hraběte Karla Chotka.  Těmito styky

mohl mezi šlechtice šířit své idey o českém patriotismu.5 Palacký také působil v politické

scéně, ale o tom, jak je zmíněno výše, bude řeč až v další kapitole o Českém národním

obrození.

3   PEKAŘ, Josef. František Palacký. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2005. ISBN 80-86078-47-7, s. 44
4 ŠTAIF, Jiří, ref. 2, s. 63
5 ŠTAIF, Jiří, ref. 2, s. 66
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O Palackém se často mluví jako o zakladateli českého dějepisectví. Během svého života

napsal  mnoho  knih  o  historii  českého  národa.  Kromě  již  zmiňovaných  „Dějin  národa

českého  v  Čechách  a  na  Moravě“  napsal  například  také  „Pomůcky  ku  poznání

staročeského práva  i  řádu soudního“,  a   „Staří  letopisové  čeští  od roku 1378 do roku

1527“. K jeho vědeckým dílům patří „Život Jana Amose Komenského“, či „Staročeský

kalendář“.  Dílo,  které  se  zabývá  politikou,  se  nazývá  „Idea  státu  Rakouského“.6 V ní

Palacký popisuje dle něj ideálně vypadající fungování Rakouska, jakožto státu založeném

na austroslavismu, kde by měly všechny národnosti stejná práva. 

František Palacký zemřel 26. května 1876 ve svém bytě v Praze. Průběh jeho poslední

cesty vyjádřil  ve své knize  Josef  Pekař.  „ Brzo potom, 26.  května,  Palacký zemřel,  a

pohřeb jeho byl více než pohřeb krále, celý národ zastoupen při té nevídané manifestaci

zármutku, piety a vděčnosti,  jíž podobné ve velikosti, opravdovosti  a vroucnosti Praha

neviděla. Tělo Palackého pochováno bylo v Lobkovicích, po boku zvěčnělé choti jeho.“7

Jak je  zde  zmíněno,  Palacký si  přál  být  pohřben v Lobkovicích,  které  leží  v  bývalém

mělnickém okrese. Každý rok se v kostele, u kterého je pohřben, k výročí jeho úmrtí konají

mše, na které jezdí i jeho příbuzní ze zahraničí.

1.2 Působení Palackého v době národního obrození

Tato kapitola bude věnována působení Františka Palackého v národním obrození. Řeč zde

bude nejen o jeho politickém působení, ale zejména také o historickém bádání, které mělo

velký vliv na jeho názory, které se týkají dalšího osudu českých zemí v dobách, kdy se na

úřadech,  či  ve  vědeckých organizacích  hovořilo  německy a  čeština  byla  brána  jakožto

podřadný jazyk, který přežíval především na venkově.

Milena Jetmarová ve své knize uvádí: „Proces vytváření novodobých národů je procesem

konstituování  pospolitosti  v  oblasti  řeči,  území,  kulturního  a  hospodářského  života.  V

6 František Palacký. Spisovatelé [online]. 2012 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: 
http://www.spisovatele.cz/frantisek-palacky 

7 PEKAŘ, Josef, ref. 3, s. 126
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různých  vývojových  etapách  vystupují  do  popředí  rozličné  stránky  a  převládá  úsilí  o

zabezpečení jednoho z nich.“8 Přesně takto se dá popsat i České národní obrození, které

mělo pro český národ velký význam. Časově bychom ho mohli zařadit mezi třetí třetinu

osmnáctého století až do čtyřicátých let 19. století. Národní obrození bylo rozděleno na

několik etap, ve kterých se postupně řešily procesy vyjmenované v citované části. Palacký

se  angažoval  již  ve  dvacátých  letech,  kdy  například  obhajoval  pravdivost  rukopisu

Královéhradeckého.

Palacký se do povědomí vzdělaných i šlechtických vrstev dostal právě již během dvacátých

let  devatenáctého  století.  Například  v  roce  1827  dokázal  prosadit  vydávání  českého

muzejního časopisu v českém, nikoliv německém jazyce. Na začátku třicátých let pak byl

již velice známou a uznávanou osobou. Jako historika ho uznávali i němečtí badatelé.

A právě při desetiletém výročí založení českého muzejního časopisu poprvé uveřejnil své

myšlenky, týkající se kulturní politiky české země. Palacký vycházel z toho, že český jazyk

je  již  gramaticky  stálým  a  má  bohatou  slovní  zásobu.  Jiří  Štaif  uvádí:  „Proto  se

obrozenecký  program  musí  nyní  posunout  od  původních  filologických  cílů  k  dalšímu

zušlechťování češtiny tak, aby se nejen literární tvorba, nýbrž i všechny obory lidského

vědění a poznání, které v ní budou pěstovány, dostaly na vyšší úroveň. Teprve pak budou

schopny  vstoupit  do  soutěže  s  pokročilejšími  evropskými  národy.“9 Z  tohoto  úryvku

vyplývá, že cílem Palackého byla především možnost vědeckého bádání ve všech oborech

v českém jazyce. Jazyk se měl přizpůsobit tak, aby výzkum a také výuka vědeckých oborů

už neprobíhala v němčině. 

Tato informace má v práci, která se zabývá historií vzdělávání, své místo. Fakt, že od druhé

poloviny třicátých let byl kladen důraz na vyučování odborných předmětů v češtině, je

jasným důkazem, že snaha o vybudování českého národního uvědomění probíhala velmi

8  JETMAROVÁ, Milena. František Palacký: Stude s ukázkami z díla F. Palackého. 1. vyd. Praha: 
Svobodné slovo, 1961, s. 18
9 ŠTAIF, Jiří, ref. 2, s. 104
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dobře. A to i navzdory poměrům tehdy ještě v Habsburské říši. Začaly se také vytvářet

české termíny, které spadají do průmyslového odvětví.

Palacký také zamýšlel šíření inovovaného českého jazyka a kultury mezi střední vrstvy

obyvatelstva. Jak píše Štaif ve své knize: „Palacký ve svém bilancovaní též usiloval i o to,

aby  se  další  rozvíjení  jednotlivých  oborů  vědění,  poznání,  literární  tvorby  a  lidového

vzdělávání  v  českém národním obrození  prosazovalo prostřednictvím dobře promyšlené

kulturní politiky, jež bude co nejlépe koordinována. Jejích cílů měli obrozenci dosahovat

jak stoupající  vědeckou a literární kvalitou své práce,  tak i  prohloubeným důrazem na

pedagogickou funkci  svých spisů.“10 Pedagogickou funkcí  spisů  se rozumí  to,  že  mezi

obyvatelstvo se měla dostávat díla, která by podporovala jejich vztah k české kultuře a

jazyku. 

Dále  také  věděl,  že  pro  efektivní  šíření  české  kultury  bude  třeba  vybrat  z  národních

obrozenců vůdčí postavy, které by zaprvé zabránily dohadům o české gramatice, a za druhé

prováděly rozhodnutí, jakým směrem se při budování české kultury dále vydat. Sám sebe

považoval za takovouto vůdčí osobnost. V roce 1852 pak řekl, kdo všechno by měl šířit

českou vzdělanost. To ve své knize uvádí Jetmarová: „Nemám na mysli ani bohatších tříd,

které se krom toho více méně národu odcizily, ani robotného lidu, který nikde studiemi se

obírati nemůže, ale samé tak řečené vzdělance a honoratiory, kněží, učitele a ouředníky,

správce a ředitele fabrik a živností, přední hospodáře atd., kterými teprve lid obecný se

vzdělává, vodí a upravuje.“11 Z tohoto úryvku tedy vyplývá, že pro šíření vzdělanosti bylo

zapotřebí  nejen  vědců  a  badatelů,  ale  také  těch,  kteří  jsou  schopni  ovlivnit,  pokud

použijeme Palackého označení,  lid  obecný.  Tedy někoho,  kdo je  ve  společnosti  těchto

dělníků, či zemědělců, uznáván často jakožto přirozená autorita. 

10 ŠTAIF, Jiří, ref. 2, str. 105
11 JETMAROVÁ, Milena, ref. 8, s. 39
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V roce 1848 se Palacký poprvé obsáhle vyjádřil i k politickému fungování státu. Z jeho

projevu  vyplývá,  že  snahy  některých  obrozenců  k  vytvoření  říše  římsko-německé,  ve

kterém byl  český stát, se mu nezdál správný. Tvrdil, že spojení české a rakouské země v

tomto svazku by byla samovraždou české země. Dle něj země koruny české nebyla tomuto

celku  porobena  jako  jiná  knížectví,  ale  byla  suverénní.  Proto  Palacký  požadoval

samostatnost českého státu.12 Ve všech svých dílech vždy vyzdvihoval český národ, jakožto

velmi kulturní a hrdinný. Nejvíce se opíral o dobu husitství, ale o tom bude řeč až v další

kapitole. 

Palacký se také stal jednatelem za Vlastenecké muzeum. To mělo za úkol pomocí vědy

vylíčit českou zemi jako určitý územní, přírodní, historický a kulturní celek. Zastáncům

národního obrození muzeum také mělo sloužit jako instituce, která by prosazovala jejich

vlastní cíle. Palacký ovšem musel brát na zřetel, že tato organizace musí sloužit i občanům

německé národnosti. Proto se musel pokusit tyto dvě strany sjednotit. Stavěl na tom, že

badateli musí být nejen zástupci Čechů, ale i badatelů jiných národností.13 Muzeum by pak

bylo zaměřeno hlavně na humanitní  vědy,  které  měly dle  něj  větší  význam pro široké

vrstvy českého obyvatelstva, než vědy přírodní.

Není  cílem této práce popisovat  zde dopodrobna veškeré  působení  Palackého,  ať  už v

politickém, či badatelském směru.  Nyní tedy přejdu k šedesátým létům 19. století,  kde

začal Palacký politicky zastávat takzvaný Austroslavismus. Tento směr vychází z idey, že

české země by měly i nadále zůstávat v habsburské říši. S tím ale, že všechny národnosti

zastoupené v monarchii  by měly stejná  práva.  Rakouské císařství  by pak tyto  spojené

národy zaštiťovalo skrze jakousi konstituční monarchii,  kde by každý národ měl  stejná

rozhodovací práva.

Dle austroslavismu tedy měly mít všechny národy stejná práva.  To znamenalo i  to,  že

vyučování na vysokých školách, veškeré jednání na úřadech, či vědecká jednání, měla být

12 PEKAŘ, Josef, ref. 3, s. 101
13 ŠTAIF, Jiří, ref. 2, s. 110
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v jazyce daného národa. V případě českých zemí tedy češtiny. Také to znamenalo dostatek

literárních  děl  v  daném jazyku.  V další  kapitole  bude alespoň  z  malé  části  rozebráno

nejslavnější  dílo  Františka  Palackého.  A to  „Z  dějin  národa  českého  v  Čechách  i  na

Moravě“. Přesněji to, čeho si Palacký vážil na jedné z historických osob, která se podílela

na vzdělávání národa.

1.3 Z dějin národa českého v Čechách i na Moravě

V této  kapitole  bude  věnován  prostor  pro  krátký  částečný  rozbor  nejslavnějšího  díla

Františka Palackého. Zaměřím se především na to, jakých vlastností si cenil u historické

postavy, která se nějakým způsobem podílela na vzdělávání českého národa. Bude tedy řeč

o králi a později císaři  Karlu IV.

Karel IV., nebo také otec vlasti, se podílel na vzdělávání velice významným způsobem. V

roce 1348 totiž založil Karlovu univerzitu. Jak vypadala univerzita při svém založení, píše

právě  Palacký:  „Proto  rozdělena  ona  hned  na  čtvery  fakulty,  teologickou,  juridickou,

medicinskou  a  filosofskou,  a  ve  čtvero  národů:  Čechy  (spolu  s  Moravany,  Uhry  a

Jihoslovany), Bavoráky (s Rakušany, Šváby, Franky a Rýňany), Poláky (se Slezáky, Litvíny

a Rusy) a Sasíky (s Míšňany, Durynčany, Sasíky horními a dolními, Dány a Švédy).“14 Je

tedy dobře vidět, že Karel IV. se staral nejen o vzdělávání  Čechů, ale i ostatních národů.

Proto si ho Palacký velmi vážil.

V knize lze také dohledat, kterých vlastností si Palacký u Karla IV. vážil. Jako první zde

můžeme najít  zmínku o tom, že Karel  IV.  byl  vzdělaný a vážný a uměl se  dostatečně

ovládat v chování i v potřebách a jednal s rozmyslem a dokonalým počínáním.15  Lze se

domnívat, že takové vlastnosti Palacký předpokládal i u těch, kteří měli svým postavením

možnost šířit mezi široké vrstvy českých rolníků české ideje.

14 PALACKÝ, František. Z dějin národu českého. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1973, s. 176
15  PALACKÝ, František, ref. 14, s. 168
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 Dále  si  na  Karlovi  IV.  vážil  toho,  že  byl  schopen vydat  zákony,  které  byly  napsány

spravedlivě pro všechny obyvatelé zemí,  kterým vládl.  Palacký píše:  „První a největší

péče,  která  zaměstnávala  mysl  nového  císaře,  byla  také  dokonale  hodna  vznešeného

postavení, které zaujímal: směřovala zajisté k věčnému zamezení všeliké libovůle a všeho

násilí ve státu, k uvedení zákonů blahodárných a k pojištění práva i pořádku v obou jeho

říších, německé i české. V tom vésti se dal jedině hlubokým puzením svého vlastního srdce

a  požadavku  ducha,  toužícího  po  reformách  pokojných  i  organických,  po  bezpečném

pravidlu i návodu.“16 Zde můžeme vidět, že Palacký si vážil toho, že tyto zákony byly

vydány pro obě říše, tedy nejen pro německou, ale i českou. Což by odpovídalo jeho pojetí

austroslavismu, kdy měly být všechny země součástí Rakousko-Uherské monarchie, ale se

stejnými právy pro občany jednotlivých států. Další kapitola bude věnována muži, který se

zasloužil  o  rozvoj  českého jazyka ve  školství  na  Mělníku  a  do  v  době,  kdy se  česky

mluvilo  již  jen  jako  nespisovným  jazykem  a  čeští  národní  obrozenci  bojovali  za

znovuobnovení českého jazyka. 

2. Josef Věnceslav Vlasák

Tato krátká kapitola bude věnována muži, který vyučoval na takzvané Nové škole, která

sloužila ke vzdělání měšťanských synů a dá se říci, že byla předchůdkyní měšťanské školy.

Tento učitel se zasloužil o šíření národního obrození na Mělník a jeho okolí. S pomocí

svých kolegů měnil německou školu na českou. Řeč bude o Josefu Věnceslavu Vlasákovi.

V zachovalých archiváliích se o něm nachází zmínky pouze v německém jazyce, a proto

bude tato kapitola zpracována z knih.

Josef Věnceslav Vlasák se narodil roku 1802 v Chodoulicích u Třebenic a zemřel roku

1871 v Litoměřicích, kam odešel na odpočinek po éře učitelství na Mělníku. Zde působil

jakožto  učitel  mezi  1.  květnem 1834,  a  to  až  do  roku  1865.  Vzdělávání  mělnických

generací tak zasvětil celých třicet jedna let. Vlasák byl znám svým kladným vztahem k

národnímu obrození, aktivně se zapojoval do znovuobnovení českého jazyka.17

16 PALACKÝ, František, ref. 14, s. 185
17 Mělnicko: Z jeho života a práce. 1. vyd. Mělník: Masarykův kulturní dům na Mělníku, 1936. 
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Vlasák  se  přátelil  s  mnoha  osobnostmi  působícími  za  doby národního  obrození.  Není

známo, zda se sešel někdy i s Františkem Palackým. Znal ho i Josef Jungmann. Ten ho ve

svém  díle  „Historie  literatury  české“  uvedl  jakožto  vzorného  překladatele  spisů  pro

mládež.18 Vlasák se také snažil přeměnit školu, ve které se hovořilo německy, na školu

českou.  Když vyučoval českou gramatiku, často tvořil věty, ve kterých se objevila zmínka

o české historii  a slavných českých historických postavách. Pro děti  také vydal českou

mluvnici, která se zakládala na stejném principu. Tedy skrze český jazyk přiblížit žákům i

českou historii.19

O Josefu Věnceslavu Vlasákovi jsou v knihách týkajících se Mělníka jen krátké zprávy.

Samostatná  kniha  o  něm  nevyšla.  Proto  přejdu  k  další  kapitole,  která  se  bude  týkat

vymezení  okresu  Mělník  a  to  proto,  aby měl  čtenář  představu,  o  jakém území  hovoří

záznamy školní okresního výboru.

18 PURŠ, František. Náš Mělník: Listování jeho historií. 1. vyd. Mělník: Město Mělník, 2010. ISBN 978-80-254-7928-5, s. 151
19 PURŠ, František, ref. 18, s. 151
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3. Vymezení okresu Mělník po roce 1869

Pro tuto bakalářkou práci, která se týká dějin školního vzdělávání na Mělnicku mezi lety

1869 – 1949, je nutné vymezit si i rozložení tehdejšího okresu Mělník. Školy v něm měla

totiž  na starosti  za  dob monarchie  nejprve  Císařská  a  královská  okresní  školní  rada  v

Mělníku, po roce 1918 pak přejmenována nejprve na Okresní školní radu na Mělníku a

následně pak na Okresní školní výbor v Mělníku. Veškeré ohraničení okresu Mělník na

základě mapových podkladů je přibližné a pouze pro utvoření představy o poloze a rozloze

okresu.

Nejstarší  mapa,  která  se  dohledala  v  okresním  archivu  Mělník  v  neuspořádaných

mapových fondech, pochází z roku 1878. Mapa nese název Okres Mělník. Ten mimo jiné

leží na sever od Prahy. Na mapě lze vidět, že na severu je okres Mělník ohraničen obcemi

Dolní Beřkovice, Strážnice, dále pak obcí Kokořín a Mšeno. Na východě jsou to vsi Dolní

Slivno, Byšice. Na jihu se na úplných hranicích okresu nachází tehdy ves Neratovice, na

východě je okres ohraničen například vesnicemi Dušníky, či Vraňany. 

Velmi podobně vypadal okres Mělník i v roce 1930. Toto lze tvrdit díky mapě z roku 1930,

která nese název Mapa okresu školního Mělník. V ní jsou ještě uvedeny sousední okresy.

Na severu sousedil okres Mělník s okresem Dubá, na západě s okresem Mladá Boleslav, na

jihu a západě s okresem Praha.  Pokud bychom porovnali tyto informace s tím, jak vypadal

okres  Mělník  v  roce  2007,  zjistíme,  že  historické  území  okresu  Mělník  bylo  menší.

Chybělo například  město Kralupy nad Vltavou na západě,  na  jihu pak okresu chyběly

například obce Kojetice, Čakovičky. Na východě okres zůstal skoro v nezměněné podobě.

Na jihu pak přibily vesnice Liběchov, Želízy, či Vidim.

Tyto informace, které byly zjištěny v oblastním archivu na Mělníku, mají pouze informační

charakter, který slouží alespoň k hrubé představě okresu Mělník a to jak v  minulosti, tak i
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nedávné současnosti. Nyní, než přejdu k hlavnímu tématu, nastíním v další kapitole dějiny

vzdělávání na Mělnicku před rokem 1869.
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4. Dějiny vzdělávání na Mělnicku před rokem 1869

Tato  bakalářská  práce  je  zaměřena  na  dějiny  vzdělávání  na  Mělnicku  mezi  lety

1869 – 1949. Je ale záhodno uvést zde alespoň nástin vývoje školství před rokem 1869.

V okresním  archivu  na  Mělníku  je  většina  dokumentů  týkajících  se  tohoto  období  v

německém jazyce. Jelikož ho neovládám, bude obsah této kapitoly čerpán z nejrůznějších

knih, ve kterých se o vzdělávání hovoří a také z úvodu k inventáři Okresního školního

výboru v Mělníku 1869 – 1948-49.

První zmínky o škole na Mělníku pocházejí již z jedenáctého a dvanáctého století. V té

době měla vzdělávání pod patronátem církev a většina škol sloužila k výchově nových

kněží. Proto na Mělníku působila škola při kolegiální kapitule v Mělníku. Prameny uvádějí

i školu při klášteře svatého Vavřince na Pšovce. Tato škola zanikla během husitských válek

během roku 1421. V okolních vesnicích působily nejprve farní školy. První z nich byla

postavena již v roce 1379 v Chlumíně. Další potom působila v Liblicích a ve Vysoké.  20

Pšovka je nynější součást Mělníka.

Další  škola,  která  působila  na  Mělníku  po škole  při  kolegiální  kapitule,  byla  městská

latinská partikulární škola. Škola byla součástí městského opevnění a stála na tehdejším

městském hřbitově.  Vyučovacím jazykem byla  latina,  čeština  sloužila  pouze k lepšímu

dorozumívání se mezi žáky a učiteli. Latina totiž, coby mrtvý jazyk, nepodléhala žádným

gramatickým  změnám,  byla  proto  hlavním  jazykem  i  pro  jednání  v  parlamentech,

přednášelo se v ní na univerzitách.21

Tyto školy  byly určeny pouze pro chlapce. Děvčata nebyla  ke studiu vůbec přijímána.

Proto vznikaly postranní  školy.  O působení  těchto  škol  pojednává krátce  kniha  Dějiny

Českých měst/Mělník: „Měšťanské dívky byly vzdělávány pouze v tzv. postranních školách

20 Inventář: Školní okresní výbor na Mělníku 1869 - 1948-49. Mělník, 1949, s. 1
21 PURŠ, František, ref. 18,  s. 147

20



soukromých  mnohem  jednodušeji  a  především  v  praktických  činnostech,  a  to  také  v

Mělníku,  přes  veškeré  protesty  učitelů  latinské  školy  městské.  V  roce  1574  se  např.

zasazoval  zdejší  rektor  Jan  Felix  Chrudimský  o  zákaz  „té  postranní  neřádné  školy  u

Martina Zvoníka“,  ale  o rok později  Marta Martiněvská,  podruhyně u Šimona Popela

sladovníka ve svém domě učívala čtyři až osm děvčat šíti.“22 Na tomto příkladu lze vidět,

že  zatímco  chlapci  byli  vyučování  ve  školních  budovách,  děvčata  byla  vyučována  po

domácnostech různých podporovatelů  vzdělávání  u  dívek.  Podruhyně,  která  vyučovala,

byla tedy služebnou u sladovníka a vyučováním měšťanských dívek šití si přilepšovala ke

své mzdě. Dívky nevyučovala osoba s pedagogickým vzděláním. Chlapce učili absolventi

univerzity a škola byla vedena rektorem.

Učitelé se na školách také velmi často střídali. Často zůstávali na místě působení pouze rok

a pak byli  přeloženi  na  jiné  místo do jiného města.  Například  v knize  z  edice  Dějiny

českých měst/Mělník najdeme jmenný seznam učitelů. Nebudu ho zde vypisovat, to není

cílem práce. Jen uvedu, že roky působení na mělnické partikulární škole se u jednotlivých

učitelů pohybují opravdu mezi jedním a dvěma roky.

O tom, jakým způsobem se učitelé chovali nejen k žákům, ale i na veřejnosti, hovoří Purš:

„Ne vždy byl městský magistrát s chováním učitelů spokojen. Svědčí o tom na příklad zápis

z  rady  konané  7.  listopadu  1572,  v  němž  jsou  rektor,  toho  času  zde  působil  Petrus

Surculius Gotenbergus, a kantor Vít napomenuti k větší píli, střídmosti v pití a k řádnému

chování.“23 Učitel  měl  být  dobrým  příkladem  svým  žákům  v  chování,  proto  se  toto

nevhodné jednání nemohlo obejít bez napomenutí.

Z období těsně před třicetiletou válkou můžeme nalézt záznam o tom, jaké předměty se

vyučovaly na mělnické partikulární škole. Byla to především latina, logika a řečnictví. Ve

vesnických školách, které byly například v Chorušicích, či v Mělnickém Vtelně, se děti

22 KILIÁN, Jan. Mělník. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Dějiny českých měst. ISBN 
978-80-7422-029-6, s. 137

23 PURŠ, František, ref. 18, s. 149
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učily  takzvanému  triviu.  Tedy  čtení,  psaní  a  počítání.  Školy  byly  zřizovány  místními

farnostmi a nesou proto také označení školy farní.24 Stále byly určeny pouze pro chlapce.

V období třicetileté války a po ní byl nedostatek kvalitních učitelů. Nastal tedy všeobecný

úpadek vzdělávání  po celé České zemi. Pro  Mělnicko to znamenalo zánik většiny škol v

obcích. Na zbytku škol pak vyučovaly osoby, které neměly potřebnou kvalifikaci.25  O tom,

kdo mohl vyučovat,  se dozvídáme v úvodu k inventáři  okresního mělnického školního

výboru:  „Na  zbývajících  školách  učily  nekvalifikované  osoby  /  vysloužilí  vojáci,

řemeslníci /, také fysický stav těchto škol byl žalostný.“26 Dále se dovídáme, že farní školy

byly  postupně  opět  obnovovány,  ovšem  děti  velmi  často  do  škol  nedocházely,  neboť

pracovaly na polích a pomáhaly v domácnostech.27 Jak se dozvíme v hlavní části práci,

tento trend přetrvával ještě i na konci 19. století a na počátku 20. století.

Úroveň školství se zlepšila až v druhé polovině osmnáctého století, a to díky císařovně

Marii  Terezii.  Ta  v  roce  1774  zavedla  povinnou  školní  docházku  pro  děti  takzvanou

školskou  reformou.  Vzdělání  mělo  být  poskytnuto  všem  vrstvám  obyvatelstva.  Marie

Terezie rozlišila školy triviální, tedy ty na vesnicích, kde se děti učily takzvanému triviu,

tedy čtení psaní a počítání. Dále se vyučovalo náboženství a základům hospodaření. Ve

městech pak začaly vznikat školy trojtřídní hlavní. Na těch už vyučovalo více učitelů a

hlavním  úkolem  bylo rozšiřovat  dětem vědomosti  z  jednotlivých  předmětů.  Povinnou

školní  docházku  zavedla  pro  děti  od  šesti  do  dvanácti  let.28 Na  farních  školách  se

vyučovalo česky. Postupem času tak tyto školy byly posledními kolébkami českého jazyka

ve školství. Na městských školách se totiž už vyučovalo německy.

24 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20. s. 2
25 KILIÁN, Jan, ref. 22, s. 233
26 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20. s. 2
27 PURŠ, František, ref. 20, s. 150
28 MORKES, František. Největší reforma školství v dějinách, 230 let výročí Všeobecného školního řádu. In:

Učitelské noviny [online]. 2004 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz 

22

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4731


Zavádění této reformy ale potřebovalo svůj čas. V roce 1785 se nejmenovaný pozorovatel

zmiňuje o úrovni školství na Mělnicku: „Učitelé jsou ještě horší než kněží. Nikdo se neptá,

když hledá učitele, umí-li něco, nýbrž postačí, je-li hudebníkem nebo alespoň hraje-li na

varhany.“29 Marie  Terezie  svým školským zákonem postavila  učitelé  na roveň státních

úředníků, to znamenalo, že se jim zvedlo takzvané služné. Tímto krokem se snažila snížit

počet  učitelů,  kteří  si  k  živobytí  přivydělávali  žebráním a koledováním. To nesvědčilo

výuce dětí, jelikož to nebyla učitelova jediná práce.

Na Mělníku a v jeho okolí se během této reformátorské doby zřizovaly nové školy. V roce

1787 se  přímo ve  městě  zřídila  takzvaná  Nová  škola.  Stála  v  Husově ulici  a  byla  to

jednopatrová budova. Koupi nové školy zaplatilo město, na čemž se dohodli radní. Škola

byla dvojtřídní a pouze pro chlapce. 30

Díky tolerančnímu patentu, který vydal syn Marie Terezie, císař Josef II., dostaly církve

evangelické  stejná  práva  jako  církev  katolická.  Katolická  církev  už  neměla  svoje

monopolní postavení.  To vedlo i k postupnému otevírání evangelických škol na Mělnicku.

Již v roce 1789 byla otevřena škola ve Vysoké, následovaná školou v Libiši v roce 1790, a

školou  v  Nebuželích.31 Na  těchto  školách  se  vyučovalo  náboženství  luteránské,  či

kalvínské,  děti  tedy  nebyly  vyučovány  katolickému  náboženství,  ke  kterému  neměly

utvořený vztah z rodinného prostředí.

Po roce  1800 nebylo  školství  na  Mělnicku stále  na  vysoké úrovni.  Na vesnicích  stále

fungovaly farní školy, ve městě výše zmíněná dvojtřídní Nová škola. Vyučovacím jazykem

na  ní  byla  stále  němčina.  Ač  školská  reforma  zavedla  povinnou  školní  docházku,

neznamenalo to poctivou docházku měšťanských dětí do školy. Přístup rodičů ke školní

docházce byl velmi liknavý.32 Na venkově děti  jejich rodiče neposílali do škol například

kvůli  pomoci  na  polích,  či  práci  v  domácnosti.  Od roku 1834 pak na  mělnické  škole

působil Josef Věnceslav Vlasák, kterému je věnována samostatná kapitola výše.

29 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20. s. 3
30 KILIÁN, Jan, ref. 22, s. 233
31 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20, s. 3
32 KILIÁN, Jan, ref. 22, s. 274
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Poslední úpravu školního vzdělávání učinil císař František I. roku 1805. Reagoval tak na

důsledky francouzské revoluce pro Evropu. Tato úprava platila až do roku 1868. Dozor nad

farními,  neboli  triviálními  školami  měl  vykonávat  obecní  farář,  společně  s  vybraným

školním  dozorcem.  Farář  vyučoval  náboženství  a  také  dohlížel  na  chování  a  znalosti

jednotlivých  učitelů  a  jejich  pomocníků.  Nadřízeným farářů  byli  takzvaní  vikáři,  kteří

dohlíželi i na docházku žáků ve svém vikariátu, tedy obvodu působnosti. Zprávy o ní pak

posílali krajským úřadům. Takto císař František převedl správu školství pod církev, odebral

tedy tuto správu úřadům. 

Jak je zmíněno výše, takovým způsobem fungovalo školství až do roku 1868, kdy císař

František Josef I. zavedl Císařskou a královskou zemskou školní radu a její pobočky C. K.

okresní školní rady.  Od roku 1869 se pak dochovaly dokumenty od C. K. okresní školní

rady na Mělníku, a tímto rokem také začíná hlavní část mé bakalářské práce.
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5. Dějiny vzdělávání na Mělnicku mezi lety 1869 – 1948

V  této  kapitole  se  budu  věnovat  hlavnímu  tématu  bakalářské  práce,  tedy  dějinám

vzdělávání mezi lety 1869 až 1948/49. V roce 1869 totiž císař František Josef I. zřídil na

území  tehdejšího  Rakousko-Uherska  Císařské  a  královské  zemské  školní  rady.  Jedna

taková fungovala i v Praze pro České země. Tato rada řídila i okresní pobočky. Na Mělníku

proto začala v roce 1869 působit Císařská a královská okresní školní rada. Dopisy, které si

vyměňovala  jak  se  zemskou  školní  radou,  ale  hlavně  s  jednotlivými  školami,  které

působily v  okrese  Mělník,  se  zachovaly  v  oblastním  archivu  na  Mělníku.  Z  těchto

podkladů vychází hlavní část práce.

Archiválie  nejprve  Císařské  a  královské  okresní  školní  rady v  Mělníku,  po  roce  1918

okresního školního výboru na Mělníku, jsou rozděleny do čtyř manipulačních údobí. Tato

údobí  jsou  různě  dlouhá,  není  pevně dán  počet  let,  po  které  jedno manipulační  údobí

trvalo. Je třeba poznamenat i zvláštnost v číslování jednotlivých údobí. První z nich je

označeno jakožto první až páté manipulační období. Ostatní už jsou pak označeni pouze

jedním číslem. Tudíž poslední období nese číslo osm. 

Struktura kapitol bude následující.  Každému údobí bude věnována samostatná kapitola.

V ní budou nejprve probrány základní údaje, například kolik žáků bylo v okrese Mělník v

tu kterou dobu, kolik škol zde působilo, pokud se tyto údaje dochovaly. Dále bude kapitola

věnována učitelům. Zde se práce  zaměří  na to,  kdo učil,  jaké potřeboval  vzdělání  pro

učitelskou pozici a jakým způsobem mohli své vzdělání rozšiřovat. 

Další část pak bude zaměřena na žáky, kteří navštěvovaly jednotlivé školy. Kapitola bude

zaměřena  na  to,  na  jakém  základě  byly  žáci  přijímání  do  škol,  na  jejich  kázeňské

přestupky,  na docházku do školy a hodnocení  žáků.  Dále se práce zaměří  na výuku v

jednotlivých  obdobích.  Objeví  se  zmínky  o  učebních  osnovách,  o  výuce  jednotlivých
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předmětů a jejich organizaci. Pokud se bude v daném údobí vyskytovat i jiná zajímavost,

jako například zřizování nové školy, bude této věnována samostatná kapitola. 

Vzhledem  k  oboru,  který  studuji,  považuji  za  vhodné  uvést  u  údobí,  ve  kterých  se

materiály zachovaly,  i  to,  jak se školy staraly o děti  chudé a  potřebné.  Na závěr  ještě

zmíním,  že  ne  ve  všech  manipulačních  údobích  se  nutně  musí  objevit  všechny  výše

vyjmenované informace. Je to z toho důvodu, že archiválie z jednotlivých údobí nemusí

vždy tyto události zachycovat. Nyní již přejdu k prvnímu manipulačnímu údobí.

5.1 Manipulační údobí 1. - 5., 1870 – 1898

Tato kapitola bude věnována vůbec prvnímu manipulačnímu údobí, ve kterém působila

Císařská a  královská okresní školní rada na Mělníku. Vzdělávání  tedy probíhalo podle

ideálů  habsburské  říše,  a  podle  toho  byly  děti  také  vyučovány.  Měly  být  oddanými

stoupenci  monarchie  a  císaře  Rakousko-Uherska.  Nejprve  bude  řeč  o  statistikách  ve

školství. Tedy o počtech škol, žáků a učitelů. Dále bude kapitola věnována právě učitelům,

jejich  vzdělávání,  umisťování  do  jednotlivých  škol.  Následovat  bude  kapitola  o

kázeňských přestupcích žactva. Na závěr pak bude prostor věnován i organizaci vyučování.

5.1.1. Statistické údaje o školství na Mělnicku

Z úvodu k inventárnímu soupisu se dozvídáme, kolik škol se nacházelo v okrese Mělník,

kolik  žáků  zde  studovalo,  i  kolik  učitelů  zde  působilo.  V  roce  1878  zde  působilo

32 veřejných obecných škol, jedna škola měšťanská na Mělníku pro chlapce.  Dále zde

působilo pět škol soukromých, ty byly pro děti s vyznáním evangelickým. Ve školách se

učilo celkem 4219 žáků a celkem učilo 67 učitelů. Pokud to porovnáme s rokem 1888, o

kterém máme informace, zjistíme, že přibyly pouze dvě nové veřejné obecné školy, ale
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žáků bylo vyučováno již 6274. Vyučovalo je 83 učitelů.33 

Z těchto údajů vyplývá, že třídy na školách byly přeplněné a jeden učitel měl na starosti

velké  množství  žáků.  V  úvodu  k  inventárnímu  seznamu  můžeme  nalézt  vypočítané

hodnoty, kolik žáků spadalo do jedné třídy a kolik na jednoho učitele. V roce 1878 bylo v

jedné třídě v průměru 78 žáků. Jeden učitel se musel proto věnovat až 63 dětem. V roce

1888 se přeplněnost tříd ještě zhoršila. V jedné třídě se mohlo učit zároveň až 75 dětí a

učitel  jich  měl  na  starosti  75  –  80.34 Učitel,  který  měl  na  starosti  tolik  žáků,  neměl

příležitost k individuální práci s dětmi, kterým daná látka činila problémy. Částo totiž ještě

musel  vyučovat  několik  tříd  najednou  a  jim  také  střídavě  zadávat  práci  samostatnou,

popřípadě vykládat novou látku. V dnešní době je nepředstavitelné, aby takové množství

žáků bylo vyučováno současně.

5.1.2. Působení učitelů na školách v okrese Mělník

Tato  kapitola  bude  věnována  působení  učitelů  na  školách  v  okrese  Mělník.  Bude zde

uvedeno, jak se vybíral ředitel pro nové školy, kdo směl vyučovat cizím jazykům a jaké

vzdělání pro ně bylo vyžadováno. Dále bude řeč o možnosti dalšího vzdělávání učitelů a

nakonec  bude uveden  příklad  toho,  jak  se  ve  vesnicích  bojovalo  za  učitele,  který  byl

schopen velmi dobře působit na své žáky.

Ze záznamů lze zjistit, jakým způsobem se vybíral nový řídící učitel.  Příkladem je ves

Kadlín v roce 1893. Všichni uchazeči byli zapsáni ve výkazu, ve kterém se zkoumalo i

náboženství,  které daný  kandidát  vyznává.  Tato  kolonka  byla  hned  na  prvním  místě.

Chování bylo vyjádřeno slovem bezúhonné. Dále se uváděly informace o tom, jak dlouho

učí,  na  které  škole  působí  a  kdy  složil  zkoušku  k  vysvědčení  způsobilosti  učitelské.

Hodnocení,  s  jakým  prospěchem  odešel  působit  do  škol  je  následující.  Velmi  dobré,

chvalitebné, uspokojivé a platné.  V dnešní době lze toto  přeložit jako stupeň  hodnocení

33 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20, s. 7
34 Inventář : školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20, s. 8
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1 – 4. Nakonec byl vybrán kandidát,  který dosáhl ve vysvědčení způsobilosti učitelské

pouze stupně uspokojivé.  Přičemž se v listině nacházeli  i  kandidáti  s  lepší  známkou a

zároveň s větší praxí ve školství.35

Takto vybraný ředitel musel skládat slib, jehož text se v archiváliích dochoval. Nebudu

uvádět  přesné  znění.  Nejprve  ředitel  přísahal,  že  zachová poslušnost  Pánu  Bohu

všemohoucímu a císaři. Dále, že nezneužijí svého úřadu a budou plnit s ním související

povinnosti dle nejvyššího vědomí a svědomí. Pro žáky také musí být dobrým příkladem,

mravným a  laskavým pozorovatelem.  Musí  také  dbát  na  prospěch  školy  a  v  mládeži

probouzet nejen vědomosti, ale i náboženský a mravní cit a lásku k zákonnému řádu.36 Tyto

povinnosti jsou velmi podobné povinnostem současných ředitelů škol. 

Dále zaměřím na to, s jakými zkouškami mohli být učitelé přijímání na svá místa. Učitelé

pro  výuku  na  obecné  škole  museli  obdržet  vysvědčení  způsobilosti  učitele  pro  školy

obecné, nebo vysvědčení dospělosti pro úkoly obecné. Na měšťanské škole musely mít

ještě  zvláštní  vysvědčení  pro školy měšťanské.  Pokud uvedu příklad,  jediná učitelka v

Dolních Beřkovicích na škole obecné dívčí měla k 24. prosinci 1886 způsobilost učitelskou

pro obecnou školu a známku ze zpěvu i tělocviku. Tato učitelka tedy byla způsobilá k

učení.  Pokud  by  nesplňovala  nějakou  z  podmínek,  byla  by  hodnocena  jakožto

nezpůsobilá.37

Pokud učitelé vyučovali cizí  jazyky,  v této době především jazyk německý, museli mít

speciální zkoušku. Ti, kteří vyučovali na školách měšťanských, museli mít způsobilost k

vyučování  daného  předmětu  pomocí  zkoušky  pro  konkrétní  předmět.  Učitelům  na

obecných školách stačila známka na vysvědčení z učitelské dospělosti, a to s hodnocením

Velmi dobré, či dobré. Tato známka nesměla být starší než čtyři roky.38 

35 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 7, INV. Č. 184
36 SOkA Mělník, ref. 35
37 SOkA Mělník, ref. 35
38 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 4, INV. Č. 147
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Učitelé měli také možnost dalšího vzdělávání pomocí nástaveb, popřípadě kurzů. Učitelé

ze škol obecných si mohli dodělat kurz pro učitelství na měšťanských školách. Zde si volili

obor, ve kterém se chtěli dále vzdělávat, a ten pak také mohli učit na měšťankách. Z oborů

uveďme  například:  „Mathematicko-technický,  Mluvnicko-historický,  přírodopisný,

gramatický“.39 Tyto kurzy si učitelé dodělávali dobrovolně, na základě vlastních žádostí.

Ke zvyšování kvalifikace nebyli nuceni.

V roce  1891 byli  k  dalšímu vzdělávání  učitelů  vypsány i  kurzy,  které  schválilo  C.  K.

Ministerstvo  záležitostí  duchovních  a  vyučování.  Konaly  se  jednoroční  kurzy  pro

mathematiku,  měřičské  rýsování,  kreslení  od  ruky,  krasopis,  či  zdravovědu.  Dvouleté

kurzy  pak  byly  vypisovány  pro  francouzštinu,  či  zdravotnictví.  Toto  další  vzdělávání

probíhalo jak v českém, tak i v německém jazyce. Učitelé za ním cestovali do jiných měst.

Například učitel z Křivenic jel studovat dvouměsíční hospodářský kurz až do Hracholusk.40

Na závěr této kapitoly uvedu příklad, kterak byl pro vesnický život důležitý dobrý učitel,

který dokázal zaujmout děti při vyučování. Dopis posílá sám starosta obce Křivenice C. K.

okresní školní radě na Mělníku. Tamější učitel měl být přeložen do jiné vesnice. Ovšem to

se v Křivenicích setkalo s takovým nesouhlasem, že starosta prosí radu o zachování učitele

na svém místě. Jako hlavní důvod uvádí: „Vzhledem k tak velikému nákladu, jaký stavba

nové  školní  budovy  vyžadovalo,  kterýmžto  občané Křiveničtí  velmi  přetíženy  jsou,  a  v

uvážení majíce nevůli,  nespokojenost,  nevědomost a nekázeň žáků, jakáž za předešlého

p. učitele Krále zde panovala, naproti tomu nyní po nastoupení p. Jerolínka, pokoj a úplná

spokojenost nastoupila,  dítky školní  pak poněkud lásku k učení  a slušnému chování se

nabyly čehož byl již svrchovaný ano nejvíce nutný čas, neměli-li šk. dítky na Duchu úplně

zakrnět těžce toho nesou, že jejich ctěný a milý pan učitel, jehož působení na zdejší škole

již  v  tak  krátkém čase  ovoce přineslo  k  žádoucímu přání  všech občanů,  odejítí  má.“41

Pokud  se  pokusím  o  zjednodušení  výše  řešeného,  vyplyne,  že  učitel  dokázal  svými

výukovými metodami zaujmout děti tak, že se více začaly zajímat o školní vyučování, a

39 SOkA Mělník, ref. 35
40 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 7, INV. Č. 191
41 SOkA Mělník, ref. 35
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zároveň na ně působil výchovným způsobem, jelikož se chování žáků velmi zlepšilo, čehož

si váží především ostatní občané obce. Nepodařilo se mi vypátrat odpověď okresní školní

rady. Tento příběh  je uváděn jako příklad toho, že dobrý učitel dokázal již tehdy změnit

vztah žáků k vzdělávání. Nyní již přejdu k další kapitole, která se bude týkat především

kázeňských přestupků žáků v tomto období.

5.1.3. Kázeňské přestupky žáků v prvním manipulačním údobí

Jelikož se archiválie k tomuto období nezmiňují o postupu přijímání dětí do jednotlivých

škol, přejdu rovnou ke kázeňským přestupkům žáků. Těch se povětšinou dopouštěli mimo

školní budovu, ovšem řešení těchto problémů bylo předáváno školám, nejen rodině. Proto

se  dozvídáme,  že  byla  k  C.  K.  Okresní  školní  radě  v  Mělníku  vydána  stížnost  od

mělnických radních se zněním, že žáci:  „Přes stavby drahých školních budov, zdají  se

surovější a pustějším býti se jeví. Kouří, pijí, toulají se i po půlnoci a chodí do hospod na

taneční zábavy.“42 Školní rada potom vyzývá školy, aby učitelé věnovali povinnou plnou

péči výchově mládeže. Také je třeba dbát plnou měrou nad chováním dětí nejen ve škole,

ale  i  mimo ni.  Okresní  školní  inspektor  pak  byl  povinen vykonávat  dozor  nad  těmito

opatřeními.

Toto manipulační údobí probíhá v letech monarchie, a proto žáci porušovali kázeň i tím, že

dávali najevo svou příslušnost k České zemi. C. K. místodržitel v českých zemích v roce

1889 upozorňuje všechny C. K. okresní školní rady na to, že žáci nosí odznaky a vlajky v

národních barvách, tedy v modré, červené a bílé, do školy. Také upozorňuje na to, že na

školách  nesmí  být  vyvěšovány  prapory,  které  by  tyto  barvy  obsahovaly.43 Na  tomto

příkladu  je  vidět,  jakým způsobem působila  cenzura  i  v  sektoru  školství.  Kázeňským

přestupkům není  věnována v tomto údobí  věnována větší  pozornost.  Více  informací  o

kázni  se  v  archiváliích  neobjevilo.  Následující  kapitola  se  bude  týkat  organizace

vyučování.

42 SOkA, Mělník, OŠV v Mělníku, karton 8, INV. Č. 202
43 SOkA, Mělník, ref. 42
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5.1.4. Organizace vyučování v prvním manipulačním údobí

Tato kapitola bude věnována organizaci vyučování.  Archivní záznamy neobsahují  vždy

údaje ze všech let, jedná se o průřez z informací, které se podařilo nalézt. Nenachází se zde

údaje o osnovách jednotlivých předmětů, zmínky najdeme pouze o náboženství a ručních

pracích.  Proto  zde  tyto  předměty  budou  zmíněny.  Dále  pak  budou  uvedeny  různé

zajímavosti, které se týkají organizace konce školního roku, či psaní domácích úkolů.

Nedílnou  součástí  vyučování  na  všech  obecných  i  měšťanských  školách  tvořila  výuka

náboženství. Děti katolického vyznání se učily na všech školách, kromě pěti, které byly

určeny pro děti s Augsburským, či  Luteránským vyznáním. V těch přednášel evangelický

kněz. 

Náboženství povětšinou vyučoval obecní kaplan. Pokud obec kaplana neměla, dojížděl z

jiných vesnic.  Například do obce  Krpy v roce 1871 dojížděl  kaplan až z  obce  Řepín.

Jelikož mu toto způsobovalo cestovní výdaje, byly mu vypláceny náhrady za cestu. Obecní

kaplani často také museli přecházet za výukou z jedné budovy do druhé, a to často přes

celou vesnici,  jelikož nebyly zřízeny školy,  pouze třídy v jednotlivých objektech. Proto

roku 1889 žádá řepínský farář, aby byla urychleně dostavěna školní budova, jelikož se k

jednotlivým třídám musí brodit bahnem.44 Tato poznámka ukazuje tedy především na to, že

nejen pan kaplan, ale hlavně žáci měli ještě na konci 19. století často velmi špatný přístup

ke školním budovám, které od sebe někdy byly velmi vzdálené. 

Všechny děti, které byly vyučovány katolickému náboženství, z něj také povinně každý

rok skládaly zkoušky. Děti měly seznam otázek, které si mohly vylosovat. Tento se ale v

archivu nenachází. Před zkouškou se často konala ještě mše svatá. Tento postup dokládá

dopis od kněze z obce Křivčice, který ho zaslal C. K. okresní školní radě. V archivu lze ale

nalézt soupis probíraného učiva z hodin náboženství, a to z obecné školy ve Mšeně ze

44 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 8, INV. Č. 207
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školního roku 1890-91. Děti se náboženství učily vždy dvě hodiny za sebou jednou týdně.

První hodinu probral farář úvod do katechismu. V dalších hodinách se pak vždy probíraly

dějiny Bible, poté přikázání, část starého či nového zákona a také otázky ke zkouškám z

náboženství. O evangelickém vyučování máme zmínku pouze jednu. V roce 1889 zasílá

evangelická škola z Vysoké zprávu, že vyučování náboženství probíhá slušně.45

K dalším  předmětům,  které  se  vyučovaly,  patřily  ruční  práce.  V tomto  údobí byly  v

povinných  osnovách  vedeny pouze  pro  dívky.  Mezi  ručními  pracemi  se  dívky  učily

především plést,  háčkovat,  šít.  Očekávalo  se totiž,  že  se  budou jednou starat  o  vlastní

rodinu.  Z roku 1889 pochází  zápis  okresní  školní  rady,  která  schvalovala  počty hodin

výuky ručních  prací.  Například  ve  škole  v  Liblicích  se  mělo  vyučovat  tři  hodiny dvě

oddělení týdně.46 To znamená, že dvakrát do týdne se dívky tři hodiny vzdělávaly v ručních

pracích. Učitelka, která tomuto předmětu učila, se nazývala industriální učitelka. 

S organizací vyučování souvisí i psaní domácích úkolů. Velmi zajímavý případ, který řešil

domácí úkoly, se  objevil v roce 1891 v chlapecké Mělnické škole. Ta byla od roku 1878

rozdělena  na  školu  občanskou a měšťanskou.  Měla  ovšem jen jednoho ředitele.  C.  K.

okresní školní radě přišel dopis s dotazem, zda děti mohou své úlohy psát místo doma ve

škole, a to na návrh jednoho z učitelů. Ten tvrdil že: „Co důvod uvádí, že žáci doma sešity

znečišťují a zmačkají a nemajíce na mnoze místa, pohodlí a času úkoly chybně a špatně

píší a je zakaňkají, což všecko pak spadá na účet učitele, shledati se, že nejsou sešity čisté

a úkoly správné.“47 Padl proto návrh, aby se úkoly psaly doma nanečisto a až ve škole do

sešitů. Školní rada tento postup schválila pro první třídu měšťanské školy.

Ředitel ale s tímto postupem nesouhlasil. Odvolal se k C. K. okresní školní radě s návrhem

zamítnutí.  Argumentoval  tím,  že  je  rozdíl  mezi  domácí  a  školní  prací,  že  by  se  při

opisování ve škole zkrátil čas na opakování naučeného. Také říká, že: „Doma vypracované

45 SOkA Mělník, ref. 44
46 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 8, INV. Č. 205
47 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 6, INV. Č. 169
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úkoly také projevují píli, horlivost, ukazují jak věci rozumí, i ukazuje to na samostatnost,

čistotu a pořádku žáka. I rodiče díky úkolům mohou kontrolovat přípravu žáka.“48 Okresní

školní rada pak rozhodla, že postup s přepisováním úkolů až ve škole lze uskutečnit pouze

v občanské škole, na měšťanské takto postupovat nelze. Tento příklad ukazuje, že učitelé

se  snažili  vyučování  stále  inovovat  a  přizpůsobovat  nastalým podmínkám.  Není  mým

cílem soudit jednotlivé postupy, a proto nyní přejdu k organizaci konce školního roku.

Jako příklad organizace konce školního roku můžeme uvést ten z roku 1890. C. K. okresní

školní rada ustanovila, že školní rok má být na všech školách v okrese ukončen ke dni 31.

července. Poslední tři dny však neměla probíhat výuka, ale měl být připraven program.

První den měla být přichystána výstava prací a výrobků žactva. Druhý den byl uspořádán

výlet  na Chloumek,  což je vrch u Mělníka,  a  to  pro všechny děti.  Tam se měly bavit

různými zpěvy,  deklamacemi a  prostocviky.  Poslední  den se pak měla sloužit  od osmi

hodin  mše  Te  Deum  a  následně  se  rozdávalo  takzvané  výroční  vysvědčení  a  školní

zprávy.49 Následující kapitola již bude věnována šestému manipulačnímu údobí.

5.2 Šesté manipulační údobí, 1898 – 1920

V následující  části  práce  bude řeč  o  šestém  manipulačním údobí.  Toto  údobí  stálo  na

rozhraní zániku Rakousko-Uherské říše a vzniku samostatného Československého státu.

Většina archivních materiálů, které se jim zabývaly, pochází právě z posledních dvou let,

tedy od roku 1918 až 1920. Pro školství to bylo období velkých změn, kdy se rušily staré

osnovy, ve kterých se zmiňovalo císařství. Staré učebnice byly prohlášeny za nevhodné a

celý systém vzdělávání se postupně měnil.  V této kapitole nebudou zmíněny statistické

údaje, neboť tyto informace se nevyskytují ani v úvodu k inventárnímu seznamu, ani v

jednotlivých archiváliích. Proto budou jako první uvedeny informace o učitelích. Dále se

kapitola  zaměří  na  organizaci  vyučování,  následně  bude  pokračovat  částí  o  kázni  a

docházce žactva do školy. Poslední kapitola bude věnována sociálnímu stavu žactva.

48 SOkA Mělník, ref. 47
49 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 8, INV. Č. 204
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5.2.1. Učitelský sbor v šestém manipulačním údobí

Informace,  které  jsou obsaženy v archiváliích k tomuto údobí  o učitelích,  jsou z  dvou

poválečných  let.  Po  první  světové  válce  bylo  na  Mělnicku  potřeba  obsadit  několik

uvolněných učitelských míst.  V záznamech lze dohledat, jak se takový učitel v roce 1919

vybíral. Informace pocházejí z občanské školy ve Velkém Borku. Ta byla pětitřídní a hledal

se vyučující na pozici definitivního učitele. Což znamená, že učitel by byl přijat k práci na

stálo. U uchazečů se v první řadě zkoumalo, kdy získal vysvědčení dospělosti pro školy

obecné, a následně kdy získal i vy vysvědčení způsobilosti pro školy obecné, či dokonce

měšťanské. Dále jsou uvedeny informace o tom, kde a jak dlouho sloužil kandidát předtím.

Za zajímavé kolonky můžeme považovat ty, kde se hodnotí chování. A to nejen mravné, či

služební, ale dokonce i politické. Všichni kandidáti byli hodnoceni v těchto kategoriích

jako  bezúhonní.  Dále  se  hodnotila  pilnost,  vyučovací  metody,  výsledky  vyučování  a

schopnost  udržet  kázeň  ve  škole.  Vybraného  kandidáta  pak  schválil  i  okresní  školní

inspektor, a to slovy: „Dobře způsobilý pro místo uprázdněné.“50

Fakt, že u učitelů bylo v poválečných letech zkoumáno i politické chování, ukazuje, že

mladý Československý stát se snažil co nejvíce vymýtit vše, co bylo spojeno s Rakouskem-

Uherskem. Proto bylo třeba, aby se na výchově nových generací podílel člověk, který byl

zaměřením republikán, nikoliv monarchista.

Dalším zajímavým příkladem je obsazování místa ředitele, či ředitelky pro nově vzniklou

měšťanskou školu pro dívky. Ta byla založena na Mělníku v roce 1920. Již dříve působila

pro dívky občanská škola.  Tu ale vedl stejný ředitel,  který měl na starost i  chlapeckou

občanskou a měšťanskou školu. Okresní školní radě na Mělníku přišla žádost od Zemské

ústřední jednoty učitelek království Českého.  Zástupkyně organizace žádají, aby na toto

místo  byla  dosazena  ředitelka,  která  by  vedla  dívčí  školu  občanskou  a  současně

měšťanskou. Argumentují tím, že toto místo je uzpůsobené pro vedoucí ženu. Uznávají, že

dříve nebyly kvalifikované síly mezi učitelkami, které by tento post mohly zastávat, ovšem

50 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 236/3
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situace  se  po  válce  změnila.  Okresní  hejtman  a  předseda  okresní  školní  rady  ovšem

nesouhlasili. S argumentem:  „Jelikož se nedostane starších kandidátek, musí se obsadit

muž, protože stejně to místo nebylo koncipováno pro ženy.“51 Tento spor se dostal až k

Zemské  školní  radě  v  Praze.  Přímou  odpověď,  jak  spor  skončil,  se  nepodařilo  nalézt.

Ovšem v  pozdějších  letech  byly  podepisovány  dokumenty  týkající  se  dívčích  škol  na

Mělníce rukou ředitelky.

Tento případ ukazuje, že ženy měly horší šance dosáhnout ve školství  na vyšší pozice.

Stále ještě přetrvával trend, kdy byli na vyšší posty přijímaní muži. Dalším případem, ve

kterém se ukazuje, že postavení žen v učitelské profesi nebylo snadné, dokládá případ z

dívčí měšťanské školy ve Mšeně z roku 1919. Zde se na post definitivní učitelky pro třetí

odbor na dívčí měšťanské škole ve Mšeně hlásila pouze jedna kandidátka. Již roku 1911

byla přijata jakožto prozatimní výpomocná učitelka do školy občanské ve stejné vsi. Roku

1919 si pak zvýšila kvalifikaci pro  vyučování na měšťanské škole. Slečně učitelce bylo

toho roku dvacet sedm let, byla stále svobodná a byla katoličkou. Okresní školní rada v

Mělníku ale byla proti přijetí této učitelky. Jako důvod její zástupci uvedli: „Jednomyslně

usneseno k návrhu inspektorově požádati zemskou školní radu za svolení, aby byl vypsán

nový konkurs, jelikož přihlásila se jediná žadatelka, již nelze vzíti v úvahu.“52 Tento případ

byl  vyřešen až  v  roce  1920,  kdy byla  slečna  učitelka  nakonec  na  tuto  pozici  přijata.

Rozhodnutí přišlo od Zemské školní rady.

Na  závěr  kapitoly  zmíním,  že  z  okresů,  ve  kterých  byl  dostatek  učitelů,  se  sháněli

dobrovolníci,  kteří  by  odešli  učit  do  krajů,  kde  zatím  nebylo  zavedeno  pravidelné

vyučování. Například k 4. říjnu 1919 přišla žádost o 30 dobrovolníků, kteří by vyučovali

na Těšínsku. Mnozí učitelé odcházeli také na Slovensko. V okrese Mělník byla ale situace

opačná. Dne 12. února se v zápisu okresní školní rada uvádí, že očekávají návrat učitelů z

vojenské služby. Proto mnoho učitelek přijde o svá pracovní místa. Jakožto řešení  školní

rada navrhla, aby se zřizovaly mateřské školky a opatrovny, kde by alespoň dočasně mohly

51 SOkA Mělník, ref. 50
52 SOkA Mělník, ref. 50
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propuštěné učitelky působit.53  Následující kapitola bude věnována organizaci vyučování.

5.2.2. Organizace vyučování v 6. manipulačním údobí

Tato kapitola bude zaměřena na organizaci vyučování.  Dle klasického uspořádání by jí

měla předcházet kapitola o kázni a docházce, ale kvůli souvislosti tohoto tématu s první

světovou válkou a následné logické návaznosti kapitoly, musely být kapitoly  vyměněny.

Nejprve  zmíním,  že  jedinou  statistickou  zmínkou  o  počtu  žáků  ve  třídě  v  mnou

prohledaných archiváliích je tato. K šestému březnu 1918 se v jedné třídě občanské školy

smíšené v Čečelicích učilo až 80 žáků. Bylo to hlavně z toho důvodu, že škola během

války přišla o některé učitele, kteří byli odvedeni k plnění vojenské povinnosti.54 

Jedna z prvních věcí,  která musela být na školách vyřešena po skončení první světové

války,  se  týkala  vhodnosti  používání  některých učebnic.  Od zemské školní  rady přišel

výnos pro okresní školní rady, tedy i pro tu mělnickou, o školních učebnicích. Zde stojí, že

se  mají  používat  pouze  nově  vydané  knihy,  jako  čítanky,  učebnice,  zpěvníky,  knihy

pomocné. Ty školy, které ještě nemají tyto nové učebnice opatřené, mohou používat staré,

ovšem musí vynechávat úlohy a texty, ve kterých je zmíněno Rakousko-Uhersko, či císař.

Obrazy císaře, jako i rakouská státní hymna musely být z učebnic odstraňovány, obrazy

císaře, které musely dříve viset v každé učebně, musely být sundány. 55

Ve školách probíhaly pravidelné inspekce a to každý školní rok. Jak vypadal inspekční

zápis a zpráva inspektora,  lze vyhledat v  zachovaných archiváliích. Jako příklad uvedu

inspekční  zprávu z roku 1918 pro obecnou školu smíšenou v Dolních Beřkovicích.  Ve

zprávě se nejprve uvádí informace o prohlídce školy. Inspektor zkoumá zevnější stav školy,

také jak vypadá nářadí a cvičiště pro tělocvik, zda má škola vlastní zahradu. U tohoto bodu

byla škola hodnocena slovem dobrý. Dále se zkoumají  učební pomůcky. Zde vyhovují,

jsou v dobrém stavu a uložené v kabinetě. Následně je kolonka zaměřena na docházku,

53 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 245/1
54 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 226/1
55 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 241/17
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která je v této škole velmi pěkná a nakonec i na mimoškolní kázeň, kde inspektor též nemá

žádných  výtek.  Dále  pak  byly  zkoumány  vyučovací  metody  jednotlivých  kantorů.

Zajímavá zmínka  pochází z roku 1911. V inspekční zprávě  o jednotlivých učitelích bylo

zkoumáno i to, zda ovládají slova rakouské státní hymny.56

V inspekční zprávě také nalézáme počty žáků v jednotlivých třídách. Dne 14. března 1918

bylo tudíž v první třídě zapsáno 66 dětí, přítomno jich bylo 59. Ve druhé jich bylo zapsáno

58, chyběl pouze jeden. Ve třetí pak bylo zapsáno 66 dětí a přítomno jich bylo 55.57 Počty

žáků  jsou  uvedeny  z  toho  důvodu, že  v  jedné  z  následujících  kapitol  bude  uváděna

docházka žáků do škol.  Z té  vyplyne,  že  ve  většině případů docházka takto ukázková

nebyla. 

Novinkou, která se zaváděla ve školním roce 1919/1920, bylo rozšíření vyučování ručních

prací. Do této byly uváděny pouze v osnovách pro dívky. Od tohoto školního roku se v celé

republice měly pokusně zavádět i ruční práce chlapecké. Zavádět se měly buď ve všech

třídách, nebo jen ve vybraných. Učitelé, kteří toto chtěli vyzkoušet, mohli s učením začít

ihned. To vše vyplývá z výnosu ze dne 9. dubna 1919 od ministerstva školství a národní

osvěty. Co se při ručních pracích měli chlapci učit, je v dopise zmíněno také: „Nejprve jest

voliti ruční práce, které nevyžadují dílenského zařízení. Pomýšlej se zatím práce ze hmot,

které se dají lehce vytvářeti nebo obráběti jako: Hlína, modelovací plastelina, formela,

papír, karton, proutí, štípaný rákos (pedig), lýko, at. pod; ze kterých se dají prováděti ve

třídě  jednak  výtvarné  práce  podporující  názornost  vyučování,  prohlubující  poznatky  a

napomáhající je v mysli upevniti jednak práce ozdobné při kterých se uplatňuje tvořivá

obrazivost dítěte, jimiž se třídí krasocit a kteráž jsou tudíž prostředkem výchovy umělecké.

Tyto  práce  ruční  konejte  ve  spojení  s  vyučováním  prvouce,  vlastivědě  i  reáliím  s

měřičstvím a kreslením a to v hodinách, těmto předmětům v rozvrhu určeným.“58

56 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 10, INV. Č. 225/2
57 SOkA Mělník, ref. 56
58 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 238/11
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Ve školách v okrese Mělník se tento nový předmět nijak zvlášť neprosadil. Ze školy ve vsi

Vlňovec přišla odpověď, že vyučování ručních chlapeckých prací zavedeno nebylo, jelikož

nedostali  ani  návod,  ani  vlastní  materiál.  Dalším  argumentem,  tentokrát  ze  školy  z

Březinky pod Kokořínem je  to,  že jelikož se ve válečných dnech vyučovalo jen málo

půldnů,  musí  se  dohánět  vyučování  normální,  nebude  proto  zavádět  žádné  pokusné

vyučování. Jediná škola z okresu, která se o to pokusila, byla z obce Šopka. Cituji z dopisu

ředitele školy: „Pokusy o zavedení ručních prací chlapeckých se na zdejší škole staly, ale

byly přijaty nepochopitelnou zdrženlivostí  jak od žáků, tak i  od rodičů.“59 Dopis končí

konstatováním, že se škola pokusí o znovuzavedení ručních chlapeckých prací v příštím

roce, kdy na to bude pamatovat i při sestavování rozvrhů.

Velmi  důležitou  roli  stále  hrálo  vyučování  náboženství.  V okrese  Mělník  se děti  učily

převážně  náboženství  katolickému.  Na  dvou  školách  bylo  vyučováno  Evangelicko-

Augspurské náboženství. Roku 1919 pak působí na dvou školách i Církev českobratrská

evangelická.  Ve  školách  se  děti  v  rámci  výuky  náboženství  připravovaly  k  prvnímu

svatému  přijímání.  Pokud  se  jednalo  o  evangelíky,  připravovali  se  v  takzvaném

konfirmačním cvičení, které se vyučovalo čtyřicet dva hodin za rok. Osnova  o tom, jak

jednotlivé hodiny náboženství probíhaly, se nezachovala.60 

V  některých  školách  nastal  problém  s  nedostatkem  místa  pro  všechny  školní  třídy.

Příkladem  může  být  chlapecká  obecná  škola  na  Mělníku.  Ta  měla  ve  školním  roce

1920/1921 pět  tříd.  Ovšem k dispozici  měla pouze čtyři  učebny.  Jako vyřešení  nastalé

situace se muselo pro první, dvě druhé a jednu třetí třídu zavést polodenní vyučování. Tím

se  žákům  zkrátil  počet  vyučovacích  hodin.  Pro  první  třídu  bylo  zákonem  stanoveno

devatenáct vyučovacích hodin.  Pro nedostatek místa však škola vypustila jednu hodinu

náboženství a děti se tak učily pouze osmnáct hodin. Ve druhých třídách, kde se děti měly

učit 21 hodin, se muselo vypustit po půl hodinách tělocviku, zpěvu, kreslení a věcného

učení. Opět se po hodině vypustilo náboženství. Nakonec tak druhé ročníky strávily ve

59 SOkA Mělník, ref. 58
60 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 237/1
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škole 18,5 hodiny.  Ve třetí  třídě,  kde bylo  ze zákona určeno 23 hodin  plus  tři  hodiny

německého  jazyka,  se  vyučovalo  21  hodin.  Vypuštěna  byla  jedna  hodina  náboženství,

němčiny,  tělocviku a psaní.  Po půl hodině pak kreslení  a zpěvu.61 všechny tyto změny

musela schválit okresní školní rada. 

Na závěr kapitoly se zmíním  o úpravách školního roku 1920,  a to těch, které se týkají

začátku  a  konci  školního  roku  a  prázdnin.  Konec  prvního  běhu  byl  naplánován  na

14.  února  1920.  Děti  dostaly  při  poslední  vyučovací  hodině  pololetní  výkazy  či

vysvědčení. Druhý běh pak začínal 16. února. Pokud škola neměla k dispozici blankety pro

zápis  hodnocení,  oznamovaly  se  výsledky  ústně  a  žáci  dostali  vysvědčení  později.

Důvodem této nevybavenosti škol byl nedostatek uhlí ve státním knihoskladu. Velikonoční

prázdniny trvaly od 28. března až do 7. dubna. Zmíním, že školní rok 1919/1920 končil až

17. července 1920 a nový začínal hned prvního září.62 To tedy znamenalo, že děti měly

pouze jeden a  půl  měsíce  hlavních prázdnin.  V tomto odstavci  jsou prvním a druhým

během myšleny první a druhé pololetí. Následující kapitola se bude týkat kázně a docházky

žáků.

5.2.3. Kázeň a docházka žactva ve školách v šestém údobí

Co se týče kázeňských přestupků žactva, stále se v záznamech objevují případy, ve kterých

se děti provinily proti kázni mimo školní budovu. Opět se tyto přestupky dostávaly k řešení

školám. Ve válečných letech patřilo k nejčastějším přestupkům ničení polních sklizní a

lesní  úrody.  K dalším přestupkům pak patřilo  zakládání  požárů dětmi,  a  to  většinou z

nepozornosti a kvůli neznalosti zápalných předmětů. Proto bylo nařízeno okresní školní

radou to, aby byli žáci poučováni o těchto předmětech.63 Zmínka o tom, že děti ničily polní

i lesní úrodu, má logické vysvětlení. Ve válečných letech  se stále zhoršovalo zásobování

rodin potravinami a často i uhlím k topení. Děti potom často sbíraly v lesích dřevo a šišky

na podpal.

61 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 242/18
62 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č.  243/20
63 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 15, INV. Č. 258/4
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Dne 18. 6. 1918 přišel všem okresním školním radám výnos od Zemské školní rady. Tento

ústav apeluje na školy, aby děti při svých výletech v doprovodu učitelů nezpívaly píseň

„Hej  Slované“.  Jakožto  důvod  bylo  uvedeno,  že  píseň:  „Odporuje  pravým  zásadám

výchovy školní a naprosto se příčí výchově Rakousko-vlastenecké.“64 Na konci výnosu se

žádá o přísné potrestání a zabavení zpěvníků s touto písní.

I  v letech těsně po skončení  druhé světové války se děti  účastnily pro ně nevhodných

zábav. Okresní školní rada rozeslala do škol v okrese výnos, týkající se zákazu chození dětí

do hospod. Jako hlavní důvody jsou uvedeny: „Tak vydává se mládež nebezpečí poruchy

mravní a ohrožuje své zdraví pobytem v ovzduší naplněné kouřem, prachem a výparem

zpocených těl. Je to proto, že rodiče nestarají se o výchovu svých dětí.“65 Žáci proto měli

být ve školách upozorňováni na neblahý vliv pobytu v takovémto prostředí  v denních i

nočních hodinách.

Dalším velkým problémem  žáků byla během válečných let školní docházka. Děti velice

často školu pravidelně  nenavštěvovaly.  Za  neposlání dětí  do školy byli  trestáni  rodiče.

Nejprve  jim byla  poslána  výtka,  pokud se  docházka dětí  nezlepšila,  ustanovila  se  jim

pokuta. Pokud ji nemohli zaplatit, museli na několik hodin do vězení. Jako příklad uvedu

obecnou školu smíšenou v Řepíně. Ve zprávě za měsíc září 1917 se lze dočíst, kolik dětí

chybělo ve škole a z jakého důvodu. V této zprávě bylo uvedeno třináct dětí. Všechny měly

více neomluvených než omluvených hodin. U výslechu, proč děti neposílali do školy, pak

často rodiče uváděli nejrůznější důvody. Lze nalézt například zmínku o tom, že dcera pásla

kozy, hlídala pšenici a poté neměla obuvi. Jiný chlapec pro změnu jezdil jakožto kočí u

volů. Další si zase musel na obuv vydělat.66

64 SOkA Mělník, ref. 63
65 SOkA Mělník, ref. 63
66 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 14, INV. Č. 257/2
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Objevují se i odůvodnění, že matka dětí, jejiž manžel odešel do války, nemá na topení, a

syn proto musí chodit do lesa na dříví. Další matka pak uvádí, že dítě posílá do školy, ale

to by bylo pro kousek chleba schopno běžet až na Mělník a také to velmi často dělá.

Ovšem nejvíce vypovídající omluvu, kterou potvrdil svým podpisem i učitel, podala matka

tří dětí, které navštěvovaly školu v Kokoříně. Matka uvádí toto: „Pro nedostatek potravy

jsou dítky tak zemdlené,  že není možno jim školu navštěvovati  aby na cestě přes les a

skaliny jdoucí nezůstaly.“67 Tato výpověď matky, která nemůže poslat své děti do školy je

předzvěstí další kapitoly, která se bude týkat zdravotního, duševního i sociálního stavu dětí

po první světové válce.

5.2.4. Sociální a zdravotní stav žáků po první světové válce

Tato kapitola, která se netýká bezprostředně způsobu vzdělávání, má v této práci své místo,

neboť první světová válka neblaze ovlivnila i fungování škol. Především pak ale způsobila

mnoho problémů dětem tyto školy navštěvující. V prvním roce Československé republiky,

tedy v roce 1919, rozeslal okresní školní výbor do jednotlivých škol dotazník, ve kterém se

táže na následky válečného stavu na děti ve školách.

Všechny školy zaslaly odpovědi.  Zde uvedu dopis od řídícího učitele ze školy obecné v

Chlumíně, který je datován ze dne 30. prosince 1919. K tomuto datu trpělo podvýživou 76

školou povinných dětí.  Objevila  se  i  chudokrevnost.  Jeden žák na nemoc z podvýživy

zemřel. V pěti letech před válkou a v době válečné nebyly pozorovány rozdíly v úmrtnosti

žáků. Docházka byla slabší.  Hlavní příčinou byla podvýživa.  U dětí  byla ve válečných

letech  pozorována  menší  duševní  zdatnost.  I  při  vážení  ve  školách  byly  pozorovány

následky podvýživy,  tedy ty  viditelné.  Na závěr  tento  řídící  učitel  napsal:  „Podvýživa

zhoubně působila na tělesný i duševní vývin žactva!“68 Toto konstatování řídícího učitele je

platné i v současné době. V zemích, které jsou postiženy válečným konfliktem, trpí i v

současné době děti navštěvující všechny stupně škol často stejně, jako děti za první světové

války.

67 SOkA Mělník, ref. 66
68 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 15, INV. Č. 259/8
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V roce  1918  působily  při  většině  škol  takzvané  polévkové  ústavy.  Ty působily  už  za

prvního manipulačního údobí, ovšem v této práci jim zatím nebyl věnován prostor. Jejich

úkolem bylo rozdělovat polévku pro děti ze sociálně slabých rodin v zimních měsících.

Tyto ústavy byly finančně závislé na příspěvcích od občanů, šlechty, či fondu státní akce

pro výživu obyvatelstva. Proto třeba v Chlumíně nemohl být zřízen takovýto ústav, jelikož

se nedostávalo potravin. V archivních záznamech byla nalezena zmínka, že ve školách, a to

dokonce  ani  těch  mělnických,  nejsou  zřízeny školní  kuchyně.  Polévkové  ústavy proto

většinou používaly tělocvičny, aby si děti mohly polévku vypít v teple. Tělocvik byl v době

výdeje polévky uskutečněn formou vycházky. Chudým dětem se také z nejrůznějších fondů

platily školní knihy.69  Další část práce bude věnována sedmému manipulačnímu údobí.

5.3 Sedmé manipulační údobí, 1921 – 1929

Tato kapitola bude věnována poměrně krátkému sedmému manipulačnímu údobí. Jelikož

se k psaní používaly již povětšinou psací stroje, zachovalo se velké množství záznamů. Ani

zde  nebude  dodržena  struktura,  která  byla  naznačena  v  úvodu.  V tomto  údobí  nebylo

možné  vypátrat  žádné  informace  o  učitelských  pozicích.  První  kapitola  proto  bude

věnována statistice  o  počtu  žactva  a  o  přijímání  žactva  do  škol.  Další  bude věnována

otevření školy praktické. Následovat budou kázeňské přestupky s docházkou. Na závěr pak

bude  prostor  věnován  organizačním záležitostem,  výuce  některých  předmětů  a  zvláště

zavedením jednoho nového povinného předmětu do škol.

5.3.1. Statistiky počtu žactva a jeho přijímání do škol

V této  kapitole  bude  uvedena  krátká  statistika  pro  představu  o  počtu  dětí  ve  třídách.

Nezachovala se informace o celkovém počtu žactva a škol v okrese. Proto jako příklad

uvedu informace z roku 1922, a to z občanské chlapecké školy na Mělníku. Při hlášení dětí

do škol se často stávalo, že se do školy přihlásilo tolik dětí, že nestačila jedna třída pro

ročník. Ke studiu bylo v tomto roce přijato 164 žáků. Celkově tedy každou z prvních tříd

navštěvovalo  82  dětí.  Dvě  druhé  každou  46  dětí  a  třetí  třídu  65  dětí.  Pro  školu  to

69 SOkA Mělník, ref. 68
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znamenalo,  že  musela  zřídit  jednu pobočku,  tedy třídu  navíc.  Tato  učebna musela  mít

stejné vybavení jako ty v hlavní budově. Do té doby, dokud tuto třídu neschválila okresní

školní rada, se jí říkalo třída prozatimní.70

Do této kapitoly lze zařadit zmínku o zápisu dětí do škol. Okresní školní rada ustanovila,

že zápis do nového školního roku bude v roce 1926 probíhat až v posledních třech dnech

hlavních prázdnin. Z ředitelství reálného gymnázia pochází informace, že zápis do prvních

tříd probíhal dva dny v měsíci červnu, a to vždy pouze dvě hodiny, od osmi do deseti. Týž

dny probíhaly i přijímací zkoušky a děti se také hned po nich dozvěděly výsledek. K zápisu

na gymnázium bylo potřebné přinést si frekventační vysvědčení ze školy obecné a křestní

list dítěte.71 Jen pro úplnost uvedu, že reálné gymnázium vzniklo na Mělníku již v roce

1910. V archivních materiálech se ale o něm v šestém manipulačním údobí nevyskytují

žádné podstatné zmínky. V další kapitole bude řeč o otevření pomocné školy na Mělníku. 

5.3.2. Otevření pomocné školy na Mělníku

Tato kapitola bude věnována zavedení nové školy v okrese Mělník, a to školy pomocné. Již

5.  prosince  1923  vzešla  od  okresní  školní  rady  žádost,  aby  byla  na  Mělníce  zřízena

pobočka pomocné školy pro děti  zaostalé.  Zdůvodnění,  které  uvedla rada v žádosti,  je

následující:  „Uznávám všeobecně,  že  děti  zaostalé  prospěch dětí  normálních  zdržují  a

samy nenabývají vzdělávání takového, jakého potřebují pro život.“ V roce 1925, kdy zde

stále  pomocná  škola  nefungoval,  se  objevilo  v  dopise  od  okresní  školní  rady  toto:

„V obvodě Velkého Mělníka jest značný počet úchylných dětí, jež jsou velkou přítěží ve

třídách.“72 Slova, která se užívají pro označení dětí se speciálními potřebami nelze chápat

tak, jako se chápou v současné době. V těchto letech bylo toto označení běžné. Ovšem ze

současného hlediska jsou naprosto nevyhovující. Zároveň také snižují lidskou důstojnost

jednotlivých dětí se speciálními potřebami.

70 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 18, INV. Č. 294/1
71 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 25, INV. Č. 333/1
72 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 18, INV. Č. 299/8
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V roce 1927 fungovaly na Mělníku pouze dvě třídy pomocné, které byly přičleněny pod

obecnou  školou  chlapeckou.  Okresní  školní  rada  stále  bojovala  za  samostatnou  školu.

Proto v tomto roce rozeslala  do jednotlivých škol  dotazníky za příčinou zjištění  počtu

žactva, které by mohlo být přijato do pomocné školy. Otázky v dotazníku byly následující.

Nejprve se měl uvést jmenný výkaz úchylných dětí. Dále měla každá škola poslat sešity,

výkresy  a  grafické  práce  takových  dětí.  A nakonec  padla  otázka,  kolikrát  takové  dítě

opakuje jednotlivé třídy. V dopise k tomuto dotazníku, ve kterém se o dětech mluví opět

jako o slabomyslných, stojí: „Jest potřeba děti, jichž jest v obvodě mělnických škol dosti,

bylo opatřeno odborně, poněvadž jinak ztěžují školní práci.“73 Okresní školní výbor dosáhl

zřízení této školy až pro rok 1928/1929.

Před tímto školním rokem se radil okresní školní výbor na Mělníku s předsedou školní

rady z trojtřídní školy v Mladé Boleslavi pomocné o tom, jak by měly vypadat osnovy na

této škole. Z prvního dopisu pochází i definice pomocné školy:  „Účelem školy pomocné

jest vyučovati a vychovávati děti duševně slabé a slabomyslné, které pro tuto svou duševní

vadu ve škole obecné neprospívají, ale vzdělání a výchovy jsou schopny.“74 Tato definice je

co se týče poslání pomocné školy alespoň částečně vyhovující současnosti. Zvláště tím, že

o dětech se nemluví jako o úchylných, nýbrž jako o duševně slabých a slabomyslných, což

je přijatelnější vyjádření.

Předseda  školní  rady  z  trojtřídní  pomocné  školy  v  Mladé  Boleslavi  poslal  okresnímu

školnímu  výboru  i  osnovy.  Z  nich  si  dovolím  v  následujících  řádcích  čerpat,  jelikož

ukazují,  jakým  způsobem  byly  děti  se  speciálními  potřebami  vzdělávány.  Děti  se

vzdělávaly v náboženství, čtení, psaní, počtech a naukách o tvarech měřičských. Dále pak

ve věcném učení, zpěvu, tělocviku a ručních pracích. Nelze zde uvést rozepsanou osnovu o

každém předmětu. Proto uvedu pouze několik příkladů. 

73 SOkA Mělník, ref. 72 
74 SOkA Mělník, ref. 72
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Osnova pro jazyk vyučovací, tedy český: „Děti, poznejte se v jazyce svém mateřském tou

měrou aby dobře mohly tomu rozuměti, co se tímto jazykem pronáší, aby dovedly řeči, a

pokud možno i písmem pronášeti své myšlenky správně a co možná plynně. Tolikéž vycvičte

se ve čtení, aby uměly psaní i tištěné čísti co možná hbitě a s náležitým přízvukem, jako aby

dovedly to, co bylo vysloveno, napsati pokud možno správně a úhledně.“75 Lze vidět, že v

osnovách se počítalo s tím, že ne všechny děti je budou schopny plnit. Snahou tedy bylo,

aby se z látky naučily to nejpodstatnější.

Další odstavec se věnuje věcnému učení:  „Děti, poznejte domov a nejbližší okolí. Buďte

poučeny o nejobecnějších předmětech a zjevech přírodních zvláště z okolí školního místa,

o těle lidském a jeho ošetřování. Budiž jim vštípena láska k přírodě. Na základě vhodných

příběhů z dějin domácích a biblických budiž vzdělávána mravní povaha dětí a pěstována u

nich láska k vlasti. Napodobováním vhodných předmětů z probraného učiva vycvičte děti

pokud možno oko, ruku a krasocit.“76 Věcné učení by se tedy dalo shrnout v současné době

jakožto výtah z předmětů vlastivědy, přírodovědy a občanské výchovy. 

Další osnovy k jednotlivým předmětům uvádět nebudu. Na závěr zmíním, že učitelé, kteří

chtěli  učit  v  pomocné  škole,  museli  složit  zkoušku učitelské  způsobilosti  z  vyučování

slabomyslných. V závěru dopisu pak najdeme větu:  „Učitelstvo samo poučuje rodiče o

dětech duševně slabých a vzbuzuje zájem o nápravnou pedagogiku.“77 Lze vidět, že již v

roce 1927  se museli učitelé vzdělávat pro výuku dětí se speciálními potřebami,  a to ve

speciálních kurzech. 

5.3.3. Kázeň a docházka žáků v sedmém manipulačním údobí

V tomto údobí se objevují podobné kázeňské přestupky jako v těch předcházejících. Děti

například kradly víno z vinic,  nebo bronzové telegrafní  dráty.  Také házely kameny po

projíždějících automobilech, a to dokonce po automobilech velvyslanců jiných států. Na

75 SOkA Mělník, ref. 72
76 SOkA Mělník, ref. 72
77 SOkA Mělník, ref. 72
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školních  výletech  pak  často  ničily úrodu  a  svým jednáním rušily klid  ve  společných

noclehárnách, a tudíž nedávaly prostor pro odpočinek ostatním spolubydlícím. Také lze

dohledat zmínky o ničení zařízení v takovýchto ubytovacích zařízeních.78

Zajímavý případ byl zaznamenán roku 1925. Správa obecné školy v Dolních Beřkovicích

žádala o  radu  okresní  školní  výbor  na  Mělníce.  Jejich  žákyně  A.  M.  byla  znásilněna

místním obuvníkem. Škola ohlásila rodičům, že děvče má zůstat doma do doby, než se

případ vyřeší. Dále o děvčeti uvedli, že: „Děvče je poněkud slabomyslné a rodina mravně

závadná. Přítomnost její ve škole byla mravně na závadu. Žádáme o radu, jak se zachovat,

žákyně  navštěvuje  8.  školní  rok  a  dostoupí  2.  října  14.  roku.  Prospěch  její  jest  sotva

dostatečný.“79 Okresní  školní  rada  tento  případ  vyřešila  zvláštním  způsobem.  Žákyni

poslala do školy v Křivenicích za to, že obcovala s jistým mužem. 

Co se týče docházky do školy, dochází v tomto údobí k obratu co se počtu omluvených a

neomluvených  hodin  týče.  Poprvé  za  celé  fungování  okresní  školní  rady,  později

přejmenované  na  okresní  školní  výbor,  byl  počet  omluvených  hodin  vyšší  než  počet

neomluvených. Jako příklad může sloužit  měšťanská škola  chlapecko-dívčí v Býkvi.  Z

výkazu z roku 1921 vyplývá, že ve školním roce se celkově odučilo 2028 půldnů, z toho

nezameškaných bylo 1951. Omluvených zmeškaných bylo 56, neomluvených zmeškaných

bylo  21.  Pokud  rodiče  neposílali  děti  do  školy,  byly jim  i  nadále udělovány  pokuty.

Například domkař z Vehlovic dostal pokutu za opětovné nedbalé posílání dítka do školy.

Výše pokuty činila 25 korun, nebo jeden den vězení.80 Nyní již přejdu k nejrozsáhlejší

kapitole, která se bude týkat organizace vyučování.

78 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, Karton 25, INV. Č. 336/4
79 SOkA Mělník, ref. 78
80 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 25, INV. Č. 334/2
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5.3.4. Organizace vyučování v sedmém manipulačním údobí

V této  kapitole  bude  řeč  o  různých  organizačních  záležitostech  školství  na  Mělnicku.

Prvním problémem, který se  v tomto údobí řešil, přesněji v roce 1924,  bylo přetěžování

žactva na školách. Dotaz s tím, zda jsou děti přetěžovány výukou, vzešel od zemské školní

rady.  Okresní školní rady,  tedy i  ta na Mělníku, rozeslaly do jednotlivých škol dotazy.

Závěrem  šetření  bylo,  že  na  měšťanských  školách  nedochází  k  přetěžování,  ale  na

občanských ano. Jako důvod je uveden, že přespolní žáci jsou často zaměstnáni od rána do

večera a nemohou si vůbec vydechnout. Jako nápravu okresní školní rada žádala, aby se

katolickému  náboženství  vyučovalo  pouze  jednu  hodinu  týdně,  jelikož  Evangelické

českobratrské se vyučuje také tak.81 

Ve školách také probíhaly různé experimenty s časem začátku vyučování. Například ve

škole v Libiši se v zimě ve školním roce 1926/1927 začínalo vyučovat až od půl deváté.

Důvodem  bylo:  „Obec  Libiš  stavebním  ruchem  jest  rozlehlá,  sahá  už  k  samé  obci

Neratovicům. Mnozí žáci mají  školu 2.  km. cesty do školy.  Zavedením vyučování v půl

deváté hodin, nemuseli žáci za tmy vycházeti.“82 V ostatních školách v okrese, zvláště v

těch,  do  kterých  chodilo  mnoho  přespolních  žáků,  se  řídily stejným  časem  začátku

vyučování.

Pokud byla v zimě situace taková, že se přespolní děti kvůli závějím nemohly dostat do

škol a učebny se nedaly vytopit, dostali žáci zvláštní prázdniny. Tak tomu bylo i v roce

1928. Školy byly zavřeny od 12. do 16. února, jelikož kvůli tuhým mrazům lékař i školní

inspektor shledali, že: „Místnosti se nedají vytopit, záchody i vodovody zamrzly, četní žáci

onemocněli  chřipkou  a  nastuzením,  valná  část  učitelstva  ulehla  a  přespolním  žákům

omrzly uši, ruce i nohy.“83

81 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 23, INV. Č. 317/23
82 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 23, INV. Č. 314/16
83 SOkA Mělník, ref. 82
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Krátkou  zmínku  věnuji  i  prázdninám  v  tomto  období.  V  roce  1922  začínaly  hlavní

prázdniny k 6. 7. 1922 a končily 25. 8. 1922. Dále měly děti prázdniny vánoční, a to  v

takovém rozsahu, jaký je v současnosti.  Dodržovaly se i prázdniny velikonoční. V tomto

roce  byly  ale  zavedeny  i  jedny  zvláštní  prázdniny.  Kvůli  sběru  řepy  se  ustanovily

prázdniny od 5. do 15. října, aby děti mohly pomáhat na polích. Hlavní přestávka byla ve

školách stanovena na desátou hodinu a trvala patnáct minut. Žáci také měli určený čas na

oběd, a to ve dvanáct hodin.  Tato pauza trvala hodinu.84 Další  kapitola bude věnována

osnovám vyučování některých předmětům.

5.3.5. Organizace vyučování vybraných předmětů

V této části bude uvedeno organizování některých vyučovacích předmětů. Důvodem pro

vytvoření  samostatné  kapitoly  je  ten,  že  záznamy  o  nich jsou  velmi  obsáhlé.  To  by

znesnadnilo přehlednost kapitoly předcházející. Tato kapitola bude věnována výuce jazyků,

nepovinných předmětů a ručních prací dívčích a chlapeckých.

Co se týče cizích jazyků, vyučovala se povinně němčina a nepovinně francouzština. Výuka

němčiny začínala již ve třetím ročníku občanské školy. Učily se ji tedy již osmileté děti. Ze

škol v okrese Mělník v roce 1922 ale přicházely zprávy, ve kterých se žádá o zavedení

vyučování německého jazyka až od páté třídy obecné školy. Prvním uváděným důvodem je

ten, že děti ve třetích třídách jsou přetěžovány, jelikož chlapci se učí 23 hodin týdně, dívky

ještě o dvě hodiny víc. Dalším argumentem proti výuce jazyka již ve třetí třídě je, že děti

nemají ještě tolik vědomostí ani z jazyka vyučovacího. Zemská školní rada v Praze tedy

6. dubna 1922 povolila, aby se děti v okrese Mělník vyučovaly německému jazyku až od

páté třídy občanské školy.85

V  archivních  materiálech  se  zachovaly  osnovy,  kterých bylo  používáno  pro  výuku

německého jazyka v páté třídě občanské školy na Mělníku. Jazyku se vyučovalo ve třech

84 SOkA Mělník, ref. 82
85 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 23, INV. Č. 313/15
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odděleních,  tři  hodiny týdně.  Nejprve  se děti  učily číst  tiskací  písmena a  psaní  písma

psacího. Slovíčka se učila hlavně ve škole. Postupně se k výuce přidávala i gramatika, a to

od té nejjednodušší, k té těžší. Děti také konverzovaly s učiteli na jednotlivá témata, jako

například Zu Hause. Jako pomoc k učení jazyka se využívalo básniček, či hádanek.86

Jako nepovinný předmět se vyučoval francouzský jazyk. Ten se vyučoval od prvního roku

na měšťanské  škole.  Tedy zhruba od jedenáctého roku věku dítěte.  Učitelé  museli  mít

aprobaci k vyučování cizího jazyka. Dále byla možnost výuky smyšleného, mezinárodního

komunikačního jazyka Esperanto, či soustavě Ido. Ovšem o takovou výuku neprojevil roce

1922 žádný žák zájem. Těsnopisu, pokud byl vyučován, se učily dívky. V roce 1924 se na

chlapecké měšťanské škole nikdo těsnopisu neučil.87

Obsáhlá složka je věnována i výuce ručních prací dívčích i chlapeckých. Od roku 1921 se

postupně  na  školách  začaly  zřizovat  vhodné  místnosti  pro  vyučování  vaření  a  vedení

domácnosti pro dívky. Tam, kde tyto místnosti nelze zřídit, měly chodit dívky vypomáhat

do polévkových ústavů, nebo do ústavů o péči o dítě. Učitelky vaření a ručních prací často

učily na více školách v okrese. Na jednotlivé hodiny vždy přejížděly. Často taková učitelka

vyučovala až na čtyřech školách.88

V archivních záznamech se zachovaly i přesné osnovy, jakým způsobem se ruční práce

vyučovaly.  Začnu  s  těmi  chlapeckými.  V roce  1923  uvádí  ve  svém dopise  ředitelství

měšťanské školy smíšené na Vysoké u Mělníka tyto osnovy:  „Vyučovati se bude: vázání

knih, pracem z lýka, malbě na dřevě, pracem z kaštanů a šišek. Mimo tyto práce pomýšlí se

též na práce jiné, bude-li ovšem možno žákům potřebné věci si opatřiti.“89 Lze vidět, že

přes  počáteční  obtíže  se  zaváděním ručních  chlapeckých prací  v  šestém manipulačním

údobí, se nakonec chlapecké ruční práce zdárně uchytily na školách, jakožto vyučovací

předmět. 

86 SOkA Mělník, ref. 85
87 SOkA Mělník, ref. 85
88 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 23, INV. Č. 312/12
89 SOkA Mělník, ref. 88
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Z obecné školy v Mlazicích se dozvídáme o dalších technikách ručních prací.  Záznam

pochází ze školního roku 1923/1924. Pro nižší ročníky se zde objevuje například balení

obyčejného  papíru,  rozuměj  skládání  do  jednoduchých  tvarů,  vystřihování,  slepování

jednoduchých  tvarů  a  užívání  tiskátek.  Pro  střední  stupeň  jsou  určeny  aktivity  jako

například sešívání panáčků z bobů, fazolí a hrášku, tvoření ze žaludů, šišek a kaštanů. Dále

pak korkové umění, malování kraslic a jednoduché modelářství z plastelíny a hlíny. Pro

nejvyšší stupně pak bylo v osnovách zhotovování praktických věcí z výstřižků látek, jako

například tvoření pokrývek na zem. Dále se využívalo korku, a to i k výrobě šachových

figurek,  práce  s  lepenkou,  hlínou.  Také  se  objevuje  práce  se  dřevem,  jako  výroba  a

vyřezávání  skříněk.  Také  se pracovalo s  plechem,  ze  kterého  se  vyráběly  jednoduché

praktické předměty.90 Lze předpokládat  že poslední  dvě jmenované aktivity vykonávali

chlapci, nikoliv dívky. 

Ty ale byly vyučovány předmětu, který chlapci v osnovách neměli. Jednalo se o takzvané

domácí  hospodářství.  Proč je  pro dívky tento předmět  důležitý,  lze  zjistit  z  dopisu od

ředitelky měšťanské školy pro dívky na Mělníku:  „Domácí hospodářství jest pro dívky

předmětem  velmi  důležitým,  neboť  v  těchto  hodinách  seznámí  se  dívky  s  mnohými

důležitými povinnostmi a pracemi a připravují se pro život společenský i rodinný. Učí se

pracovati s láskou nejenom ve prospěch svůj, ale i svého bližního, zvláště pro trpící. Dále

seznamují se dívky s domácí zdravovědou a obohacují se mnohými dobrými vědomostmi i

dovednostmi.“91 V současnosti  lze  tento  předmět  chápat  jakožto  rodinnou  výchovu.  V

tomto manipulačním údobí se ale na všech školách zavádí nový vyučovací předmět. Jemu

bude věnována samostatná kapitola.

5.3.6. Zavádění občanské nauky do škol

Novým předmětem, který se povinně zaváděl do škol ve školním roce 1923/1924, byla

občanská nauka. Zemská školní rada zasílá na všechny okresní školní rady dne 4. 8. 1923

90 SOkA Mělník, ref. 88
91 SOkA Mělník, ref. 88
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dopis, ve kterém se objevuje  výzva:  „Žádáme učitelstvo, aby se věci chopilo horlivě a s

láskou  dokázalo,  že  výchova  vedle  rodiny  náleží  v  první  řadě  škole  a  učiteli.“92 Tato

myšlenka stála při vypracovávání osnov pro tento předmět na prvním místě.

Okresní školní výbor na  Mělníku posílá dne 28. 1. 1925 zemské školní radě v Praze dopis,

kde hodnotí průběh výuky občanské nauky na místních školách. Jako první se konstatuje:

„Všeobecně se musí říci, že výuka tomuto novému předmětu setkává se s plným zdarem.

Děti se na vyučování těší a se zájmem je sledují. Zvláště vyučování čistě mravoučné dítky

zajímá.“93 Jen se školám, které se měly možnost vyjádřit v dotazníku k tomuto tématu zdá,

že osnovy jsou velmi  obsáhlé a pro děti  náročné na pozornost.  Osnovy měly být  více

zaměřeny na čin, tedy na pomoc druhým, návštěvu ústavů. Na závěr dopisu se pak nachází

konstatování: „Děti vlivem nového předmětu dbají více čistoty, pořádku i kázeň jest lepší.

Ponenáhlu  zvyšuje  se  pravdomluvnost,  soucit,  šetrnost.  Ale  výsledku  dopracuje  se

vyučující jedině tam, kde spolupůsobí i výchova rodinná.“94

Z  léta  1925  nacházíme  v  dopise  od  okresního  školního  výboru  na  Mělníku  srovnání

vzdělávání  před  a  po  první  světové  válce:  „V předválečné  škole  učitel  více  učil  než

vychovával.  Nová škola žádá,  aby učitel  byl  především vychovatelem a  všechno učení

přizpůsoboval cílům výchovným. Z toho ovšem také plyne, že výchovná stránka předmětu

je důležitější než nauková.- Protože naše jednání je největší částí mechanickým, kotvícím v

dobrém nebo  špatném zvyku,  navykáme děti  mravnosti  stálým praktickým cvičením.“95

Tímto se ukazuje, že i vývoj pedagogiky pokračoval neustále kupředu. Staré metody byly

nahrazovány novými.

V  posledním  odstavci  bude  řeč  o  poučování  o  pohlavní  zdravovědě.  To  mělo  být

prováděno lékařem, často tuto část ale vyučovali sami učitelé. Dne 19. září 1925 v dopise

ředitelka měšťanské dívčí školy na Mělníce uvádí, jak se tento předmět vyučuje u nich.

Tvrdí, že někteří lékaři nemusí vhodně umět podat takové informace mládeži. Zatímco v

92 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 23, INV. Č. 308/2
93 SOkA Mělník, ref. 92
94 SOkA Mělník, ref. 92
95 SOkA Mělník, ref. 92
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učebnicích občanské nauky je spoustu vhodných obrázků a textů, které dovedou toto téma

přiblížit.  Jelikož sama učí občanskou nauku, píše, jaká témata jsou probírána při výuce

tohoto předmětu: „Choulostivé téma, jak vzniká nový život, jak blahodárně působí čistota

myšlenek na zdraví duševní i tělesné, jaké choroby z nečistého života vznikají,  choroby

nevyléčitelné,  dědičné.  Také  obraz  spokojeného  rodinného  života,  úcta  k  mateřství,

povinnost a snaha dívky zachovati úctu k sobě samé. Také je lépe poučiti chlapce i dívky o

zákonech přírody a zvědavost jejich uspokojiti též v této choulostivé otázce nežli přijíti s

poučením  potom  pozdě.“96 Následující  kapitoly  již  budou  věnovány  osmému

manipulačnímu údobí.

5.4 Osmé manipulační údobí, 1930 – 1948/49

Osmé manipulační údobí je poslední, které je vedeno jakožto materiály okresního školního

výboru. Prochází lety, kdy se Český stát dostal do ohrožení napadení cizím státem. To se

nakonec uskutečnilo v roce 1939, kdy byl na území již bez německých  Sudet, vyhlášen

Protektorát  Čechy  a  Morava.  Toto  uspořádání  pod  německou  nadvládou  trvalo  až  do

osmého května 1945. Tento stav měl na školství velmi velký vliv. Ovlivnil téměř celou

výuku a její organizaci. V prvních letech po druhé světové válce pak následovala velká

změna školních osnov. 

Co s týče statistiky,  nebude jí  v tomto údobí  věnována samostatná kapitola,  jelikož se

zachovalo  velmi  málo  údajů.  V roce  1932  bylo  v  okrese  Mělník  celkem  5301  žáků,

pracovalo zde 120 učitelů. Stejný počet byl i tříd. To znamená, že na jednu třídu připadalo

37  dětí,  jeden  učitel  měl  pak  na  starosti  v  průměru  44  dětí.  V roce  1936  pak  školy

navštěvovalo celkem 4935 dětí, ovšem počet učitelů se vyšplhal k číslu 161, se stejným

počtem tříd. Do každé třídy tedy chodilo zhruba 34 žáků, a učitel jich měl na starost 30.97

První  kapitola  bude  věnována  učitelstvu  v  tomto  údobí.  Následovat  bude  kapitola  o

96 SOkA Mělník, ref. 92
97 Inventář: školní okresní výbor na Mělníku, ref. 20, s. 8
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kázeňských přestupcích žáků, zejména ve válečném období. Dále se zaměřím na organizaci

vyučování, a pak také na některé z vyučovaných předmětů. Závěrečná část bude věnována

sociálnímu stavu žactva.

5.4.1. Působení učitelstva na Mělnicku v osmém manipulačním 
údobí

Informace o učitelích  se dochovaly z  období  druhé  světové války.  Přesněji  se  jedná o

zaměstnávání vdaných žen jako učitelek. Dne 15. září 1941 přišel od zemské školní rady

pro Čechy v  Praze  dopis  pro okresní  školní  výbory.  V něm se  uvádí,  že  k  ministrovi

školství  se  dostává  toto:  „Docházejí  mne  stále  stížnosti,  že  ve  službě  jsou  dále

ponechávány  provdané  zaměstnankyně,  ačkoliv  jejich  příjmové,  majetkové  a  rodinné

poměry podle platných předpisů odůvodňují rozvázání služebního poměru. Stížnosti týkají

se všech oborů školské a osvětové správy, nejčastěji však provdaných zaměstnankyň na

školách všeho druhu. Tyto stížnosti vyvolávají dojem, že školní úřady a orgány na úkor

neumístěných  nebo  nezajištěných  mladých  sil  nevěnují  otázce  dalšího  zaměstnání

provdaných zaměstnankyň takovou pozornost, jaká vyplývá z příslušných předpisů.“98 

Z výše uvedené citace vyplývá, že ženy, které byly provdané, měly uvolnit pracovní  místa

nezaopatřeným pracovníkům. Tak to fungovalo i ve školství. V dalších řádcích dopisu se

dozvídáme o tom, že se mají přezkoumat majetkové poměry rodiny. Pokud by rozvázáním

pracovního poměru neutrpěla  výživa  rodinných příslušníků,  měla  se  učitelka  propustit.

Proto na  školách  proběhlo  šetření  o  počtu vdaných učitelek.  V dopise,  který pak jako

odpověď zasílá okresní školní výbor na Mělníce, se dozvídáme, že v období od 1. 1. 1940

do 31. 7. 1941 bylo v okrese 58 učitelek, z toho 21 jich bylo provdaných. Ze služby jich z

tohoto důvodu bylo propuštěno šest. Provdané učitelky se také mohly dobrovolně služby

vzdát, a v tom případě jim náleželo odbytné ve výši 8% hrubého ročního platu za prvních

deset let ve službě.99 Zda a kolik učitelek využilo této nabídky, se v archiváliích neuvádí. 

Po  druhé  světové  válce  pak  učitelé  pomáhali  o  prázdninách  s  výstavbou  republiky.

98  SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 51. INV. Č. 435/1
99  SOkA Mělník, ref. 98
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Objevují se údaje, že o hlavních prázdninách pomáhali svým zaměstnáním učitelé z okresu

Mělník takto:  „55% osob pomáhalo v zemědělství,  lesních prací a v zeměď.  průmyslu.

37% v administrativě, knihovnách, archivech a kursech školských. 3% vedoucí rekreace

mládeže a práce v sociálních ústavech. A 1% v průmyslových podnicích a při opravách

budov a úpravou pozemku po bombardování.“100 Více informací se o učitelstvu nepodařilo

v archivu dohledat.  Proto přejdu k další kapitole, která se bude týkat žactva,  a to jeho

přijímání do škol a klasifikace.

5.4.2. Přijímání žáků do škol a jejich klasifikace

Tato kapitola bude věnována informacím, které se týkají žactva. Nejprve se zaměřím na to,

za  jakých pravidel  byly děti  přijímány do měšťanských škol.  V roce  1937 působilo  v

okrese  Mělník  celkem  osm  měšťanských  škol.  Některé  byly  smíšené,  jiné  pouze  pro

chlapce, či dívky. Výnosem od ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. dubna 1937

bylo určeno, které děti mohou být do těchto škol přijímány. Stojí zde: „Mají jedenáctý rok

věku dosažen, nebo ho dosáhnou během občanského roku a mají absolvovaný 5. postupný

ročník obecné školy.“101 Jmenný seznam žáků, kteří měli přejít z občanské do měšťanské

školy, musel schválit okresní školní výbor. 

Ke dni 9. července 1941 upravuje výnos ministerstva školství a národní osvěty počty žáků

na obecných a měšťanských školách. Stojí zde:  „O nejvyšším počtu žactva v jedné třídě

těchto  škol,  podle  nichž  se  největší  počet  žáků  na  obecných  školách  jednotřídních

ustanovuje  na  50  a  ve  třídách  vícetřídních  obecných  škol  a  měšťanských  škol  na

60  žáků.“102 Pokud  porovnáme  počet  dětí  v  jednotlivých  třídách  z  roku  1936,  kde

navštěvovalo jednu třídu v průměru 34 dětí, zjistíme, že za druhé světové války v okrese

Mělník nepůsobilo tolik učitelů, aby bylo možno děti rozdělit do více tříd.

Co  se  týče  klasifikace  dětí,  lze  z  dokumentů zjistit,  jak  se  klasifikovali  žáci  prvního

100 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 50, INV. Č. 429/21
101 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 63, INV. Č. 455/1
102 SOkA Mělník, ref. 101
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školního roku na občanských, či obecných školách. Tento údaj pochází ze dne 20. března

1929  a  výnos  vydává  zemská  školní  rada  v  Praze.  Kvůli  jednotnosti  všech  okresů  je

stanoveno toto: „Prospěch žactva prvního školního roku se klasifikuje v prvním čtvrtletí za

všechny učebné předměty toliko jedinou známkou, která se do příslušného sloupce vpíše

slovně. V ostatních čtvrtletích se žactvo prvního roku klasifikuje zvláštní známkou v těchto

učebných předmětech: V náboženství, pokud se ovšem účastní vyučování tomuto předmětu,

v občanské nauce a výchově, v prvouce, v čtení, v počtech, v psaní, ve zpěvu, v ručních

pracích  výchovných  a  tělesné  výchově.“103 Díky  tomuto  dopisu,  ve  kterém  jsou

klasifikované předměty vyjmenovány, si můžeme udělat představu o osnovách pro první

školní rok, neboli pro první třídu, do které chodily šestileté, či sedmileté děti.

 

5.4.3. Kázeň žactva v osmém manipulačním údobí

V této kapitole se zaměřím na kázeňské přestupky žactva. Záznamy pocházejí z válečných

let. Nejprve  uvedu jeden případ, který se stal v roce 1939 v Byšicích. Chlapci se bavili

hrou s názvem Maso. Pro představu je to hra, kde jeden žák má roztažené prsty a další z

nich  se  mu do  mezer  trefuje  nožem.  Žákovi,  který  právě  držel  nůž,  dal  jeden  z  jeho

spolužáků pohlavek. Žáka s nožem to rozčílilo a vrhl nožem po pohlavkujícím. Nůž se ale

zabodl  do levé ruky spolužáka,  který seděl  úplně  v jiné lavici  a  psal  do sešitu.  Tento

postižený žák byl ošetřen a následně odeslán domů. Žákovi, který nožem ohrozil tohoto

spolužáka, byla snížena známka z mravů.

Za druhé světové války se pak objevily přestupky specifické k tomu, že Protektorát Čechy

a  Morava  byl  pod nadvládou  cizího  národa.  Hned v  roce  1939  přichází  do  okresních

školních výborů, tedy i do toho na Mělníku, dopis z presidia zemské školní rady v Praze.

Přestupky se týkají šíření závadných letáků: „Ježto počiny toho druhu počítají zpravidla s

romantismem mládeže, ukládá se  ředitelstvím a správám škol, aby vhodným, ale zvláště

důrazným způsobem ihned upozornily učitelské sbory a žactvo na nedozírné následky nejen

103 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 64, INV. Č. 460/7
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pro  žactvo  samo,  nýbrž  i  pro  školu  ba  i  rodiče,  kdyby  se  akce  účasnili,  byť  jen

přechováváním  podobných  letáků.“104 Takové  šíření  letáků  ale  nebyl  jediný  kázeňský

prohřešek ovlivněný válkou, kterého se děti dopouštěly.

Mezi další přísně trestané počiny, které byly uvedeny v jednom z výnosů zemské školní

rady,  patřilo  například  neslušné  chování  k  německým spoluobčanům,  a  také  jakékoliv

dobírání si německé mládeže. Další přestupky se týkaly hanobení říšské vlajky a malování

nevhodných obrázků po zdech. Děti byly trestány i za to, že nosily odznaky s obrysem

České republiky, popřípadě s českým lvem.105 Ovšem co přesně znamenal pojem neslušné

chování  k  německým spoluobčanům, to  se v archiváliích neuvádí.  Následující  kapitola

bude věnována organizaci vyučování.

5.4.4. Organizace vyučování v osmém manipulačním údobí

Tato kapitola se bude týkat organizace vyučování. Je ale třeba říci, že v tomto údobí bude

některým předmětům věnována samostatná kapitola, jelikož se o nich v archivu zachovalo

velké množství zpráv. V této kapitole tedy nejdřív bude řeč o změnách vyučovací doby.

Dále pak o rozvrzích hodin.  Krátká zmínka bude i o učebnicích, a nakonec bude řeč o

školních exkurzích.

Co se týče vyučovací doby, probíhaly ve třicátých letech velké změny. V roce 1933 se na

celorepublikové úrovni řešilo, zda je výhodná zjednodušená školní docházka. Tedy to, zda

mají děti  mít nedílné vyučování polední, což znamená, že se každý den učí dopoledne, a

kromě  toho  někdy  i  ve  dvou  či  třech  půldnech  odpoledne.106 K  tomuto  úvodu  do

zjednodušené třídní docházky lze říci, že v předešlých údobích nebylo pravidlem, že by se

žáci učili každý den dopoledne. Někdy chodili do školy až na odpolední vyučování.  Lze

také  říci,  že  zjednodušená  školní  docházka  je  podobná  systému  vyučovací  doby  v

současnosti, kdy se děti učí dopoledne a odpoledne probíhá takzvané odpolední vyučování.

104 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 64, INV. Č. 457/2
105 SOkA Mělník, ref. 104
106 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 49, INV. Č. 424/16
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Na základě tohoto problému zaslal okresní školní výbor v Mělníku dotazník do škol kde se

takto vyučuje, s otázkou, jaký vliv má na žáky, jejich zdravotní stav a docházku, takto

upravená školní docházka.  Jako příklad uvedu odpověď ze smíšené měšťanské školy v

Byšicích. Ti píší, že tím, že se děti učí dopoledne, odpadne jedno odpolední vyučování,

takže děti se nemusí učit odpoledne ve středu, v sobotu a ještě jedno odpoledne v týdnu

mají  volno.  Dále pak uvádějí:  „Přespolní  žactvo,  domovem až 2.  hod. Od místa školy

vzdálené, přichází do svých domovů aspoň ve třech dnech v týdnu k obědu, třebaže trochu

opožděně. Zjištěno, že mnohé rodiny z bližších obcí čekají s obědem až po příchodu dětí ze

školy,  aby  jídlo  nemusilo  být  ohříváno.  V  době  krátkých  dnů  uplatňuje  se  včasnější

přicházení dětí do domovů jako důležitý moment zdravotní: plné využívání denního světla

jak  pro  vyučování  samé,  tak  i  pro cesty  žákovské.  Při  jednoduché frekvenci  mohou si

zvláště přespolní znavené děti po cestě do svých domovů tělesně i duševně odpočinouti

delší  dobu nežli  tomu jest  při  vyučování  celodenním; ušetří  se  k  tomu účelů víc  času,

stráveného poledními přestávkami ve škole.  Získávají  tak žáci více času k  přípravě na

vyučování.“107 Tato dlouhá citace je potřebná k pochopení,  proč bylo dobré zavádět ve

školách zjednodušenou školní docházku.

V roce 1938 se dále upravuje školní docházka. Děti na nižším stupni mohly mít za sebou

pouze tři vyučovací hodiny, poté musela následovat pauza. Ve vyšších ročnících se smělo

vyučovat za sebou nejvýše pět hodin. Z nařízení také vyplynulo, že se musí dbát na to, aby

všechny školy v obci, pokud jich je víc, končily vyučování ve stejný čas. Jako důvod je

uváděno to, že přespolní děti mají možnost odcházet domů společně.108

Vyučovací doba byla ovlivněna i nařízením o zatemňování, které platilo za druhé světové

války. Dne 19. listopadu 1940 žádá okresní školní výbor o radu, co dělat s příkazem o

zatemňování. Začátek a konec školního vyučování totiž závisel na dopravě a nemohlo se

výrazným způsobem posouvat. Také píší, že dětem při zatemnění hrozí ve tmě na chodbách

107 SOkA Mělník, ref. 106
108 SOkA Mělník, ref. 106
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nebezpečí úrazu. Odpovědi se jim dostalo až v roce 1941 od ministerstva školství a národní

osvěty: „Se zřetelem k předpisům o zatemňování, ustanovuji, aby, pokud se tak již nestalo,

byl na všech protektorátních školách v době od 8. prosince 1941 až do konce 1. pololetí

školního roku 1941/1942 začátek vyučování podle místních poměrů posunut buď na 8:30,

nebo 8:45 hod. Ranní.“109 Jakým způsobem toto nařízení ovlivnilo žákovské podmínky pro

cestu domů, archiválie neuvádí.

Co se týče  rozvrhů hodin,  dochovaly se osnovy z roku 1941,  které  upravují  hodinově

výuku předmětů na měšťanských školách.  Dozvídáme  se, že pro první třídu měšťanské

školy jsou určeny týdně dvě hodiny náboženství, a dívky měly dvě hodiny i kreslení. Dále

pak po třech hodinách zeměpisu, dějepisu, přírodopisu s přírodozpytem a pro chlapce i tři

hodiny  kreslení.  Dívky  měly  tři  hodiny  dívčí  ruční  práce  s  naukou  o  domácím

hospodářstvím, a také tři  hodiny tělesné výchovy. Čtyři hodiny v týdnu byly věnovány

počtům a měřičství, a chlapci měli čtyři hodiny tělesné výchovy. Pět hodin se pak děti učily

vyučovací jazyk s naukou o písemnostech a německý jazyk. Hodinu pak měly děti psaní,

zpěv  a  hudební  výchovu,  a  chlapci  ruční  práce.  Celkově  měli  dívky  i  chlapci

32 vyučovacích hodin týdně.110

Co  se  týče  učebnic  a  školních  pomůcek,  za  války  bylo  upravováno  i  pořadí  názvů

jednotlivých kapitol v knihách, kdy přednost měl německý před českým názvem. Úprava

map byla následující: „Zeměpisné názvy na mapách, statistických tabulkách a statistikách,

které  jsou  v  učebnicích,  učebných  pomůckách  a  pomocných  knihách,  uvedou  se  v

německém a českém jazyku stejnými typy, téže velikosti a síly. Jsou-li názvy nad sebou, jest

uvésti německý název nad českým, jsou-li názvy vedle sebe, jest německé pojmenování na

prvém místě.“111 Tento výnos vyšel v platnost dne 20. září 1940. Další odstavce budou

věnovány exkurzím a výletům žactva.

109 SOkA Mělník, ref. 106
110 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 50, INV. Č. 426/18
111 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 49, INV. Č. 425/17
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V roce 1937 přišla do škol v okrese Mělník nabídka, že  Československé dráhy pořádají

exkurze pro žáky. Pro ty byly vypravovány zvláštní vlaky za účelem poznávání krás vlasti,

či poučných prohlídek různých průmyslových podniků, což bylo velmi důležité pro žáky

škol měšťanských. Československé dráhy také pořádaly výlety do Prahy, kde nejprve žáci

absolvovali tříhodinovou cestu autokarem po nejdůležitějších památkách, a pak navštívili

zoo. Z Mělnických škol se takto vyrazilo například do divadla v Praze.112

Ovšem za  druhé  světové  války se  situace  naprosto  změnila.  Dne 6.  6.  1940 se  školní

okresní výbor  tázal zemské školní rady v Praze, zda mohou školy uspořádat plánované

exkurze.  V odpovědi  přišlo,  že  dne  30.  4.  1940  byl  vydán  zákaz:  „Byl  vydán  zákaz

shromažďovací  pro  školní  mládež  na  veřejných  prostranstvích,  při  čemž  ve  výnose

výslovně napsáno, že výlety a školní zájezdy se nekonají.“113 Do konce druhé světové války

tento zákaz platil. Na exkurze se začalo jezdit až po jejím skončení. Děti z mělnických škol

tak navštívily například Litoměřice, či Terezín.

Nelze  jinak,  než  na  konec  této  kapitoly  uvést  výrok,  který  přišel  25.  dubna  1939  na

všechny ředitelství školních výborů, tedy i do Mělníka.  Cituji:  „Vůdce a říšský kancléř

vzal národ český a země české v ochranu a zaručil českému národu jeho autonomní vývoj

národní a vlastní svébytnost. Tyto nové politické poměry a úkoly našeho národa nemohou

zůstati bez vlivu na pedagogickou a didaktickou školní práci.  Při výchově a vyučování

žactva na všech školách budiž se zřetelem k tomu dbáno povinné úcty k Vůdci a říšskému

kancléři Adolfu Hitlerovi, hlavě říše Velkoněmecké, loyálnosti k této říši a vzájemné úcty k

německého  národu,  a  to  ve  všech  vyučovacích  předmětech,  zejména  pak  v  dějepise,

zeměpise, vlastivědě, dějinách literatury a pod.“114 Tato citace je záměrně umístěna až na

konci této kapitoly. Odstavec mluví o autonomním vývoji a svébytnosti národa. Ovšem

tato kapitola dokázala, že toto dodržet v plánu nikdy nebylo. O tom se lze přesvědčit i v

dalších kapitolách, které budou věnovány některým z vyučovaných předmětů.

112 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 51, INV. Č. 433/25
113 SOkA Mělník, ref. 111
114 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 51, INV. Č. 434/27
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5.4.5. Výuka českého jazyka

Tato kapitola bude věnována zajímavostem, které se týkají výuky českého jazyka. Výnosy,

které uvedu, byly sice platné pro celý Protektorát Čechy a Morava, ale učilo se podle nich i

na Mělnicku. Informace jsou to tak zásadní, že mají v této práci svůj prostor. Začnu tedy

českým jazykem. Dne 22. listopadu 1940 vydala zemská školní rada pro Čechy oběžník,

který  upravoval  používání  židovského  písemnictví  a  židovského  umění  při  vyučování.

V něm stojí: „Používati při vyučování děl (výpisu z děl, ukázky četby) židovských autorů a

spisovatelů není dovoleno. Totéž platí o pojednáních o jakémkoli druhu umění židovského

původu. Zmínka o židovských vědcích, umělcích a spisovatelích, nelze-li se jí při vyučování

vyhnouti  vůbec,  musí  býti  učiněna s  největší  zdrženlivostí.  Při  tom jest  třeba patřičně

osvětliti  negativní  stránku  židovského  charakteru  a  židovství  vůbec  a  poukázati  na

rozkladný vliv židovské rasy v umění, vědě a písemnictví. Není-li možno vyhnouti se při

vyučování  anebo  v  učebních  pomůckách  zmínce  o  židu,  pak  jej  nutno  vždy  jako  žida

označiti.“115 Na této citaci lze vidět, že záměrné šíření protižidovské nálady, se vkrádalo i

do školství.

Z roku 1934 se zachoval dopis, který obsahoval poznámky o povinné četbě žáků. Pochází z

ředitelství  měšťanských  škol  ve  Mšeně  u  Mělníka.  První  ročník  měl  určenou  jakožto

povinnou  četbu  knihu  od  J.  Š.  Barra:  „Pro  kravičku“.  Druhý  ročník  četl  „Kytice“  od

Erbena a „Kratší povídky“ od Boženy Němcové. Třetí ročník měl v osnovách knihu „Ve

stínu lípy“ od Svatopluka Čecha a Jiráskovu knihu „Lucerna“. Čtvrtý ročník už pak četl

Hvizedoslava,  „Hájníkova  žena“  a  Gogola,  „Revizor“.  116 Ve  školách  samozřejmě

fungovaly školní  knihovny pro žáky,  ve kterých si  děti  mohly knihy půjčit.  Dále se v

krátkosti zaměřím na výuku dějepisu a zeměpisu.

5.4.6 Výuka dějepisu a zeměpisu

V této kapitole bude krátce řeč o výuce dějepisu a zeměpisu, a to za druhé světové války,

115 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 47, INV. Č. 413/3
116 SOkA Mělník, ref. 115
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jelikož v těchto dvou předmětech došlo k největším změnám osnov. Dne 29. listopadu

1941  přišlo do  všech  škol  v  protektorátu  nařízení  od  zemské  školní  rady  pro  Čechy

v  Praze.  To  upravuje  výuku  výše  zmíněných  předmětů.  Stojí  v  něm  toto:  „Podle

dosavadních zjištění neposkytují učitelé českých škol všech druhů, kteří vyučují předmětům

utvářejícím názor -  dějepisu,  zeměpisu,  české literatuře a náboženství  – ve své většině

postačující jistoty, že svým vyučováním vychovávají žáky otevřeně k říšské myšlence a že

při  výběru  a  podávání  učebné  látky  pominou  vše,  co  odporuje  dnešním  státoprávním

poměrům. Na českých školách všeho druhu zastavuje se s okamžitou platností vyučování

dějepisu  zatím  do konce  prvního  pololetí  běžícího  školního  roku.  Hodin  určených  pro

vyučování dějepisu se užije k prohloubenému vyučování němčině. Dosud platné osnovy

dějepisu  se  ruší.“117 Je  nutno dodat,  že  dějepisu  se po  zbytek  druhé  světové  války ve

školách nevyučovalo.

Co se týče zeměpisu, bylo určeno, že do konce školního roku, tedy do vytvoření nových

osnov, lze probírat pouze území Velkoněmecké říše včetně protektorátu Čechy Morava a

bez Generálního Gouvermentu.  Samozřejmě s přihlédnutím na konkrétní školní  stupeň.

V druhém ročníku hlavní  školy v  Dolních  Beřkovicích  se  děti  v  zeměpisu  učily  toto:

Povaha půdy, tvar země, čáry na zeměkouli, Polabí, Protektorát Čechy a Morava, Měsíc a

jeho části, zdánlivý denní pohyb slunce a také o jednotlivých krajích německé říše.118 

Jako poslední  v  této  kapitole  uvedu,  jakým způsobem se  mělo  postupovat  při  obnově

školství po skončení druhé světové války. Dne 3. září vyšla směrnice, která upravovala

výuku  ve  školách.  Nejdůležitějším bodem bylo,  že  se  musely  napravit  nejtěžší  škody

způsobené  ve  vyučování  za  německé  okupace  tak,  aby  další  školní  rok  mohl  být  již

normální. Všichni na tomto úkolu museli spolupracovat. Děti, učitelé i rodiče. V prvé řadě

se měl zase učit dějepis, jelikož v pěti válečných letech se mu nevyučovalo. Zdůrazňovat

se měl také podíl lidových vrstev, dějiny práce a kulturní historie a sociální vývoj lidstva.

Ve  vyšších  ročnících  se  mělo  vyučovat  dějinám Slovanstva.  V zeměpise  se  žáci  měli

117 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 47, INV. Č. 415/6-7
118 SOkA Mělník, ref. 117
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seznamovat s Československou republikou, zeměpisem slovanských zemí, a to zejména

SSSR.119 Následující kapitola bude  věnována  sociálnímu  stavu  žactva  během  osmého

manipulačního údobí.

5.4.7. Sociální a zdravotní stav žactva v osmém manipulačním 
údobí

Tato kapitola bude věnována sociálnímu stavu žactva. Školy se i v tomto údobí staraly o

děti  ze sociálně slabých rodin.  V dopise ze dne 29.  září  1931, který poslalo presidium

zemské školní rady v Praze na okresní školní správu na Mělníku, stojí toto:  „Škola jako

jedna  z  nejdůležitějších  institucí  našeho  státu  musí  se  srovnávati  s  duchem  jeho

demokratického řízení. Mládež má se v ní cítiti štastna a nemá trpěti důsledky žádných

rozdílů třídních, stavovských, stranických apod. Škola má v tomto uskutečňovati účinně své

poslání sociální.  Zvláště za nepříznivých hospodářských poměrů ti,  kdož milují  školu a

kdož ji řídí, mají míti zřetel k tomu, aby mládež nepociťovala uvnitř školy těžké důsledky

vnějších  poměrů.  Škola  má  býti  místem  radosti  a  místem  dobré  pohody.“120 Toto  se

jednotlivé školy snažily naplňovat.

Chudým žákům se stále vydávala polévka. Ke dni 29. prosince 1931 se například denně

vydalo  v  okrese  Mělník  2265 porcí  v  devatenácti  školách.  Některé  školy ještě  dávaly

dětem na  přilepšenou  karbanátky  s  žemlí,  nebo  převařené  mléko.  Ve  školách  se  také

organizovaly  různé  zdravotní  akce,  například  pro  děti  se  zvětšenou  štítnou  žlázou  se

rozdávaly jodové  tablety.  Také  se  vyšetřoval  zrak  a  sluch.121 Toto  svým  způsobem

pokračovalo i za války, ovšem v omezené míře, jelikož vše bylo na přídělové lístky.

Co se týče druhé světové války, během ní se zhoršilo postavení žáků z židovských rodin.

Ke dni 10. srpna 1940 vydalo presidium zemské školní rady pro Čechy v Praze výnos s

tímto zněním: „S platností od počátku školního roku 1940/1941 nesmějí býti židovští žáci

119 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 51, INV. Č. 431/24
120 SOkA Mělník, OŠV v Mělníku, karton 64, INV. Č. 461/8
121 SOkA Mělník, ref. 120
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přijímáni  do  českých  škol  jakéhokoliv  druhu,  a  to  jak  do  škol  veřejných,  tak  i  do

nežidovských škol soukromých. Židovští žáci, kteří takové školy tohoto času již navštěvují,

buďtéž  počátkem  školního  roku  1940/1941  z  účasti  na  vyučování  vyloučeni.“122 Toto

nařízení bylo jako jedno z mnoha předzvěstí holocaustu na našem území. Tomuto tématu

se ale práce nevěnuje.  Následovat bude stručné srovnání vývoje školství se současným

stavem.

122 SOkA Mělník, ref. 120
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6. Stručné srovnání školství mezi a lety 1869 – 1948 a 
současností

Poslední kapitola bakalářské práce bude věnována krátkému srovnání vzdělávání mezi lety

1869–1948/49 a  současností.  Začnu nejprve strukturou školství.  Vzdělávací  struktura v

České  republice  je  všeobecně známa,  proto  se  o  ní  zmiňuji  až  v  příloze  číslo  jedna.

V období, kterému se věnuji ve své práci, pak bylo rozdělení podobné, byť s jinými názvy.

Děti začaly navštěvovat nejprve školu občanskou, nebo také obecnou. Do té chodily pět let

a učily se hlavně triviu, tedy čtení, psaní a počítání, společně s ostatními předměty. Tyto

školy mohou být v současném pojetí brány jako první stupeň základní školy.

Následně děti přešly do takzvané měšťanské školy. Tam se probíraly jednotlivé předměty

podrobněji. Měšťanskou školu navštěvovaly děti od jedenácti let, zhruba do patnácti let.

Dá se tedy přirovnat k druhému stupni základní školy. Poté měly možnost pokračovat ve

studiu na  středních  školách  v  Praze,  či  v  předchůdcích  učilišť,  jako  například  v

Ovocnářsko-vinařské škole,  která  působila  na Mělníku.  Děti  také mohly začít  pomáhat

svým rodičům v hospodářství.

Dále  se  krátce  podíváme na  vzdělání  učitelů.  Na občanských jim stačilo  zpočátku jen

vysvědčení dospělosti, přirovnat se dá k maturitní zkoušce, a zkoušky pro obecné školy. Na

měšťanské, kde učitelé vyučovali odborné předměty, museli mít ještě vysvědčení pro školy

měšťanské, a také zkoušky z předmětů, které vyučovali. Na měšťanské škole totiž, stejně

jako na  dnešním druhém stupni,  vyučoval  každý učitel  svůj  předmět.  Toto  vzdělávání

zajišťoval školský ústav. Současní učitelé, a to i ti, kteří vyučují na prvním stupni, musejí

mít vysokoškolské vzdělání v pedagogické oblasti.

Co se týče organizace vyučování, byl rozvrh zpočátku uzpůsoben výuce nejen dopoledne,
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ale i odpoledne. Děti měly dopoledne pauzu na oběd. Následně se učily odpoledne. Výuka

někdy nezačínala ráno, ale  až od jedné hodiny  odpolední. Sobota byla také vyučovacím

dnem. Až v roce 1933 se postupně zavádí takzvaná zjednodušená školní docházka, kdy se

žáci  učí  každý  den  dopoledne  bez  velkých  pauz  mezi  hodinami,  a  tudíž  mají  méně

vyučovacích předmětů odpoledne. Místo každého dne, se odpoledne učí jen dvakrát,  či

třikrát v týdnu. Tato struktura výuky je již velmi blízká té současné, kdy děti také mají

jedno až dvě odpolední vyučování týdně.

Co se týče jednotlivých předmětů, děti se v občanských a obecných školách učily čtení,

psaní, počítání, vlastivědu, tělesnou výchovu, zpěv, výtvarné práce a dívky i ruční práce.

Povinné bylo náboženství, a to i na měšťanské škole. Na té se také vyučovalo jednotlivým

předmětům podrobnějším způsobem. I toto dělení  částečně odpovídá současnému stavu.

Rozdíl je v tom, že se v současných školách již nevyučuje povinně náboženství. Některé

předměty se  také  zaváděly postupně.  Příkladem může  být  občanská  výchova,  které  je

věnována  samostatná  kapitola  u  sedmého  manipulačního  údobí.  Ovšem  při  srovnání

osnovy zjistíme, že se velmi podobá i té současné. Některé předměty se vyučovaly s jiným

názvem, než jsou v současnosti. Příkladem může být domácí hospodářství pro dívky, které

můžeme chápat jakožto současnou rodinnou výchovu.

V tomto krátkém shrnutí jsem uvedla jen ty nejdůležitější okruhy vzdělávání. Nebudu zde

mluvit  o kázni,  ani o sociálním stavu žactva.  Tyto kapitoly nelze srovnávat,  jelikož se

společnost neustále mění i s jejími normami, a také ekonomická situace byla rozdílná od té

současné.
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Závěr

Cílem  této  práce  bylo  částečně  zmapovat  dějiny  vzdělávání  na  Mělnicku  mezi  lety

1869-1948/48. Menší část práce byla zaměřena na dvě významné osobnosti, které působily

v době Národního obrození na Mělnicku, a působily při znovuzrození českého jazyka a

české kultury.

První kapitola je věnována Františku Palackému, který se zasloužil o šíření českého jazyka

za doby Národního obrození. Svými díly, jejichž část vytvořil na zámku v Lobkovicích v

okresu Mělník,  se zasloužil  o šíření české kultury a  dějin.  Druhá kapitola  je věnována

Josefu Věnceslavu Vlasákovi,  učiteli  z  Mělníka,  který  v době národního obrození  šířil

český jazyk a historii nejen ve škole, ve které učil. Skrze vydané učebnice šířil český jazyk

i do ostatních škol v Českých zemích.

V další kapitole je vymezen okres Mělník v době mezi lety 1869-1948/49. Jedná se pouze

o stručný nástin popisu území, který má sloužit pouze k základní orientaci. Následující

kapitola  se  věnuje  průřezu  dějin  vzdělávání  na  Mělnicku  před  rokem 1869.  Jsou  zde

zmíněny pouze  nejdůležitější  školy a  události,  jelikož  sledování  tohoto  období  nebylo

cílem mé práce.

Hlavní  část  práce,  tedy  pátá  kapitola,  se  věnuje  dějinám  vzdělávání  mezi  lety

1869-1948/49.  Každému  z  manipulačních  údobí  je  věnována  samostatná  kapitola.

Rozdělení  na  manipulační  údobí  vychází  z  inventárního  katalogu  Okresního  školního

výboru na Mělníku, který přehledně zpracovává fondy s archiváliemi. Manipulační údobí

jsou čtyři. V těchto kapitolách se hovoří nejprve o statistikách, tedy například o počtech

žáků,  škol,  či  učitelů.  Dále  je  pak  kapitola  věnována  učitelům,  následují  kázeňské

přestupky a docházka žactva.  V každém manipulačním údobí je rozebrána i  organizace

vyučování. 
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U dvou manipulačních údobí, a to těch z válečných let, je kapitola věnována i sociálnímu a

zdravotnímu stavu žactva,  jelikož studuji obor, který se těmto tématům věnuje. Je třeba

také zmínit, že u jednotlivých údobí se nevyskytují všechny výše uvedené informace. Je to

z toho důvodu, že  záznamy u jednotlivých údobí tyto informace neposkytují. Závěrečná

kapitola poskytuje krátké srovnání vzdělávání v letech 1869-1948/49 se současností.

Další výzkum by mohl být zaměřen na dějiny vzdělávání na Mělnicku před rokem 1869.

Osobně jsem se mu věnovat nemohla, jelikož je většina materiálů z archivu v Německém

jazyce, který neovládám. Zároveň toto téma není ještě dostatečně zpracováno. V knihách,

které se týkají  Mělníka a jeho historie,  jsou pouze v krátkosti  zpracované informace o

jednotlivých školách,  například jmenné seznamy učitelů. Chybí zde ale hlubší pohled na

vyučované předměty, či žactvo.
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Příloha 1 Popis současného vzdělávacího systému v 
České republice

První  příloha  bude  věnována  současnému  vzdělávacímu  systému  v  České  republice.

Důvodem, proč jsem tuto kapitolu zařadila do příloh bakalářské práce,  která se věnuje

historii vzdělávání na mělnicku, je ten, že díky této příloze bude možno porovnat současný

vzdělávací systém se způsoby, kterými se vyučovalo od roku 1869 do roku 1948/49. Budu

zde citovat ze dvou zákonů. Prvním je zákon číslo 561/2006 Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  Je známý pod pojmem školský zákon.

Druhým je pak zákon číslo 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

 Struktura vzdělávacího systému

V této kapitole jen v krátkosti zmíním strukturu vzdělávacího systému v České republice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na starost všechny stupně vzdělávání.

Vyjímku  tvoří  pouze  jesle,  které  spadají  pod  kompetence  ministerstva  zdravotnictví.

Druhou  vyjímkou  jsou  pak  střední  odborná  učiliště,  která  spadají  pod  jednotlivá

ministerstva, podle oboru, který se vyučuje.

Prvním stupněm je předškolní vzdělávání. Sem spadají mateřské školy. Jsou to zařízení pro

děti od tří do šesti let věku. Cílem předškolního vzdělání je dle zákona 561/2006 zejména

toto:  „Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí

se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji základních pravidel chování,

základních životních hodnot a mezilidských vztahů.“123 Znamená to tedy, že mateřská škola

pomáhá dítěti k rozvoji v oblastech, které bude potřebovat v dalším vzdělávání.

Druhým stupněm je primární vzdělávání. Tedy vzdělání základní. Do této kategorie spadají

123 Česká republika. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon. 2004. 

73



základní školy a také první čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Tyto zařízení jsou určeny

pro děti od šesti do patnácti let. Primární vzdělání se dělí na první stupeň, který je od první

do páté třídy, a na druhý stupeň, tedy od šesté do deváté třídy. Cílem primárního vzdělání

je  zejména  osvojení  si  základních  strategií  učení,  které  pomohou  při  celoživotním

vzdělávání.  Dále  je  to  rozvoj  tvořivého  myšlení  a  účinné  komunikace,  která  vede  ke

schopnosti řešit problémy. Dalším cílem je, aby si děti osvojily toleranci k jiným lidem i

odlišným kulturám. Nejduležitějším cílem je ale to,  aby si děti  během školní docházky

byly schopny ujasnit,  o  které  obory se zajímají.  To jim pak pomůže ve  volbě  dalšího

vzdělávání, nutné pro vybranou profesní dráhu.124

Po vzdělání základním následuje takzvané sekundární vzdělání. Sem spadají střední školy,

čtyřletá gymnázia, pátý až osmý ročník osmiletého gymnázia. Jak je zmíněno již v úvodu,

střední  odborná  učiliště  spadají  pod  jednotlivá  ministerstva.  Hlavním  cílem

středoškolského vzdělání je rozvíjení vědomostí,  nebo dovedností,  které jsou nutné pro

výkon  zvolené  profesní  dráhy,  nebo  dalšího  studia.  U  gymnázií  je  to  pak  rozšíření

všeobecných znalostí, které připravují na další studim. Sekundární vzdělání je u čtyřletých

oborů zakončeno maturitní zkouškou, u tříletých pak získáním výučního listu na základě

zkoušek.

Pokud chce absolvent pokračovat ve studiu, může si podat přihlášku na vyšší odbornou

školu,  nebo  na  vysokou  školu.  Zde  probíhá  takzvané  terciální  vzdělávání.  Fungování

vysokých škol upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Vyšší odborné školy

jsou zakotveny ve školském zákoně. Na nich studenti získávají další potřebné schopnosti a

znalosti  pro výkon vybraného povolání. Studium na vyšších odborných školách trvá tři

roky a je zakončeno absolutoriem. Po úspěšném složení zkoušky je absolventovi udělen

titul DiS.a to za jménem. U vysokých škol je po třech letech studia a vykonání státnic

udělen studentovi titul bakaláře, při navazujícím magisterském programu, nebo pětiletých

vzdělávacích oborech je pak absolventovi udělen titul magistr.

124 Česká republika. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ref. 1
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Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  dále  zpravuje  školní  jídelny,  základní

umělecké  školy,  konzervatoře.  Ovšem to  do této  práce  nepatří.  Další  kapitola  se  bude

věnovat krátkému náhledu do vzdělávacího programu v současné České republice.
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Příloha 2 František Palacký, Josef Věnceslav Vlasák

1. František Palacký125

2 Josef Věnceslav Vlasák126

125 http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD
126 KILIÁN, Jan, ref. 22, str. 275
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Příloha 3 Foto školy při kolegiální kapitule

3. Foto budovy kapitulní a latinské partikulární školy, rok 1966127

4. Současný stav školní budovy, rok 2014

127KILIÁN, Jan, ref. 22, str. 136
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Příloha 4 Budova Nové školy

5. Budova takzvané Nové školy v Husově ulici, Mělník128

128 KILIÁN, Jan, ref. 22, str. 233
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Příloha 5 Foto škol v okrese Mělník

6. Bývalá budova měšťanské školy chlapecké na Mělníku, razantně přestavěna za 
komunistického režimu, v současnosti sídlo banky

7. Budova obecné školy v Kadlíně, v současnosti soukromý obytný dům
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8. Budova školy v Libiši, původně školy evangelické, přestavěné v roce 1925 do

současné podoby.

Budova školy ve Mšeně, dříve smíšená měšťanská škola
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