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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce pojednává o písemnostech škol bývalého okresu Karlínského v době 

jeho trvání od roku 1851 do roku 1927 na příkladu obecných škol v Brandýse nad Labem, 

Staré Boleslavi, Klecanech, Odoleně Vodě, Panenských Břežanech a Veliké Vsi. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Ve vstupní části se nejprve zabývám dějinami 

školství od reforem Marie Terezie po první Československou republiku a školskou správou 

této doby, především se však zaměřuji na nižší stupně školství, dále představuji bývalý okres 

Karlínský, zejména jednotlivá města a obce, jejichž obecné školy spolu se svými písemnostmi 

byly vybrány za zkoumaný vzorek a na konci této části nastiňuji historii sledovaných škol. 

V jádru práce srovnávám vybrané písemnosti škol – jmenovitě třídní výkazy, třídní knihy, 

katalogy škole odrostlé mládeže, hlavní matriky, konferenční protokoly a školní kroniky a 

sleduji jejich vývoj.       
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Abstract 

 

This diploma thesis examines school documents in the former Karlín district, from the 

second half of the 19th century to the year 1927 for example: general schools in Brandýs nad 

Labem, Stará Boleslav, Klecany, Odolena Voda, Panenské Břežany and Veliká Ves. 

This thesis is divided in two parts, the first part focuses on the history of education from 

Marie Terezie´s school reforms to the first Czechoslovak Republic along with school 

administration in the same period, mainly it focuses on the lower grades of school education 

systems. Then I describe the former Karlín district, especially individual towns and villages, 

whose documents I describe later and I write about short history of their schools. In the main 

part of this thesis I compare selected school documents – namely class statements, class 

registers, class statements of school leavers, main registers, conferences protocols and school 

chronicles of individual schools and I examinate their development. 
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Úvod 

 

Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku školních písemností, jejich přínos pro 

běžný chod školy a na zpětný odraz struktury a činnosti školy v nich na území bývalého 

okresu Karlínského v období jeho trvání v rozmezí let 1851 až 1927, kdy se konstituuje a 

rozvíjí moderní školství v občanské společnosti českých zemí. Jmenovitě jsou zkoumány 

písemnosti obecných škol v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi
1
, Klecanech, Odoleně 

Vodě, Veliké Vsi a Panenských Břežanech. 

Ve všech vybraných městech a obcích byla již ve sledované době školská tradice, zvláště 

pak v Brandýse nad Labem, kde jako v největším ze sledovaných měst byl zastoupen největší 

počet škol nejrůznějšího druhu. Avšak i v ostatních místech byly zakořeněné tradice 

základního stupně vzdělávání (Šlo především o obecné školy, měšťanské školy a nižší střední 

školy.), které zde vznikalo již v sedmnáctém století, tedy ještě před zavedením školských 

reforem Marie Terezie, avšak dle předpokladů či zmínek se na mnoha místech vyučovalo 

ještě mnohem dříve, neexistují pro to však přímé písemné prameny.  

V Brandýse nad Labem se nacházely obecná škola chlapecká i obecná škola dívčí, které 

byly pokračovateli škol řádu piaristů, dále měšťanská škola chlapecká a měšťanská škola 

dívčí, průmyslová dívčí škola, kde se dívky učily vařit a šít, pokračovací škola chlapecká, kde 

se chlapci učili mimo jiné obchodu, byla zde i vojenská škola pro důstojníky, neboť ve městě 

byla také silná vojenská tradice, později zde vzniklo reálné gymnázium. Většina těchto škol 

se trvale nebo v případě některých dočasně nacházela pod jednou střechou a nabízela nejen 

možnost základního vzdělání, ale také pokračování ve studiu, aniž by žáci museli někam 

docházet či dojíždět. Ve Staré Boleslavi se nalézaly v jedné budově obecná škola a měšťanská 

škola dívčí. V Odoleně Vodě pod jednou střechou působila mimo obecné školy i pokračovací 

škola živnostenská. Měšťanská škola zde byla vybudována až po konci sledovaného období. 

V Klecanech, Veliké Vsi a Panenských Břežanech existovaly pouze obecné školy, jde však o 

menší lokality. Ač šlo o školy s menším i větším počtem tříd a žáků v malých obcích i 

městech, paleta využívaných školních písemností byla stejná a také jejich vnitřní chod byl 

velmi podobný. 

                                                           
1
 I když byl pro Brandýs nad Labem k 1. říjnu 1908 vytvořen samostatný okres a jeho školy spolu se školou ve 

Staré Boleslavi od té doby spadaly pod vlastní okresní školní výbor, je u těchto škol nadále sledován vývoj jejich 

písemností až do roku 1927 z důvodu zachování kontinuity. 
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Cílem práce bylo zjistit typologii dochovaných školních písemností a jejich proměnu 

v čase a místě na uvedeném území ve výše zmíněné době a na základě výzkumu proměn 

vnějších a především vnitřních znaků těchto písemností zhodnotit jejich význam pro činnost 

vybraných obecných škol a dále zjistit, jaké typy informací se do daných písemností 

zapisovaly a k jakým okruhům studia by se získané informace daly použít.  

Ke studiu školních písemností byla použita komparativní metoda, kdy byly jednotlivé 

písemnosti srovnávány v rámci jednoho typu písemnosti, jedné školy i všech šesti škol, byly 

sledovány jejich podobnosti a rozdíly, které byly následně rozděleny do skupin a zařazeny do 

širšího kontextu. V případě školních kronik byly navíc sledovány podobnosti a rozdíly mezi 

kronikou samotnou a závaznou osnovou školních kronik stanovenou výnosem zemské školní 

rady dne 3. února 1892. Další použitou metodou byla metoda induktivní. Nejdříve byly 

pozorovány jednotlivé jevy (informace obsažené ve školních písemnostech), následně byla 

mezi nimi hledána pravidelnost a nakonec byl vytvořen závěr o jejich vzájemných vztazích.   

Na samém počátku práce jsou podrobněji uvedeny použité prameny a nejpřínosnější 

literatura pro daná témata. Tato část práce se zabývá nejdříve jednotlivými druhy použitých 

pramenů – především třídními výkazy, které se u sledovaných škol zachovaly v největší míře, 

dále výkazy a katalogy škole odrostlé mládeže, třídními knihami, hlavními matrikami, 

konferenčními protokoly a školními kronikami. Následně jsou jmenovány použité tištěné 

prameny a jejich přínos pro tuto práci. Část pojednávající o literatuře se nejdříve zabývá 

teoretickými díly, která přispěla hlavně pro zařazení školních kronik mezi jiné prameny, dále 

pak díly pojednávajícími o historii školství a školské správě ve sledované době. Následují díla 

popisující daný region, jeho historii a historické pamětihodnosti a práce o historii sledovaných 

škol. U všech těchto děl je vyzdvihnut přínos pro tuto práci. 

Druhá kapitola se nazývá Vývoj školství se zaměřením na nižší stupeň vzdělávání, 

především obecné školství a je rozdělena na několik částí. Nejprve práce nastiňuje 

Tereziánskou a Josefínskou reformu školství, které stojí na samém počátku moderního 

školství a vzdělávání. Dále se práce zaměřuje na dobu od pojosefínských reforem do 

revolučního roku 1848 a stav školství v této době. Následující část pojednává o revolučním 

roku 1848 a jeho vlivu na vzdělávání žáků, ale i na požadavky té doby na vzdělání učitelů. 

Poté je nastíněno období od roku 1855, kdy byl uzavřen konkordát s katolickou církví, který 

podřídil školství této instituci, přes rok 1866, kdy byl vydán říšský zákon, jenž stanovil 

vzájemné postavení školy a církve a řízení a správu školství znovu převzal stát, do roku 1918. 

Tato část je znovu rozdělena na řadu segmentů. Ty se zabývají stavem školství v době 
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Rakouska – Uherska na nejnižší úrovni – na mateřských školách, ale především na školách 

národních – obecných a měšťanských, dále stavem středního školství a to na klasických 

gymnáziích, reálných gymnáziích, reálkách a dalších druzích středních škol. Poté následuje 

stručné pojednání o vysokých školách v této době. Dále se práce orientuje na školství v době 

první Československé republiky. Po nástinu historie školství ve sledované době se práce 

zaměřuje na školskou správu a to nejdříve za doby rakousko-uherské monarchie a poté za 

první Československé republiky. 

Následující kapitola se zabývá okresem Karlínským. Nejdříve ho vymezuje zeměpisně a 

poté představuje jednotlivá vybraná města a obce, jejichž školní písemnosti byly zkoumány. 

U každého města i obce je nastíněna jeho historie a jsou zmíněny jeho pamětihodnosti. 

Nejdříve je zde pojednáno o městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, poté o městech 

Klecany a Odolena Voda a nakonec o vesnicích Panenské Břežany a Veliká Ves. Následuje 

krátké představení školního okresu Karlínského – kolik druhů škol a v jakých lokalitách pod 

něj během sledované doby spadalo. Na to navazují stručné dějiny školství jednotlivých měst a 

obcí – nejprve je takto představen Brandýs nad Labem, poté Klecany, Odolena Voda, 

Panenské Břežany, Stará Boleslav a Veliká Ves. 

Po této vstupní části se již práce zaměřuje na vybrané druhy písemností škol. Nejprve se 

zaobírá třídními výkazy, které tvoří podstatnou část dochovaných školních písemností a také 

nabízejí velké množství zajímavých informací, zvláště pak rubrika Poznámky, o které je 

v práci samostatně pojednáno, poté představuje katalogy a výkazy škole odrostlé mládeže, 

tedy osob, které již dokončily povinnou školní docházku, avšak chtěly si dále rozvíjet své 

nabyté poznatky a zkušenosti, dále hlavní matriky, které na rozdíl od třídních výkazů 

přinášely důležité informace o všech žácích školy (o jejich osobních údajích, prospěchu, 

docházce), třídní knihy, které zaznamenávaly, co se kdy vyučovalo a které se dochovaly 

vlastně jen náhodou, protože byly součástí dochovaných třídních výkazů, konferenční 

protokoly, které přinášejí nepřeberné informace o škole a její činnosti ve sledované době, 

stejně tak o jejích učitelích, jejich povinnostech a žácích a školní kroniky, které shrnovaly 

nejdůležitější události v životě školy, učitelů a žáků během daného roku.  

Práce je zakončena závěrem učiněným na základě zkoumaných písemností, který 

pojednává o jejich jednotlivých druzích, jejich funkci ve sledované době a přínosu badatelům 

zajímajícím se o dějiny školství. 
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1. Prameny a literatura 

1.1. Prameny 

 

Z archivních pramenů byly použity především třídní výkazy, které se u sledovaných škol 

zachovaly ve velkém množství. Z obecné školy v Brandýse nad Labem bylo pro práci využito 

46 třídních výkazů, z obecné školy v Klecanech 20 třídních výkazů, z obecné školy v Odoleně 

Vodě 19 třídních výkazů, z obecné školy v Panenských Břežanech 31 třídních výkazů, 

z obecné školy ve Staré Boleslavi 16 třídních výkazů a z obecné školy ve Veliké Vsi 24 

třídních výkazů. 

Katalogy škole odrostlé mládeže se na sledovaném území dochovaly pouze ve fondech 

národních škol v Klecanech (pro srovnání byly v práci použity tři), v Panenských Břežanech 

(pro účely práce bylo použito pět katalogů) a Veliké Vsi (citovány jsou dva). Hlavní matriky 

jsou v práci citovány v počtu tří u obecné školy v Brandýse nad Labem, čtyř u obecné školy 

v Klecanech, tří u obecné školy v Panenských Břežanech, šesti u obecné školy ve Staré 

Boleslavi a sedmi u obecné školy ve Veliké Vsi. Třídní kniha je v případě obecné školy 

v Klecanech citována pouze jedna, u obecné školy v Odoleně Vodě je jich citováno šest, u 

obecné školy v Panenských Břežanech osm, u obecné školy ve Staré Boleslavi čtyři a u 

obecné školy ve Veliké Vsi také čtyři. Z konferenčních protokolů byly v případě obecné školy 

v Klecanech citovány dva, v případě obecné školy v Odoleně Vodě pět, v případě obecné 

školy v Panenských Břežanech tři, v případě obecné školy ve Staré Boleslavi dva a v případě 

obecné školy ve Veliké Vsi sedm. Školní kroniky byly citovány v počtu dvou u obecné školy 

v Brandýse nad Labem, stejný počet byl citován i v případech obecných škol v Klecanech a 

Odoleně Vodě. Jedna kronika byla citována v případě obecné školy ve Staré Boleslavi. 

Všechny citované archivní prameny se nacházejí ve Státním okresním archivu pro Prahu – 

východ ve Zdibech – Přemyšlení, většina z nich potom v jednotlivých fondech národních 

škol. Mimo těchto fondů jsou ve zmiňovaném archivu také další fondy, které se 

problematikou sledovaných škol zabývají a ve kterých se nalézají citované hlavní matriky. 

Jde především o fondy Místní školní rada Brandýs nad Labem, Místní školní rada Klecany, 

Místní školní rada Odolena Voda, Místní školní rada Panenské Břežany, Místní školní rada 

Stará Boleslav a Místní školní rada Veliká Ves. V těchto fondech se dají nalézt například 

protokoly o zasedání místní školní rady, dále pokladní deníky či účetní uzávěrky. 

Dále se ve zmiňovaném archivu nachází fond Okresního školního výboru v Brandýse nad 

Labem, který fungoval od roku 1908 a kde se dají najít např. zprávy od zemské školní rady a 
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pro ni či osobní spisy učitelů. Fond Okresního školního výboru v Karlíně se nalézá v Archivu 

hlavního města Prahy a obsahuje například spisy školních obcí Vysočany a Hloubětín. 

 Další důležité fondy jsou uloženy v Národním archivu. Jde o fond Zemská školní rada 

Praha (1869 – 1949), kde se nacházejí informace o podřízených školních radách, osnovách, 

nadacích a personálních otázkách, dále fond Ministerstva kultu a vyučování Vídeň (1882 – 

1918), který obsahuje informace o školské i církevní správě a fond Ministerstva školství 

(1918 – 1949), který obsahuje informace o školství, školské správě, ale i vědě, umění a 

ochraně kulturních a historických památek.  

 

1.2. Tištěné prameny 

 

Z tištěných pramenů byly pro práci přínosné především výbory školských zákonů pro 

upřesnění informací a dokreslení situace ve školách ve sledované době. Z těchto výborů byly 

použity Říšský zákon o školách obecných s nařízením vykonávacím a řádem školním i 

vyučovacím
2
 a Zákony školské. Oddíl 4., část 2, Vynesení, nařízení, usnesení a rozhodnutí c. 

k. zemské školní rady, c. k. místodržitele a c. k. finanč. ředit. zemského.
3
 Dále byly použity 

dvě knihy popisující okres Karlínský, jedna po stránce zeměpisné a hospodářské - Statistický 

přehled hospodářských poměrův okresu karlínského roku 1890
4
 a druhá po stránce školství -  

Paměti škol okresu Karlínského
5
 vydané k padesátiletému výročí panování císaře Františka 

Josefa I. Tato práce přináší mnoho zajímavých a důležitých informací o školství a především 

o školách okresu Karlínského od jejich počátků do roku 1898. U některých škol byla 

prakticky jediným pramenem o jejich starší historii. 

 

 

 

                                                           
2
 Říšský zákon o školách obecných s nařízením vykonávacím a řádem školním i vyučovacím. Vídeň 1897. 

3
 Zákony školské. Oddíl 4., část 2, Vynesení, nařízení, usnesení a rozhodnutí c. k. zemské školní rady, c. k. 

místodržitele a c. k. finanč. ředit. zemského. Praha, Ústřední spolek jednot učitelských v království českém, nákl. 

vl. Rašín 1904.  
4
 Hospodářský spolek pro okres karlínský, Okres karlínský roku 1890: statistický přehled hospodářských 

poměrův okresu karlínského roku 1890: k oslavě a na paměť Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze roku 

1891, Praha: Karlín 1891. 
5
 KNEIDL FRANTIŠEK, Paměti škol okresu Karlínského. Soudní okresy: Karlín a Brandýs n. L. od nejstarších 

časů, zvláště však od r. 1848 až do r. 1898, zpracované učitelstvem školního okresu Karlínského, redigované 

Frant. Kneidlem. Karlín 1898. 
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1.3. Literatura 

 

Pro zařazení školních kronik mezi prameny bylo použito skriptum Úvod do studia dějepisu 

III. Nauka o historických pramenech od Ivana Hlaváčka, Jaroslava Kašpara, Roberta Kvačka, 

Eduarda Maura, Karla Novotného, Josefa Petráně, Anny Skýbové a Otto Urbana
6
, kteří řadí 

kroniky mezi prameny literární či vyprávěcí, přínosný byl také Úvod do studia dějepisu a 

techniky historikovy práce od Františka Čapka, Jaroslava Vaculíka a Otto Zwettlera
7
, kteří 

popisují prameny institucionálního původu, kam mimo pamětní prameny zařazují také 

prameny pojišťovací, prameny evidenční, prameny normativní a prameny 

vnitroinstitucionální. Tyto práce napomohly utřídit si dosažené znalosti o pramenech, 

především o pramenech vyprávěcích a o kronikách vůbec. Dalšími zásadními díly tohoto typu 

jsou Úvod do studia dějepisu od Miroslava Hrocha
8
 a nejnověji také Dějepisectví mezi vědou 

a vyprávěním od Jana Horského
9
. 

Z prací o kronikách jako pramenech bylo použito dílo Kroniky a kronikáři od Václava 

Pubala
10

, které přispělo několika základními informacemi o psaní školních kronik a o jejich 

obsahu, jenž mohly být ověřeny v praxi (např. tvrzení, že se i ve školních kronikách nacházejí 

zprávy o dějinách a o životě obce). Některé informace ohledně výnosu zemské školní rady ze 

dne 3. února 1892, který stanovil závazný formulář školních kronik, poskytl článek Kroniky a 

kronikářství v okrese Praha – Východ uveřejněný ve Středočeském sborníku historickém číslo 

25 od Romana Kolka
11

.  

Nejpřínosnější publikací pro poznání historie školství byla kniha Dějiny školství a 

pedagogiky od Miroslava Somra
12

, jež byla inspirací pro základní osnovu kapitoly o dějinách 

školství, a k ní pak mohly být postupně přidávány další důležité informace. Mezi jiným tato 

kniha pojednává například o školských reformách Marie Terezie a Josefa II., dále o 

zrovnoprávnění českého a německého jazyka na školách v roce 1866 a také o Hasnerově 

zákonu z roku 1869. Práce Nástin vývoje všeobecného vzdělání v českých zemích od Marie 

                                                           
6
 HLAVÁČEK IVAN, KAŠPAR JAROSLAV, KVAČEK ROBERT, MAUR EDUARD, NOVOTNÝ KAREL, 

PETRÁŇ JOSEF, SKÝBOVÁ ANNA, URBAN OTTO, Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických 

pramenech. Praha, SPN 1983. 
7
 ČAPKA FRANTIŠEK, VACULÍK JAROSLAV, ZWETTLER OTTO, Úvod do studia dějepisu a technika 

historikovy práce. Brno univerzita 1996. 
8
 HROCH MIROSLAV a kolektiv, Úvod do studia dějepisu. Praha, SPN 1985. 

9
 HORSKÝ JAN, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. 

Praha 2009.  
10

 PUBAL VÁCLAV, Kroniky a kronikáři. Praha, Národní muzeum, Ústřední muzeologický kabinet 1985. 
11

 KOLEK ROMAN, Kroniky a kronikářství v okrese Praha – Východ. Středočeský sborník historický 25, 1999. 
12

 SOMR MIROSLAV a kolektiv, Dějiny školství a pedagogiky. Praha, SPN 1987. 



7 
 

Králíkové, Josefa Nečesaného a Václava Spěváčka
13

 byla přínosná pro poznání školství v 18., 

ale také v první polovině 19. století. Jmenovitě pojednává o Knize metodní z roku 1777 a o 

jejím obsahu, dále pak o vyučovacím jazyku na školách v 19. století. Z historie školství v 

první polovině 19. století se zabývá například školstvím za revolučního roku 1848. Dílo 

Zdeny Veselé, Příspěvek k dějinám českého školství
14

 doplnilo informace o školství během 

19. století. A to především o způsobu vyučování na gymnáziích v té době, o dívčích středních 

školách, ale také například o novele Hasnerova zákona z roku 1883.  

Práce Růženy Váňové, Karla Rýdla a Josefa Valenty, Výchova a vzdělání v českých 

dějinách. IV. díl – 1. svazek. Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem (obecné 

školství – 1848 – 1939), (střední školství a učitelské vzdělání – 1914 – 1939)
15

  přinesla nové 

informace o vzdělávání učitelů v 19. století a také o jejich pracovních podmínkách. Dílo 

přináší mimo jiné informace o upřesnění úkolů měšťanské školy po vydání novely školského 

zákona z roku 1886. Dalším přínosným dílem byl Příspěvek k dějinám školství a jeho správě 

v Čechách v letech 1775 – 1848 od Josefa Hanzala
16

. Toto dílo obohatilo práci o informace z 

oblasti historie středního a vysokého školství. Kniha Z dějin české každodennosti od Tomáše 

Jiránka, Mileny Lenderové a Marie Mackové
17

 přinesla zajímavé informace především o 

formování nejnižšího stupně školství – mateřských škol a jejich počátcích, které spočívaly 

spíše v jejich sociální funkci, dále doplnila některé informace týkající se dívčího středního 

školství.  

Mezi pracemi zabývajícími se vymezeným územím nejvíce autorce napomohla kniha 

Středočeský kraj: města a obce Středočeského kraje: tradice, historie, památky, turistika, 

současnost
18

, která přinesla shrnující informace o většině sledovaných měst a vesnic, dále 

v případě Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi byla velmi přínosnou kniha Náš arcivévoda, 

císař a král Karel I. Rakouský v městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi od Milana 

Nováka
19

, která nepřinesla informace jen o Karlu I., ale také o tomto městě, o jeho historii, o 

                                                           
13

 KRÁLÍKOVÁ MARIE, JOSEF NEČESANÝ, VÁCLAV SPĚVÁČEK, Nástin vývoje všeobecného vzdělání v 

českých zemích. Praha, SPN 1977. 
14

 VESELÁ ZDENA, Příspěvek k dějinám českého školství. Praha, SPN 1984. 
15

 VÁŇOVÁ RŮŽENA, RÝDL KAREL, VALENTA JOSEF, Výchova a vzdělání v českých dějinách. IV díl – 

1. svazek. Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem (obecné školství – 1848 – 1939), (střední 

školství a učitelské vzdělání – 1914 – 1939). Praha, Univerzita Karlova 1992. 
16

 HANZAL JOSEF, Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 1775 – 1848, Sborník 

archivních prací 26 (1976). 
17

 JIRÁNEK TOMÁŠ, LENDEROVÁ MILENA, MACKOVÁ MARIE, Z dějin české každodennosti, Praha 

2011. 
18

 Středočeský kraj: města a obce Středočeského kraje: tradice, historie, památky, turistika, současnost, Rožnov 

pod Radhoštem: Proxima Bohemia 2009. 
19

 NOVÁK MILAN, Náš arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský v městě Brandýse nad Labem – Staré 

Boleslavi, Brno 2011. 
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místním zámku, o arcivévodovi Ludvíku Salvátorovi, dalším Habsburkovi spojeném 

s Brandýsem nad Labem a o brandýských dragounech.  Pro Odolenu Vodu byla cenným 

zdrojem informací kniha Tvrz a zámek Odolena Voda od Jiřího Úlovce, která podrobně 

mapuje historii místní tvrze.
20

 V případě menších měst a obcí musely být z důvodu nedostatku 

kvalitní tištěné literatury využity především jejich oficiální internetové stránky – tak tomu 

bylo v případě města Klecany
21

 a obce Veliká Ves
22

, ale přínosným byl také článek Karin 

Pátrové: Panenské Břežany – jedno z hospodářských center kláštera sv. Jiří na Pražském 

hradě, který vyšel v Historickém sborníku pražského okolí
23

 a který sleduje starší historii této 

obce (hlavně co se týče jejích majitelů) a vyjmenovává další místa, která byla součástí 

břežanského statku. 

Práce o konkrétní problematice sledovaných škol byly k dispozici v nejhojnějším množství 

pro obecnou školu v Odoleně Vodě. Mladší historii školy velmi hezky popsal bývalý ředitel 

základní školy v Odoleně Vodě, František Vejvoda, který psal články o dějinách školy do 

časopisu obce s názvem Odolen
24

. O historii ostatních obecných škol nebyla nalezena žádná 

publikace, proto předkládaná práce vychází především z pramenů – již citovaných kronik, 

dále především z tištěného výše zmíněného pramene Paměti škol okresu Karlínského, ale i z 

již zmiňovaného internetového zdroje města Klecan, kde se nalézá solidní příspěvek o historii 

školy v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 ÚLOVEC JIŘÍ, Tvrz a zámek Odolena Voda. Praha 1998. 
21

 Město Klecany (Oficiální informační portál města Klecany). [online]. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z: 

http://www.klecany.cz/obsah/1-analyticka-cast-449.html 
22

 Obec Veliká Ves (Oficiální informační portál obce Veliká Ves). [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: 

http://www.velikaves.eu/?page_id=30 
23

 PÁTROVÁ KARIN, Panenské Břežany – jedno z hospodářských center kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, 

in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2/2012. 
24

 Např. VEJVODA FRANTIŠEK, Z historie obce, 26. pokračování. Odolen 1 (1993). 
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2. Vývoj školství se zaměřením na nižší stupeň vzdělávání, především 

obecné školství 

2.1. Tereziánská a Josefínská reforma školství 

 

Druhá polovina osmnáctého století se nesla v duchu reforem a osvícenství. Válečné 

neúspěchy, které postihly Habsburskou Monarchii, přičítala Marie Terezie mimo jiné 

nedostatečnému vzdělání svých poddaných. Aby tento stav změnila, povolala z pruského 

Slezska školského reformátora Johanna Ignaze von Felbigera. Dne 6. prosince 1774 vznikl 

z jeho podnětu Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech 

rakouských dědičných zemích. Školní řád měl 79 paragrafů a počítal s výchovou chlapců i 

dívek.
25

 Platil téměř 100 let, až do nové úpravy školství, která byla v Rakousku provedena 

roku 1869 (viz dále).
26

 Školy měly být zřizovány ve městech i na vesnicích. V jednotřídních 

nebo dvoutřídních školách triviálních (v sídle far nebo u filiálních kostelů) se měly děti učit 

číst, psát, počítat se čtyřmi základními početními úkony a jednoduchou trojčlenkou, základům 

hospodaření, náboženství a ve městech pak také znalostem potřebným pro průmysl. Dívky se 

navíc učily šít a plést. Dle školního řádu měly děti chodit do školy alespoň šest let, 

venkovským dětem ve věku od 6 do 12 let byly v létě poskytovány úlevy. Mladí lidé do 20 let 

měli v neděli navštěvovat dvě opakovací hodiny jako doplněk triviálního vzdělání.
27

 Zákon 

nenařizoval povinnou školní docházku v dnešním slova smyslu, nýbrž nařizoval závaznou 

vzdělávací povinnost. Připouštěl i domácí výuku v případě, že se dítě dvakrát do roka dostaví 

k prověření vědomostí do školy. Většina škol měla být koedukovaná, jen ve větších městech 

se počítalo se vznikem samostatných dívčích oddělení, popřípadě i zvláštních dívčích škol.
28

 

V každém kraji měla být dle nového školního řádu založena trojtřídní, později čtyřtřídní 

hlavní škola s ředitelem, katechetou (tj. učitelem náboženství) a třemi nebo čtyřmi dalšími 

učiteli. V hlavní škole se kromě běžných předmětů triviální školy učilo základům latiny, 

zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, slohu, kreslení, geometrii, základům hospodářství a 

průmyslového (industriálního) vzdělání. Na této škole se žáci připravovali na zaměstnání 

                                                           
25

 SOMR MIROSLAV a kolektiv, Dějiny školství a pedagogiky. Praha, SPN 1987, s. 152 – 153. 
26

 KRÁLÍKOVÁ MARIE, JOSEF NEČESANÝ, VÁCLAV SPĚVÁČEK, Nástin vývoje všeobecného vzdělání 

v českých zemích. Praha, SPN 1977, s. 26. 
27

 SOMR MIROSLAV a kolektiv, cit. d., s. 153 – 155. 
28

 JIRÁNEK TOMÁŠ, LENDEROVÁ MILENA, MACKOVÁ MARIE, Z dějin české každodennosti, Praha 

2011, s. 197. 
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v hospodářství a řemeslech, či na vojenskou dráhu. Triviální školy byly vydržovány obcemi a 

místními vrchnostmi, hlavní školy spravoval zemský školní fond.
29

   

 V jednotlivých zemích byly (v sídle školní komise) založeny normální školy. Ty měly 

čtyři třídy a poskytovaly rozšířenou osnovu hlavní školy spolu se zvláštními kurzy, ve kterých 

se vyučovaly předměty potřebné pro vzdělání budoucích učitelů. Přípravné školy pro učitele 

byly později zřizovány také u některých hlavních škol. Každý budoucí učitel musel získat 

vysvědčení o odborné zkoušce. V Praze byla normální škola založena roku 1775 na Malé 

Straně v bývalé jezuitské koleji, roku 1784 přibyla dvoutřídní normální škola pro dívky.  

Na triviálních školách se vyučovalo česky, státní úřady však usilovaly o zavedení 

němčiny.
30

 V hlavních školách se v českých městech vyučovalo zpravidla v první třídě česky, 

ve druhé česky a německy, od třetí třídy pak jen německy. Na normálních školách se 

vyučovalo pouze německy.
31

       

Dozor nad triviálními školami vykonával místní farář, po stránce hospodářské a 

administrativní místní školní dozorce - na venkově to byl například bohatý rolník. Školní 

dozor v celém okrese a dozor nad hlavními školami vykonával vikář nebo děkan. Ten podával 

zprávu zemské komisi, která ustanovovala dozorce v okresech, vydávala učitelům dekrety o 

zaměstnání, účastnila se zkoušek, dbala na dodržování školního řádu atd.   

Dalším školským reformátorem byl holandský osvícenec Gerhard van Swieten, osobní 

lékař Marie Terezie. Gerhard van Swieten pomohl reformovat univerzitní studia. Díky jeho 

snahám byly zavedeny nové osnovy, zřízeny další katedry, latina jako jazyk přednášek, byla 

postupně nahrazena němčinou.        

Odborné školy ještě netvořily důležitou součást školské organizace, byly zřízeny pro 

potřeby praxe a to i školy vojenské. Plán na jejich reformu navrhl hrabě Václav Antonín 

Kounic. Všechny návrhy na reformy řídil nejvyšší orgán zřízený roku 1759 – Dvorská studijní 

komise. V jejím čele stál vídeňský arcibiskup Anton Miggazi, místopředsedou byl Gerhard 

van Swieten. Komisi byly podřízeny zemské studijní komise.
32

  

Jezuitský řád, který v našich zemích přes dvě staletí vedl gymnázia a vyučoval studenty 

především latině, ale také řečtině, historii, náboženství a základům matematiky
33

, byl zrušen 

roku 1773. Latinské školy, které vedl, byly reorganizované již patentem z roku 1755. Dostaly 
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 SOMR MIROSLAV a kolektiv, cit. d., s. 153 – 155. 
30

 SOMR MIROSLAV a kolektiv, cit. d., s. 153 – 155. 
31

 KRÁLÍKOVÁ MARIE, JOSEF NEČESANÝ, VÁCLAV SPĚVÁČEK, cit. d., s. 27. 
32
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charakter výsadních školských zařízení, kam chodily především děti z bohatých rodin. Počet 

škol klesl a po roce 1784, kdy Josef II. (1780 - 1790) zavedl školné, klesl i počet žáků. Jako 

vyučovací jazyk byla postupně zavedena namísto latiny němčina. Na školu byli přijímáni 

chlapci po absolvování alespoň třetí třídy hlavní nebo normální školy, předpokladem přijetí 

bylo úspěšné vykonání přijímací zkoušky v němčině. Gymnázia měla tři gramatické třídy a 

dvě humanitní, na které navazovalo filozofické studium, jež trvalo dva roky, a bylo 

přechodem k univerzitním studiím.
34

 

Vysoké školy bylo taktéž třeba reformovat. Novoty směřovaly k omezení autonomie 

univerzit a prosazení vůle státní moci. Z dnešních vysokých škol působila v této době Karlo - 

Ferdinandova univerzita v Praze, olomoucká univerzita a polytechnika v Praze. Navíc 

existovaly kněžské semináře, které však měly zvláštní funkci i postavení.  

Roku 1752 byl zřízen úřad studijních direktorů, kteří byli jmenováni vládou a měli 

vykonávat bezprostřední státní dozor na fakultách. Tento úřad byl zaveden nejdříve na 

filozofické a teologické fakultě, o dva roky později také na fakultě lékařské a právnické. 

Studijní direktoři předsedali všem zkouškám, posuzovali doktorské teze, řídili studijní a 

odborné záležitosti. Méně důležitá vnitřní správa byla ponechána tradičním univerzitním 

orgánům – rektorům, akademickému senátu a děkanům. V padesátých letech 18. století sílily 

centralistické snahy, v každé zemi byly při guberniu zřízeny studijní komise, jejichž členy 

byli direktoři fakult. Roku 1784 byla studijní komise zrušena, její agendu převzali direktoři 

fakult, kteří byli podřízeni přímo guberniu. Po zrušení jezuitského řádu byl majetek 

filozofické a teologické fakulty, stejně tak i další jezuitský majetek, převeden do správy 

studijního fondu.  

Dekret vydaný 12. prosince 1760 umožnil, aby mohli být jako rektoři a děkani fakult 

voleni i nečlenové profesorských sborů. Toto nařízení mělo umožnit přístup k akademickým 

úřadům i vysokým státním úředníkům, lékařům a dalším, ale v praxi se tato možnost mnoho 

nevyužila. Jako přežitek staré doby bylo zrušeno univerzitní soudnictví, dekretem ze dne 27. 

února 1784 byl zrušen judiciální senát Karlovy univerzity a soudní pravomoc nad členy 

univerzity byla přenesena na pražský magistrát. Studijním řádem z roku 1784 byla jednotně 

upravena pedagogická činnost na všech fakultách, císařským rozhodnutím ze dne 29. 

července 1784 byla zrušena latina jako vyučovací jazyk a nahrazena byla němčinou. Byly zde 
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také vyjmenovány přednášky, na nichž bylo možno vedle němčiny přednášet také v latině a 

češtině. Šlo o pastorální teologii na bohoslovecké fakultě a porodnictví na fakultě lékařské.
35

 

Jistý návrat k univerzitní samosprávě a k obnově určité svobody profesorských sborů došlo 

za císaře Leopolda II. Dekretem ze dne 8. února 1791 předal fakultním učitelským sborům 

řízení studijních záležitostí a podřizoval je studijnímu konsensu, kterému předsedal rektor 

univerzity a byli v něm zastoupeni volení zástupci fakult, gymnázií a hlavních škol 

v Čechách. Činnost studijního konsensu však netrvala dlouho, zrušil ho již císař František I. 

29. října 1802. Znovu byl zaveden úřad studijních direktorů na fakultách. Studijní direktoři 

byli jmenováni panovníkem a podléhali státní správě. Dále byla obnovena doktorská kolegia 

v čele s voleným děkanem. 

Direktoři fakult dohlíželi na studium, dodržování studijních předpisů, přednášky i literární 

práci profesorů. Doktorská kolegia, děkani, akademický senát i rektor byli zatlačováni do 

pozadí. V jejich kompetenci byly jen majetkové záležitosti univerzity, provoz a vnitřní život 

na fakultách a univerzitě. Akademický senát byl vrcholným samosprávným orgánem v čele 

s rektorem, voleným každoročně střídavě z řad profesorů každé fakulty. Po zrušení studijního 

konsensu se snažil posílit svou pozici tím, že přibral studijní direktory mezi své členy, ale 

jeho bezvýznamnost ve studijních otázkách se nezměnila. Hodnost rektora jako zástupce 

univerzity byla zvýrazněna až v roce 1845, kdy mu bylo přiznáno členství na českém 

sněmu.
36

     

V této době začala vznikat také teoretická díla zabývající se pedagogickou činností.      

Johann Ignaz von Felbiger vydal roku 1775 německy psanou Metodní knihu (Metodenbuch). 

Kniha měla tři díly a byla přeložena do polštiny, italštiny, maďarštiny, slovinštiny a roku 

1777 také do češtiny pod názvem „Kniha metodní pro učitele českých škol v cís. král. zemích, 

v níž důkladně a jadrně se ukazuje, jak by v školním řádu určitý způsob učiteli netoliko 

vesměs, ale i zvláště při každé k učení nařízené věci zříditi se měl“. Roku 1777 ve Vídni 

vyšlo „Jádro metodní knihy…jako instrukce pro učitele, především venkovské.“
37

 Kniha 

metodní měla dvě části. V první části byly obecné pokyny k vyučování a zdůvodnění výhody 

společného vyučování žáků ve třídách. Ve druhé části se pojednávalo o „způsobu učení“ 

v jednotlivých učebních předmětech: v náboženství, poznávání písmen, slabikování, čtení, 

                                                           
35
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psaní, pravopisu, výkladech zeměpisných, historických, početních, stavitelských a 

strojírenských.
38

 

Mezi školské reformátory patřil také Heinrich Seibt, profesor filozofie a krásných umění, 

po dlouhých letech první laický vyučující na filozofické fakultě, jenž řídil reformu gymnázií a 

byl členem zemské školské komise. Dále Ferdinand Kindermann von Schulstein
39

. 

Kindermann byl děkanem v Kaplici na panství Buquoyů, členem zemské školské komise 

v Praze a vrchním zemským dozorcem v Čechách. Za vlády císaře Josefa II., po zrušení 

dvorské školské komise, mu byla svěřena funkce vrchního ředitele „německého“ školství, měl 

tak pravomoc nad všemi zemskými školskými komisemi. 

Navzdory germanizačním snahám se začínaly tisknout české učebnice a pomůcky. Od roku 

1777 je tiskla tiskárna normální školy za redakce Františka Jana Tomsy, byla zde přeložena i 

Metodní kniha.  

Na mnoha školách se v této době zaváděla industriální výchova zaměřená především na 

dívky, kam patřilo předení, tkaní, šití, znalost moderních způsobů pěstování rostlin, česání 

vlny, štěpařství, včelařství, hedvábnictví a chmelařství a spojovala se s literárním 

vyučováním. Jejím propagátorem byl především F. Kindermann. Ke změně došlo s nástupem 

průmyslové revoluce. Na konci 18. století skončilo vyučování těm dovednostem, které už 

nebyly dále potřeba a zůstalo jen to, co mohla využít žena v domácnosti. 

V poslední třetině 18. století existoval již obecně platný systém školství vybavený 

vnitřními předpisy včetně učebních osnov. Poprvé v dějinách českého školství mohli alespoň 

na nejnižší úrovni získat vzdělání všichni mladí lidé. Císař Josef II. zavedl státní dozor – 

krajské školní komisaře, kteří odpovídali státu za stav školství ve svěřeném kraji. Dále byly 

zavedeny sankce proti rodičům, kteří neposílali řádně své děti do školy. Mohli dostat pokutu, 

povinnost veřejné práce nebo jim byla zrušena chudinská podpora.
 
Všeobecná povinná školní 

docházka se však prosazovala nadále pomalu a byla stále porušována.
40

 Dále došlo ke snížení 

počtu žáků ve třídě, byly zakázány tělesné tresty a stanovena doba hlavních prázdnin, učivo 

bylo podrobně rozděleno do jednotlivých tříd, byl omezen počet náboženských úkonů a byly 

zavedeny občasné učitelské konference.
41
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2.2.  Od pojosefínských reforem k revolučnímu roku 1848 

 

Po smrti Josefa II. byla provedena další reforma školství, neboť za jeho nástupců se začala 

silně projevovat nespokojenost šlechty a duchovenstva se školskými reformami a jejich 

osvícenskými idejemi. Obě skupiny usilovaly o to, aby bylo na školách posíleno vyučování 

náboženství a aby školství podléhalo církevnímu dozoru. Proto byla roku 1795
42

 zřízena 

opravná dvorská studijní komise, jejímž předsedou byl hrabě Jindřich Rottenham. Roku 1805 

byl vydán nový školní řád s názvem Politické zřízení německých škol v c. k. německých 

dědičných zemích (Schulkodex). Veřejně se začala proklamovat zásada, že Rakousko 

nepotřebuje vzdělané lidi, ale dobré poddané.
43

 Triviální škola neměla učit děti přemýšlet, ale 

vychovávat je „v srdečné, dobré, povolné a zdatné lidi.“ Vyučované předměty se měly omezit 

jen na čtení, psaní a počítání, naopak byla rozšířena výuka náboženství jako základ mravní 

výchovy. Nad školstvím byl rovněž zesílen církevní dohled.
44

   

Roku 1819 vyšly nové gymnazijní osnovy, ve kterých byla patrná snaha o docenění češtiny 

pro střední školství. Ovšem již o dva roky později, dne 16. února 1821 vyšel dvorní dekret, 

který zapovídal učení češtině jako řádnému jazyku. Ve 30. letech pod vlivem revolučních 

událostí ve světě, začalo růst národní sebevědomí a povzbudila se naděje na změny poměrů. 

Byly podávány návrhy a požadavky na reformu ve školství. Roku 1832 byl vypracován spis 

Sboru pro řeč a literaturu českou, který neváhal kritizovat germanizační snahy na školách a 

žádal zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka v obecném školství, dále její zavedení jako 

předmětu na reálkách a gymnáziích, měla se stát vyučovacím jazykem náboženství a 

v hodinách latiny při překladech a slohových cvičeních. Odpověď vlády přišla až za tři a půl 

roku a byla zcela odmítavá. 

Nadále se však ozývaly kritické hlasy ohledně nedostatečné přípravy učitelů, byl kritizován 

systém třídních učitelů na gymnáziích, kteří učili všechny předměty, žádala se větší úloha 

mateřského jazyka ve vyučování a také lepší postavení přírodovědných předmětů, dějepisu a 

dalších předmětů. Objevila se snaha o vytvoření nového typu školy, která by lépe 

připravovala na vyšší technické školy, neboť příprava na škole hlavní tomuto účelu 

nedostačovala. 

V květnu 1838 bylo vydáno rozhodnutí, jímž byli ředitelé gymnázií vybídnuti, aby podali 

návrhy na reformu. Objevila se řada podnětných návrhů, díky některým z nich bylo 

v budoucnu zavedeno osmitřídní gymnázium o dvou čtyřletých celcích, byla zvýrazněna 
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úloha přírodních věd, literatury a vzdělání četbou namísto dosavadní převahy gramatiky při 

vyučování jazyků a byly zavedeny nové předměty.
45

 

V srpnu roku 1844 vyšlo císařské nařízení, které zamítlo předložené návrhy, i když zde 

stále byla možnost podávání dalších návrhů. Nadále tedy probíhaly diskuze, které přispěly 

k vyjasnění mnoha základních otázek. Jejich řešení však přinesl až revoluční rok 1848.
46

     

Ve výuce hlavních škol a gymnázií se v této době začaly prosazovat přírodovědné a 

technické předměty. Z podnětu a peněz církevních představitelů začaly vznikat reálné školy. 

Roku 1816 dostal piaristický provinciál 140 000 zlatých z odkazu pražského arcibiskupa 

Václava Leopolda Chlumčanského na zřízení reálných škol v Rakovníku (vznikla zde roku 

1832) a v Liberci (založena roku 1837). Pedagogové na těchto školách byli piaristé. Pozornost 

byla věnovaná matematice, fyzice, chemii, technickým a ekonomickým předmětům (např. 

stavebnictví, účetnictví, obchodnímu právu). Školy brzy dosáhly věhlasu a přicházeli na ně 

studovat i žáci ze vzdálených míst v Čechách i z ciziny. V této době bylo také možno 

navštěvovat zvláštní kurs při pražském polytechnickém ústavu, který měl povahu reálné 

školy.
47

   

 

2.3. Revoluční rok 1848 

 

Během revolučního roku 1848 přijal Kroměřížský sněm zásadu, že všechna moc pochází 

z lidu. Z tohoto demokratického principu byly vyvozeny důsledky i pro školství: všechno 

vyučování mělo být bezplatné a škola světská. Dvorská studijní komise byla rozpuštěna, 

místo ní bylo v březnu 1848 zřízeno ministerstvo vyučování. Na obecných a středních školách 

byly oba jazyky, německý i český, uznány za rovnoprávné. V Praze byla otevřena česká 

hlavní škola s učitelským ústavem pro vzdělání učitelů národních škol. Prvním ředitelem se 

stal Karel Slavoj Amerling. Z pověření čtvrté sekce Národního výboru vypracoval Návrh pro 

národní školy, v němž požadoval zavedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 14 let, 

všestranné a soustavné vyučování, nezapomněl ani na předškolní výchovu. Další plány na 

reformu škol zazněly například ve stati Karla Havlíčka Borovského Vyučování lidu obecného 

(Národní noviny, 1848). V této stati požadoval vysokoškolské vzdělání učitelstva. Další 

návrhy vzešly od mužů slavných jmen, jako byli matematik, astronom a fyzik František Tesař, 

spisovatel, etnograf a jazykovědec Pavel Josef Šafařík, básník, dramatik a zakladatel české 
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archeologie Jan Erazim Vocel, spisovatel, básník a novinář Karel Sabina, básník, jazykovědec 

a historik Jan Kollár, filozof, pedagog a politik František Čupr, lékař a profesor na lékařské 

fakultě Vilém Dušan Lambl a fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof Jan Evangelista 

Purkyně. Přes všechny tyto snahy však ke skutečné demokratizaci školství v českých zemích 

nedošlo. Revoluční myšlenky roku 1848 byly smeteny vládnoucími kruhy, šlechtou, církví a 

armádou. Kroměřížský sněm byl rozehnán a byl nastolen absolutismus.
48

  

 

2.4. Dějiny školství v českých zemích od roku 1848 do roku 1918 

2.4.1 Mateřské školy 

 

Myšlenka péče o předškolní dítě mimo rodinu vznikla v druhé polovině 18. století v 

souvislosti s filantropií. Stála za ní snaha pomoci dětem z nejchudších vrstev, obléct je, umýt 

je a zajistit jim alespoň jedno teplé jídlo denně. Otázky zda matka pracuje mimo domov a 

socializace dítěte byly až druhotné. První „mateřská třída“ vznikla ve Vogézách ve Francii, 

kde ji v roce 1769 otevřel pastor Jean Oberlin. První opatrovna v Habsburské monarchii 

vznikla zásluhou hraběnky Theresy Brunschwick-Korompe v roce 1828 v Budíně a nesla 

název „Angyalkert“, tedy „Zahrada andělíčků“. Tato dáma se zasloužila také o vznik první 

dětské opatrovny ve Vídni. Podle dekretu studijní dvorské komise z února roku 1832 a 

následného guberniálního nařízení z 30. dubna 1832 podléhaly tyto útulky biskupské 

konzistoři, nesměly přijímat děti starší pěti let a mohly být financovány pouze z dobrovolných 

příspěvků.
49

  

V českých zemích dal k jejich vzniku pokyn nejvyšší purkrabí Karel Chotek dne             

16. května 1835, když vyzval krajské hejtmany a konzistoře k „založení humanitních ústavů, 

tak řečených opatroven dítek“. Pro tyto opatrovny se vžilo pojmenování Bewahranstalt – 

ústav k opatrování, k ochraně. Některé opatrovny však vznikly již před tímto datem. Patřily 

mezi ně opatrovny na Hrádku v Praze, v Karlíně a v Plzni. Tyto opatrovny byly určeny pro 

„dítky, jejichž rodičové denní prací živiti se musí.“ Do roku 1848 jich vzniklo v Čechách 

dvacet. Jako vychovatelé zde působili především muži a opatrovny se řídily plánem, který 

v podstatě kopíroval vyučování v elementárních školách. Ženy se v těchto zařízeních 

vyskytovaly pouze sporadicky a spíše ve venkovských opatrovnách.
50

 

                                                           
48

 KRÁLÍKOVÁ MARIE, JOSEF NEČESANÝ, VÁCLAV SPĚVÁČEK, cit. d., s. 29 – 31.  
49

 JIRÁNEK TOMÁŠ, LENDEROVÁ MILENA, MACKOVÁ MARIE, cit. d., s. 193 – 195. 
50

 Tamtéž, s. 193 – 195. 



17 
 

Hasnerův zákon z 14. května 1869 (viz dále) zahrnul ústavy poskytující předškolní péči do 

školní zákonné normy, aniž by je prohlásil za povinné. Současně inicioval vznik mateřských 

škol jako škol cvičných při dívčích pedagogiích. Systém kopírující školní vyučování 

v zařízeních pro děti předškolního věku však odmítala řada pedagogů, především pruský 

reformátor Friedrich Fröbel, zakladatel německých dětských zahrádek a propagátor výchovy 

hrou. „Školský způsob“ výchovy v opatrovnách skončil až díky ministerskému výnosu           

č. 4771 ze dne 22. června 1872. Vznik české opatrovny, která plně respektovala specifika 

předškolního věku a kde o děti konečně pečovaly opravdu kvalifikované učitelky, je spojen se 

jménem významné filantropky Marie Riegrové. Předškolní péče vznikala její zásluhou 

v šedesátých až devadesátých letech v Praze a sledovala dva cíle. Za prvé byla výrazem 

filantropie a za druhé měla odvrátit nebezpečí poněmčování českých dětí ve výchovných 

zařízeních jazykově německých, která v Praze převažovala. V roce 1888 existovalo 

v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Dolním Rakousku 172 českých předškolních ústavů 

(vedle desítek německých zahrádek), v nichž působilo 5 pěstounů a 322 kvalifikovaných 

pěstounek a pomocných opatrovnic. V Praze bylo v této době 18 ústavů se 65 pěstounkami. 

Před první světovou válkou mělo hlavní město Českého království 23 mateřských škol.
51

 

 

2.4.2. Hasnerův školský zákon. Škola měšťanská a obecná. 

 

Roku 1855 byl uzavřen konkordát
52

, kterým bylo rakouské školství zcela podřízeno 

církevnímu dozoru. Církev opět řídila jménem státu veškeré národní školství se snahou 

dosáhnout alespoň „stínu“ svého dřívějšího postavení. Církevní úřady schvalovaly učebnice, 

rozhodovaly také o obsazování volných učitelských míst.
53

 Veškeré vyučování ve školách 

muselo být ve shodě s katolickou vírou.
54

 Politické zřízení školské (Schulkodex, vydán roku 

1790, platil až do roku 1869) zavádělo dozor nad školstvím, který zajišťovali nižší církevní 

funkcionáři – děkani a faráři. Měli funkci tzv. školních dozorců. Činnost ministerstva kultu a 

vyučování byla ukončena a veškeré kompetence přešly pod ministerstvo vnitra.
55

 Roku 1860 

byl vydán tzv. Říjnový diplom, který zrušil absolutismus a obnovil ústavu. V Čechách tento 

čin vyvolal značnou aktivitu politickou, hospodářskou i kulturní. Vznikaly četné učitelské 
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jednoty, které nesly jména spjatá s českou historií – například Budeč nebo Komenský. Tyto 

jednoty usilovaly o povznesení národnostního uvědomění učitelstva a o zvýšení jeho 

pedagogického vzdělání.
56

 Od roku 1861 bylo školství pod rozhodovací kompetencí 

jednotlivých zemských sněmů.
57

         

Roku 1866 byl vydán zemský zákon o provedení rovného práva obou zemských jazyků na 

národních a středních školách. Oba zemské jazyky (český a německý) tak byly uznány jako 

rovnocenné. Bylo uzákoněno, že vyučovacím jazykem ve školách bude jen jeden z obou 

jazyků a druhý se stane nepovinným vyučovacím předmětem.
58

 Zákon platil jen do roku 

1867, pak jeho funkci převzal ústavní zákon o rovném právu vyučovacích jazyků.
59

         

O dva roky později, roku 1868, byl vydán říšský zákon, jenž stanovil vzájemné postavení 

školy a církve. Řízení, správu školství a dohled nad ním převzal stát. Církvi bylo ponecháno 

pouze řízení a organizace vyučování náboženství. Tímto zákonem byla zavedena nekonfesijní 

škola. Církev však stále měla právo zřizovat soukromé školy pro děti příslušného vyznání.  

Další školský zákon, upravující elementární školství v Rakousku, vyšel dne 14. května 

1869 (nazývá se též Hasnerův – dle tehdejšího ministra vyučování Leopolda Hasnera) a byl v 

platnosti do roku 1918, s malými obměnami až do roku 1948.
60

 Je označován také jako 

„květnový zákon“ nebo „Velký říšský zákon“. Oficiální název zní „Zákon, jímžto se 

ustanovují pravidla vyučování na školách obecných“.  

Zákon zavedl školu obecnou a měšťanskou (původně jen jako variantu školy obecné), 

učitelské ústavy (Původní název zněl vzdělavatelny učitelské
61

, studium trvalo 4 roky a 

uchazeči o něj museli dovršit 15. rok života. Absolventi učitelských ústavů se měli podrobit 

tzv. zkoušce dospělosti. Pokud ji úspěšně složili, dostali vysvědčení dospělosti a mohli se stát 

podučiteli nebo prozatímními učiteli. K definitivnímu ustanovení učitelem bylo třeba 

vysvědčení učitelské způsobilosti, které získal učitel, jen pokud se podrobil zkoušce učitelské 

způsobilosti. K té mohl absolvent přistoupit nejméně po dvouleté praxi.)
62

 pro vzdělávání 

učitelů škol obecných a měšťanských, stanovil osmiletou školní povinnost a také významně 

rozšířil obsah vzdělání. Objevila se možnost vysokoškolského vzdělání učitelů národních 

škol
63

 (díky učitelským kurzům na univerzitách a vysokých školách technických
64

), 
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uvažovalo se o formách dalšího vzdělávání učitelů
65

 (pomocí školních časopisů, učitelských 

knihoven, konání pravidelných učitelských konferencí
66

), zákon také stanovil pravidla jejich 

ekonomického a sociálního zabezpečení.
67

 Plat učitele měl dosahovat takové výše, aby uživil 

sebe a svou rodinu, aniž by si musel přivydělávat jinak. Byl vyplácen školními úřady, tudíž si 

ho učitel již nemusel vybírat sám. Dále byla učitelům přiznána penze.
68

    

Roku 1870 byl vydán školní a vyučovací řád pro školy obecné, který stanovil základní 

pravidla chování dětí ve škole, povinnosti dětí a učitelů a zakázal tělesné tresty.
69

 Působení 

ministerstva se omezovalo na vytváření řady normativních dokumentů. Například pro činnost 

školních knihoven, psaní školních kronik, úpravu organizace učitelských ústavů a provozu 

mateřských škol.
70

 

Zásadní pozitiva zákona z roku 1869 byla spatřována v sekularizaci (zesvětštění) a 

etatizaci (zestátnění) školství. Významným počinem bylo prodloužení školní docházky – 

zvýšila se tak úroveň obecného vzdělání.
71

 Rakousko - Uhersko se díky tomuto zákonu 

zařadilo nejen mezi státy s nejpokrokovějším školským zákonodárstvím, ale zavedením 

osmileté školní docházky získalo i evropské prvenství.
 72

 Významný pokrok byl učiněn také 

ve vzdělávání učitelů, neboť i jim byla prodloužena délka studia.
73

 Dále byl zaveden 

pravidelný plat pro učitele a tím se zvýšilo jejich společenské postavení. § 42 tohoto zákona 

dovoloval při univerzitách a vysokých školách technických zřizovat pedagogické semináře. 

Připouštěl tak výklad, že alespoň některým učitelům národních škol bude umožněno 

vysokoškolské studium. 

Především však byly zákonem z roku 1869 zavedeny tzv. obyčejné školy obecné (veřejné i 

soukromé) a školy měšťanské. Měšťanská škola nebyla ze začátku zcela jiným typem školy 

než škola obecná, byla jen její variantou. I ona byla školou obecnou. Obsah vzdělání ji však 

postavil na podstatně vyšší úroveň. Vyučovaly se zde reálie jako samostatné předměty 

(zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt – tj. fyzika a počátky chemie), aritmetika, vedení 

hospodářských knih, technické kreslení, nepovinný cizí jazyk a další. Poslání této školy bylo 

v roce 1869 ještě nejasné, stejně tak její organizace. Měšťanské školy mohly být buď 
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osmileté, tříleté samostatné nebo tříleté spojené s pětiletou školou obecnou. Žáci tak mohli 

absolvovat povinnou školní docházku trojím způsobem. Mohli navštěvovat osmiletou 

obecnou školu, osmiletou měšťanskou školu nebo pětiletou obecnou a pak na ni navazující 

tříletou měšťanskou školu. Obecná škola a v této době též škola měšťanská, poskytovaly 

relativně ukončené vzdělání, děti z nich odcházely rovnou do praxe. Jediná cesta 

k vysokoškolskému vzdělání byla po absolvování střední školy, těch však bylo málo a na 

rozdíl od škol obecných a měšťanských byly placené, proto si ji mohli dovolit navštěvovat 

pouze žáci ze středních a vyšších společenských vrstev. Pro odlišný obsah vzdělání nebylo 

možné, aby absolventi měšťanské školy přestoupili do vyšších ročníků klasického gymnázia – 

vyučovala se zde totiž latina a řečtina.
74

        

Během 70. let 19. století ministerstvo kultu a vyučování v čele s ministrem Karlem von 

Stremayerem řešilo protesty vůči novému zákonu. Ohniskem sporu bylo prodloužení školní 

docházky (od 6 do 14 let).
75

 Děti totiž byly zapotřebí jinde – na poli a v továrnách.
76

 

Podnikatelé ztráceli lacinou dětskou pracovní sílu, obce nechtěly vydávat peníze na zřizování 

a vydržování školních budov.
77

 Dalším problémem, který muselo ministerstvo řešit, byl 

nedostatek učitelů, který byl vyrovnán až počátkem 80. let.
78

      

Proti zákonu byla také církev. Papež Pius IX. ho dokonce proklel.
79

 Konzervativním 

politikům v čele s poslancem F. L. Riegrem
80

 a církvi se nakonec podařilo prosadit novelu 

tohoto zákona roku 1883. Byly zavedeny tzv. úlevy. Rodiče dětí, které již šest let chodily do 

školy, mohli požádat o úlevy v plnění školní docházky. Zákon vycházel vstříc především 

nemajetným obyvatelům, děti mohly chodit do školy buď jen část školního roku, nebo jen 

dopoledne, či jen některé dny v týdnu. Byl také omezen rozsah výuky v obecných a 

měšťanských školách a v učitelských ústavech.
81

  

Novela také znovu umožnila církvi získat částečný vliv na kontrolu škol a přípravu 

učitelů.
82

 Odpovědným správcem školy se mohl stát jen ten učitel, který byl způsobilý 

vyučovat náboženství toho vyznání, k němuž se hlásila většina žáků. Učitelé mohli být díky 

této novele stíháni nejen za porušování svých povinností ve škole, ale i za chování mimo 
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školu, které by mohlo narušovat vážnost učitelského stavu. Díky § 54 tak mohli být stíháni 

pokrokoví učitelé, kteří se snažili hájit školství proti klerikálním požadavkům. Na základě 

těchto ustanovení vydala roku 1885 zemská školní rada nové učební osnovy pro jednotřídní 

až osmitřídní obecné školy, které vedly ke snížení jejich obsahové úrovně. Novela se dotkla 

také učitelských ústavů. Nová osnova z roku 1886 omezila rozsah učiva, zvláště reálie a 

matematiku, naopak přidala hodiny náboženství i hry na varhany. Byly podstatně sníženy 

požadavky na učitelské vzdělání a všechny předměty musely být vyučovány v náboženském 

duchu.
83

 

 Kladným rysem novely bylo zpřesnění úkolu a organizace měšťanské školy. Byla nově 

pojata jako škola vyšší, měla žáky připravovat pro průmysl, zemědělství, pro studium na 

učitelských ústavech a na odborných školách, které nepožadovaly přípravu ze střední školy.
84

 

Dále bylo stanoveno, že měšťanská škola bude nadále institucí tříletou, varianta osmileté 

měšťanské školy byla zrušena.
85

 Novela byla zrušena až tzv. malým školským zákonem 

v roce 1922.
86

      

Roku 1897 byla vydána tzv. Gautschova nařízení, která posílila vliv tělesné výchovy ve 

školách, zavedla pravidelné inspekční cesty okresních školních inspektorů po monarchii a 

zrušila možnost přijímání finančních a věcných darů učiteli.
87

  

 

2.4.3. Střední školy 

 

Po absolvování pěti let obecné nebo měšťanské školy mohli žáci nastoupit na klasická 

gymnázia, která byla zaměřena převážně na klasické jazyky – latinu a řečtinu. Nižší 

gymnázium poskytovalo ucelenou soustavu všeobecného vzdělání a vyšší gymnázium ji dále 

prohlubovalo. Tyto školy připravovaly studenty především na studium na vysokých školách 

zaměřených na humanitní a přírodovědná studia.      

Dalším typem středních škol byly reálky. Připravovaly studenty pro technická studia, 

průmysl, řemesla a živnosti, měly funkci odborných škol. Mezi vyučované předměty patřilo 

např. účetnictví, stavitelství, živnostenské počty či nauka o strojnictví. Kladl se zřetel na 

matematiku, přírodní vědy a živé jazyky. Škola studenty připravovala pro další studium na 

vysokých školách technických, zemědělských, hornických a lesnických akademiích. Roku 
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1869 byla zavedena nepovinná maturita, od roku 1872 byla povinná.
88

 Reálky byly 

sedmitřídní a podobně jako gymnázia byly organizované do dvou stupňů – čtyřletého nižšího 

a tříletého vyššího.
89

           

Reálná gymnázia vznikala od šedesátých let 19. století. Místo výuky řečtiny zde byl 

zaveden živý jazyk a rozšířila se výuka matematiky. První reálné gymnázium v Čechách 

vzniklo v Táboře. Státní institucí se reálná gymnázia stala až roku 1908 na základě tzv. 

Marchetovy reformy (podle uherského ministra kultu a vyučování Gustava Marcheta). 

Marchetova reforma také uzákonila další typ střední školy – reformní reálné gymnázium. 

Nižší stupeň v podstatě odpovídal reálce, výuka byla zaměřena na moderní cizí jazyky.  

První dívčí střední školy v českých zemích začaly vznikat na konci 19. století. Zásluhu na 

tom měly ženy slavných jmen, jako byly spisovatelky Božena Němcová, Antonie Čelakovská 

- Reissová, Karolína Světlá a zejména básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka 

Eliška Krásnohorská.
90

 Roku 1860 byla v Písku založena vyšší dívčí škola, roku 1863 byla 

založena další v Praze. Studium na nich bylo nejprve tříleté, od roku 1870 čtyřleté a od roku 

1887 šestileté. Na Moravě byla založena brněnská škola Vesna v roce 1866.
91

 Další vyšší 

dívčí školy byly založeny v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Táboře, Chrudimi 

a v Praze – Karlíně.
92

  

Úkolem škol bylo rozšířit žačkám vzdělání z obecné školy a připravit je lépe pro život 

rodinný a občanský. Cílem však nebylo připravit absolventky pro vysokoškolská studia. 

Pražská škola si uchovávala zvláštnosti svého studijního plánu a ani po vzniku dívčích lyceí 

(viz dále) se dlouho nesnažila přizpůsobit lycejním osnovám.
93

 První dívčí gymnázium 

v Rakousku bylo otevřeno roku 1890. Neslo jméno Minerva a nacházelo se v Praze, 

v Pštrosově ulici. Profesorský sbor byl vytvořen z učitelů chlapeckých gymnázií. 

Nejvýznamnějším členem byl Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, zakladatel mezinárodního 

olympijského výboru a autor příruček společenského chování.
94

 Žačky přicházely většinou 

z měšťanských škol. Nejdříve jim mělo být doplněno vzdělání v dvouleté přípravce na úroveň 

nižšího gymnázia, značná pozornost byla věnována latině a řečtině. Na přípravku pak 

navázaly čtyři vyšší třídy klasického gymnázia. Jejich osnova byla totožná s chlapeckými 
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školami.
95

 Absolventkám dívčích gymnázií bylo postupně dovoleno studium na vysoké škole. 

Na filozofické fakultě studovaly od roku 1897, na lékařské fakultě od roku 1900.
96

   

Výsledkem pokusu o vybudování samostatného dívčího školství byla šestitřídní dívčí 

lycea, která byla zřizována na základě Prozatímního organizačního statutu, jenž byl vydán 

v prosinci roku 1900 a umožňoval přetvoření vyšších dívčích škol v jednotný typ, který 

poskytoval uzavřené všeobecné vzdělání vyššího stupně. Vyučovaly se zde moderní jazyky a 

literatura, současně škola připravovala žačky pro samostatná povolání. Na školu byly 

přijímány desetileté dívky po úspěšném složení přijímací zkoušky. Na lyceum mohly 

přestoupit také žákyně třetí třídy měšťanské školy, pokud složily přijímací zkoušku. Další 

možností bylo absolvovat tříleté lyceum a poté pokračovat na dívčí měšťanské škole. Její 

osnovy se totiž shodovaly s osnovami čtvrté až šesté třídy lycea. Studium na lyceu bylo 

zakončeno maturitou (Dle předpisu z října 1901.). Díky novému zkušebnímu řádu z roku 

1908 se mohly maturantky lyceí přihlásit k mimořádnému studiu na filozofické fakultě nebo 

po složení doplňovacích zkoušek z latiny ke studiu farmacie. Pokud složily doplňovací 

zkoušky, mohly také vyučovat některým předmětům na obecných i měšťanských školách. Již 

po ukončení 4. ročníku mohly odcházet do praxe – poštovní, telegrafní a telefonní. Stát se o 

zřizování lyceí nestaral, na starost si je vzaly spolky a obce.
97

  

V roce 1863 vznikla v Praze Průmyslová škola dívčí. Provozoval ji Spolek svaté Ludmily 

(založený roku 1851 s cílem podporovat chudé vdovy). Spolek měl i odpolední školu, kde se 

chudé dívky třikrát týdně učily šití a pletení. Průmyslová škola však měla širší koncepci. 

Chudé dívky zde měly získat ucelené základy některé profese hodící se dle dobového názoru 

pro ženu a současně si doplnit základní vzdělání. Ještě před zánikem průmyslové školy 

založila roku 1871 Karolína Světlá Ženský výrobní spolek český, ten provozoval vlastní dívčí 

obchodní a průmyslovou školu a kurzy pro vychovatelky a ošetřovatelky. V roce 1884 vznikla 

v Praze městská dívčí průmyslová škola, kde se dívky učily šít oděvy a prádlo. Podobně 

zaměřené školy vznikaly i v dalších městech – v Brně, Chrudimi, Lounech, Havlíčkově Brodě 

či Stěžerách u Hradce Králové. 

Hasnerova reforma umožnila také vznik veřejného dívčího učitelského ústavu 

zakončeného maturitou a příchod učitelek literních předmětů do veřejných laických škol, 

včetně koedukovaných nebo chlapeckých. Toto dívčí pedagogium vzniklo v Praze v roce 
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1870 postátněním soukromého pedagogia založeného v listopadu roku 1866 při škole u svaté 

Anny.
98

   

Od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století se rozvíjely také různé typy a druhy 

odborných škol. Na výběr byla zemědělská, kupecká, řemeslnicko-technická, agronomická, 

obchodní či odborně technická. Délka docházky se pohybovala od jednoho roku do čtyř let. 

Tyto školy navazovaly na měšťanské nebo nižší střední školy a některé z nich dosahovaly 

úrovně středních škol.
99

   

    

2.4.4. Vysoké školy 

 

V září roku 1849 byl vydán prozatímní zákon o univerzitách, které měly být budovány 

jako právně samostatné útvary, nadané akademickou svobodou i právem svobodného učení. 

Pražská univerzita zůstala až na malé výjimky německá.
100

     

Zákonem ze dne 28. února 1882 byla dosavadní německá Karlo-Ferdinandova univerzita 

rozdělena na dvě – českou a německou. Od školního roku 1882/83 zahájily činnost pouze dvě 

fakulty na české univerzitě – filozofická a právnická. Následující školní rok se k nim přidala 

fakulta lékařská. Od školního roku 1891/92 přijímala studenty a poskytovala vzdělání fakulta 

teologická. Česká univerzita byla místem rozvoje české vědy a kultury. Prvním rektorem 

univerzity byl historik, archivář a politik Václav Vladivoj Tomek, mezi profesory byly takové 

kapacity jako estetik, teoretik hudby a divadla Otakar Hostinský, kritik, historik umění a 

estetik Miroslav Tyrš, historik, diplomat, básník, spisovatel a překladatel Jaroslav Goll a 

politik, filozof a budoucí první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
101
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2.5. Školství za první Československé republiky 

 

Prvním legislativním aktem vydaným po založení Československé republiky byl zákon ze 

dne 28. října 1918 – O vytvoření československého státu, který ponechával všechna říšská a 

zemská nařízení a zákony nadále v platnosti
102

, tedy i zákony týkající se školství.
103

  

Dne 2. listopadu 1918 bylo vytvořeno ministerstvo školství a národní osvěty jako nejvyšší 

státní školský úřad s celostátní působností. V přímé kompetenci ministerstva bylo řízení a 

správa vysokého školství, odborných škol a národních škol menšinových. Nová republika 

převzala též zemské školní rady, školní okresy a okresní školní rady.
104

 Nastal rozvoj školství 

v českých zemích, především v pohraničí, kde přibyly ke stávajícím školám s německým 

vyučovacím jazykem školy s českým vyučovacím jazykem, dále na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi. Tam však rozvoji zpočátku bránil nedostatek učitelů a středoškolských profesorů – 

proto byli na Slovensko vysíláni pedagogové z Čech. Jelikož měli vyučovat slovensky, museli 

před tím složit zkoušku ze slovenštiny. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi byla také zavedena 

osmiletá povinná školní docházka – v době Uherska chodily děti do školy povinně pouze šest 

let.
105

 

V dubnu 1919 byl přijat zákon o menšinových školách, tzv. Metelkův zákon.
106

 V každé 

obci, kde by tříletý průměr činil nejméně 40 dětí s povinnou školní docházkou stejného 

mateřského jazyka, měla být zřízena veřejná obecná škola. Pokud by počet žáků byl 400 dětí 

včetně dětí ze vzdálenějších obcí nad čtyři kilometry, pak tam měla být zřízena i veřejná 

měšťanská škola.
107

 Tohoto roku byl také například zrušen povinný celibát učitelek a byla 

zavedena platová parita učitelů se státními zaměstnanci.   

Dále byly vytvořeny nové vysoké školy. Roku 1918 vznikla Vysoká škola zvěrolékařská 

v Brně. Druhá česká univerzita – Masarykova – byla založena dne 28. ledna 1919 v Brně, dne 

27. července 1919 univerzita Komenského v Bratislavě, stejného roku pak také Vysoká škola 

zemědělská v Brně a Vysoká škola obchodní v Praze.
108

 Z filozofické fakulty univerzity 

Karlovy byly vyčleněny přírodovědecké obory a pro jejich studium byla zřízena 

přírodovědecká fakulta.
109
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Znovu se ozývalo volání po vysokoškolském vzdělání učitelů, oficiální místa k němu však 

byla hluchá. Akademický senát a učitelé filozofické fakulty Univerzity Karlovy se vyslovili 

odmítavě k vysokoškolskému vzdělávání učitelů národních škol, a tak Československá obec 

učitelská založila Školu vysokých studií pedagogických v Praze, jež byla slavnostně otevřena 

roku 1921. Posláním školy bylo vzdělávat učitele v pedagogice a jejích pomocných vědách, 

připravit je na vědeckou pedagogickou práci a ke zkouškám pro kandidáty učitelství na 

měšťanských školách. V Brně byla založena podobná instituce pod jménem Škola 

pedagogická. Obě instituce byly dvouleté a výuka probíhala v sobotních a nedělních 

konzultacích. Roku 1929 byla v Praze zřízena soukromá dvouletá pedagogická fakulta.       

Pod tlakem univerzity se však musela přejmenovat na pedagogickou akademii.
110

  

Dne 9. dubna 1920 byla upravena správa školství na základě župního systému, který však 

byl nakonec zaveden pouze na Slovensku. Cílem měla být sjednocená správa dosud odlišně 

členěných českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi a tím omezení růstu 

nacionalistických tendencí. Župní systém
111

 byl zrušen novým organizačním zákonem z roku 

1927 jako málo funkční a na jeho místo byly znovu zavedeny obecní, okresní a zemské 

úřady.
112

   

Na základě zákona z roku 1920 byli definitivní učitelé a učitelští čekatelé dle § 9 povinni 

skládat služební přísahu. Formulář s přísahou se odevzdával do rukou přednosty úřadu učiteli 

služebně přímo nadřízeného nebo jeho zmocněnci. Podle § 11 se vedly o všech učitelích 

(vyjmuti byli pouze učitelé se služným nejvyššího stupně) nepřetržité kvalifikační tabulky. 

Tabulky byly vedeny Kvalifikačními komisemi pro učitele škol, které spravovalo 

Ministerstvo školství a národní osvěty.
113

 Dne 29. dubna 1920 byl vydán zákon o obsazování 

učitelských míst. Rozhodujícím kritériem pro výkon povolání byla nyní kvalifikace a délka 

učitelské praxe.
114

 Téhož roku se konal První sjezd československých učitelů a přátel školství 

v Českloslovensku. Hlavní sjezdový projev, který se stal směrnicí pro školskou politiku, 

přednesl prezident Masaryk.
115

 

Dne 13. července 1922 byl vydán malý školský zákon, který částečně odstranil rozdíl 

školské legislativy mezi Čechami, Moravou, Slezskem, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. 
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Zákon se však nedotýkal struktury školství a tak plány na jeho sjednocení ztroskotaly. Malý 

školský zákon dále přinášel novoty do učebních osnov. Mezi povinné předměty obecné školy 

byla zařazena občanská nauka i výchova a ruční práce, zavedl se povinný tělocvik pro dívky a 

nauka o domácím hospodářství. Náboženství zůstalo mezi povinnými předměty, ovšem od 

výnosu ministerstva ze dne 25. listopadu 1918 byly náboženské úkony pro žáky i dozírající 

učitele prohlášeny za dobrovolné.
116

 Dále byl zaveden nový typ školy – menšinová škola pro 

děti jednoho mateřského jazyka v jazykově smíšených oblastech – zřizoval a vydržoval ji stát, 

národní školy (obecné a měšťanské) byly zřizovány a vydržovány jednotlivými zeměmi 

(Česká, Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatskoruská), se státní podporou byly hrazeny i 

učitelské platy, na Slovensku však byly veřejné školy (stejně tak veřejné církevní školy) 

vydržovány přímo státem.  

Střední školy vydržoval stát, žáci na ně odcházeli po absolvování čtvrté nebo páté třídy 

obecné školy a museli složit přijímací zkoušky. Střední školy se rozdělovaly na tři typy. První 

typ byl gymnaziální. Studenti si mohli vybrat mezi klasickým gymnáziem (s výukou latiny od 

prvního ročníku a řečtiny od pátého ročníku), reálným gymnáziem (s výukou latiny od 

prvního ročníku a francouzštiny nebo angličtiny od pátého ročníku) či reformním reálným 

gymnáziem (první až čtvrtý ročník byl podobný reálce, od pátého ročníku byla vyučována 

latina, od sedmého ročníku francouzština nebo angličtina). Bývalá dívčí lycea byla nahrazena 

dívčími reálnými gymnázii. Dalším typem byl typ reálný se zaměřením na technické obory a 

moderní jazyky. Posledním typem střední školy byly čtyřleté učitelské ústavy.
117

   

V této době se vedly spory o to, jak bude dál vypadat měšťanská škola. Objevily se 

dokonce pokusy změnit její název na „školu občanskou“. Nakonec měšťanská škola zůstala 

přípravou pro praktická povolání.
118

 Byla nadále tříletá a mohla být doplněna čtvrtým 

ročníkem (JUK – jednoroční učební kurs).
119

       

Praktické zaměření měly také školy pokračovací, které byly rozděleny na všeobecné 

(dvouleté) a odborné (tříleté). Odborné školství bylo rozděleno podle výrobních odvětví a 

vydržováno státem. V této době zaznamenalo největší růst.
 120

   

Zejména v menšinových pohraničních okresech bylo školství, vzdělávací a výchovná 

zařízení s německým vyučovacím jazykem. Němci měli vlastní samosprávu v příslušné sekci 

Zemské školní rady, která koordinovala okresní a místní školní rady v místech s převahou 

německého obyvatelstva. 
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Školství v této době mělo dvě formy – veřejnou a soukromou. Soukromé školy mohly být 

zřízeny jen se svolením ministerstva školství a národní osvěty, ministerstvo propůjčovalo 

právo vydávat vysvědčení (tzv. právo veřejnosti).  

Mezi významné osobnosti, které udávaly tón školství této doby, patří jistě T. G. Masaryk. 

Jeho pedagogické názory jsou obsaženy v sérii pedagogických statí v časopise Český učitel: 

věstník Zemského ústředního spolku jednot učitelských v Čechách
121

, k pedagogickým 

otázkám se vyslovuje v Čapkových Hovorech s T. G. M.
122

, jeho prezidentské projevy o 

škole, výchově a učitelství jsou zachyceny v Cestě demokracie.
123

 Masaryk byl ovlivněn 

názory Komenského a moderními pedagogickými proudy západními. Prosazoval názor, že 

škola má naučit děti myslet, dále, že předpokladem úspěšně fungující školy je učitel, který je 

odborně vzdělán a má autoritu.
124

 

 

2.6. Školská správa 

2.6.1. Situace za Rakouska – Uherska 

 

Nejvyšší instancí školské správy bylo od roku 1867 Ministerstvo kultu a vyučování. Krom 

školských záležitostí spravovalo též záležitosti náboženských kultů všech vyznání uznaných 

státem. Co se týče školství, řídilo všechny vyučovací ústavy, krom škol a soukromých i 

veřejných vyučovacích ústavů, které spadaly pod jiné ministerstvo jako například 

živnostenské školství, které spadalo pod ministerstvo obchodu. Dále rozhodovalo o vhodnosti 

učebnic a školních čítanek, dohlíželo také na ústavy, které mu byly zvlášť podřízeny, např. na 

Akademii nauk, Muzeum pro umění a průmysl a ústřední komisi pro výzkum a zachování 

stavebních a historických památek.  

V jednotlivých zemích bylo školství řízeno politickými úřady. Roku 1849 byly správou 

národních a středních škol pověřeny zemské školní úřady, ty byly později roku 1851 zrušeny 

silvestrovskými patenty a bylo tak posíleno centrální řízení. Roku 1855 byl přijat konkordát 

s církví a církevní úřady zasahovaly do řízení školství.
125
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Hasnerův zákon z roku 1869 zavedl odborné světské školní úřady. Pro správu školství 

v zemi ustanovil zemské školní rady, při okresních hejtmanstvích zavedl okresní školní rady a 

ve školních obcích
126 

 místní školní rady.       

Zemská školní rada byla nejvyšším školním úřadem v zemi
127

 a byla podřízena 

Ministerstvu kultu a vyučování. V čele stál místodržitel nebo jeho náměstek jako předseda
128

, 

dále ji tvořili zástupci zemského výboru – politici, zástupci církví (katolické a evangelické 

církve, židovské obce), zástupci učitelstva a zemští školní inspektoři, kteří byli jmenováni 

císařem na návrh ministra kultu a vyučování. Funkční období bylo šestileté. Zemské školní 

rady v Čechách a na Moravě měly sekci českou a německou, slezské ne.
129

 Záležitosti škol se 

vyřizovaly v tom odboru, jehož jednací jazyk byl vyučovacím jazykem školy.
130

 Zemské 

školní radě byly podřízeny střední školy – gymnázia, reálná gymnázia, reálky a lycea, dále 

učitelské ústavy s cvičnými školami a školství národní, pod které spadaly obecné a měšťanské 

školy.
131

 Dále rozhodovaly o odvoláních a stížnostech proti nálezům a nařízením okresních 

školních rad, byly nejbližší odvolací instancí pro rodiče žáků proti rozhodnutí ředitelství 

gymnázií a učitelských ústavů.
132

 Nespadaly však pod ní vysoké, odborné a pokračovací 

školy, ty byly pod přímým vlivem zemského politického úřadu (místodržitelství). Zemská 

školní rada též vykonávala dozor nad činností okresních a místních školních rad.   

Okresní školní rady byly součástí okresních hejtmanství (politické okresy se většinou 

shodovaly s okresy školními). V národnostně smíšených okresech byly dva školní okresy. 

V případě, že v okrese bylo jen málo menšinových škol, spadaly do správy nejbližší 

národnostně stejné okresní školní rady.
 
Statutární města měla své vlastní městské školní 

okresy s městskými školními radami.
133

 V čele okresní školní rady stál okresní hejtman nebo 

jeho zástupce, či starosta statutárního města v případě městské školní rady, jako předseda
134

, 

dále v ní byli okresní školní inspektor, zástupci církví, učitelstva a obcí.
135 

 Jmenovaní i volení 

zástupci okresní školní rady museli být potvrzeni zemským místodržitelem. Funkční období 

bylo šestileté, ve Slezsku tříleté. Do kompetence okresní školní rady spadala administrativa 

mateřských, obecných a měšťanských škol, pomocných škol a vychovatelen, soukromých 
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vyučovacích ústavů a odborných škol, dále dozírala na činnost místních školních rad a 

školních knihoven, připravovala podklady pro zřizování škol a jejich rozšíření, rozhodovala o 

obsazování míst učitelů, poukazovala platy, řešila disciplinární případy, svolávala okresní 

učitelské konference a udílela učitelům dovolené delší než tři dny. 

Místní školní rady byly orgány místní správy obce a k ní přiškolených obcí.
 136

 Pokud byly 

v obci školy české i německé, pak se zřídily v obci dvě místní školní rady.
137

 Tvořil ji starosta 

nebo jeho zástupce jako předseda, dále pak zástupci církví, obce a učitelstva. Funkční období 

bylo v Čechách a ve Slezsku tříleté, na Moravě šestileté (vždy z poloviny po třech letech 

obnovované). V kompetenci místní školní rady bylo vedení administrativy a zajišťování 

materiálních potřeb škol, podávání charakteristik (mravů a chování) školní mládeže, místní 

dozor nad školní docházkou a také spolupůsobení při obsazování učitelských míst. Mohly 

jmenovat místního školního dozorce (inspektora), který však neměl právo cokoliv nařizovat. 

Místní školní radě byly podřízeny veřejné obecné a měšťanské školy, mateřské školy a tzv. 

školy tovární (fabrické).
138

 Stížnosti proti nálezům a opatřením místní školní rady vyřizovala 

okresní školní rada.
139

 

Podle nařízení ministra kultu a vyučování z roku 1872 se konaly okresní a zemské 

konference, místní konference dle nařízení ministra z roku 1905. V jejich kompetenci bylo 

vzdělávání učitelstva, vnitřní provoz a organizace škol. Mohly podávat návrhy na zlepšení, 

které vešly v platnost až po jejich schválení zemskou školní radou.
140

 

  

2.6.2. Situace za první Československé republiky 

 

Nejvyšším orgánem správy školství, osvěty, kultury a vědy bylo Ministerstvo školství a 

národní osvěty. Spravovalo všechny školské záležitosti kromě zemědělského školství – to 

spravovalo ministerstvo zemědělství. V prvních letech po vzniku Československé republiky 

se pomýšlelo na to, že se tyto agendy rozdělí pod ministerstva dvě – Ministerstvo školství a 

Ministerstvo krásných umění. Nakonec však bylo vytvořeno jen jedno ministerstvo, které 

bylo rozděleno na prezidium a osm (později sedm) odborů. U prezidia bylo zřízeno studijní 

oddělení pro zásadní otázky týkající se zejména organizace školství, vzdělávání učitelstva, 

didaktických věcí, sjednocení učebních osnov, studia domácího i cizího školství. Jednotlivé 
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odbory spravovaly věci mateřských a národních škol, škol pro postižené děti a opatroven, 

středních škol a učitelských ústavů, odborných a vysokých škol (Vysoké školy řídilo přímo 

ministerstvo, požívaly rozsáhlou autonomii a jejich počet byl podstatně rozšířen.), vědeckých 

ústavů, univerzitních a odborových knihoven a školských závodů. Dále spravovaly oblast 

národní osvěty (tj. ochranu památek, archivnictví, muzejnictví a archeologii, literaturu, 

divadelnictví, hudbu, umění, lidovou výchovu), církevních záležitostí, stížností z oboru 

národního školství a spravovaly také legislativní a zaměstnanecké věci, fondy a nadace, 

sociální péči o studenty a záležitosti kulturních styků s cizinou.
141

   

Zemské školní rady existovaly i za první republiky. Pro Čechy byla v Praze, pro Moravu 

v Brně, pro Slezsko v Opavě. Předsedou byl náčelník zemského úřadu (tzv. zemský 

prezident). Členů bylo šestnáct – šest zástupců Zemského výboru v Čechách (tři Češi a tři 

Němci) a deset pro Moravu a Slezsko (pět Čechů a pět Němců). Státní úředníci byli ve dvou 

národních sekcích, české a německé. V Čechách nebyl jejich počet zákonně omezen, na 

Moravě povoloval pouze dva členy (jednoho Čecha a jednoho Němce). Dalšími volenými 

členy byli zemský školní inspektor, dva národní zástupci hlavních měst (Prahy a Brna), 

zástupci církví (v Čechách dva katolíci, jeden Evangelík a jeden Žid, na Moravě jich byl 

stejný počet, ale pro každou národnost zvlášť), zástupci učitelstva (v Čechách dva Češi a dva 

Němci, na Moravě tři Češi a tři Němci). Funkční období bylo i nadále šestileté. Radě byly i 

v této době podřízeny střední školy včetně učitelských ústavů a národní školy. V oblasti 

národního školství měla rada v kompetenci zřizování nových škol a tříd, obsazování 

učitelských míst, úpravu školních obvodů, stanovení vyučovacího jazyka a vyřizování 

stížností níže postavených úřadů. Zemská školní rada též vykonávala dozor nad těmito 

školními úřady. 

Nadále existovaly i okresní školní rady. V roce 1920 byly nahrazeny tzv. župními školními 

výbory, ne však na dlouho. Již roku 1927 se od žup opustilo, politici se vrátili k systému 

okresů a začaly se vytvářet okresní školní výbory. V Čechách jich bylo 104, na Moravě a ve 

Slezsku dohromady 65. Statutární města (Praha, Brno, Liberec, Olomouc a Opava) byly 

samostatnými školními okresy. V národnostně smíšených okresech byly buď dva školní 

výbory (český a německý) nebo byly jednotlivé školy přiděleny k nejbližšímu okresu se 

stejným mateřským jazykem.  

Okresní školní výbor (ve statutárních městech byl na stejné úrovni městský školní výbor) 

se skládal z předsedy (náčelníka okresního úřadu, tzv. okresního hejtmana nebo starosty či 

primátora města – ve statutárních městech), okresních školních inspektorů, dvou až čtyř 
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zástupců učitelstva a čtyř až osmi občanů, kteří byli jmenováni předsedou zemské školní rady 

na návrh okresního hejtmana. Učitelé byli navrhováni profesními organizacemi
142

, zástupci 

občanů byli navrhováni dle místních volebních výsledků do poslanecké sněmovny.
143

 

V kompetenci výboru byla správa a řízení všech mateřských a národních škol příslušného 

okresu (výjimkou byly školy menšinové). Úřad dohlížel na dodržování zákonů a nařízení, 

staral se o zlepšování podmínek škol a jejich zaměstnanců, dohlížel na činnost místních 

školních rad, jmenoval vedlejší učitele a staral se o jejich vzdělávání, svolával učitelské 

konference, uděloval dovolené do délky trvání tří měsíců a zprostředkovával styky se 

zemskou školní radou. 

Stále také fungovaly místní školní rady, které se staraly o správu školství v jednotlivých 

obcích. Členy byli zástupci učitelstva
144 

(voleni byli konferencí učitelstva) a školní obce
145 

(volilo je obecní zastupitelstvo všech přiškolených obcí). V čele stál na čtyři roky zvolený 

předseda a jeho náměstek
146

 (volila je místní školní rada ze svých řad)
147

. Přímý dozor nad 

radou měli okresní a zemští inspektoři, kterým byl předseda povinen podávat zprávy, 

předkládat spisy a protokoly schůzí. Místní školní rada zastupovala obec ve všech právních 

jednáních týkajících se školství, starala se o materiální vybavení škol, vedla soupis školní 

mládeže, kontrolovala plnění povinné školní docházky, dbala na vzdělávání učitelů a na 

mravné chování mládeže mimo budovu školy. Členové rady mohli navštěvovat školy a být 

přítomni ve vyučování, nesměli však do něj stejně jako dříve zasahovat.
148

  

Pro menšinové školy byly zřizovány jako pomocné správní orgány ministerstva místní 

školní výbory. Složení bylo podobné jako u místních školních rad, působnost však byla velmi 

omezená, neboť veškeré náklady hradil přímo stát z resortních prostředků ministerstva 

školství a národní osvěty.
149
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Od poslední třetiny 18. století se objevovala viditelná snaha zvýšit gramotnost poddaných 

– žalostný stav vzdělání u nižších vrstev obyvatelstva a jeho potřebu pro lepší chod státu si 

uvědomovala již Marie Terezie, a proto povolala odborníky – reformátory Johanna Ignaze 

von Felbigera a Gerharda van Swietena (Mimo ně se na zvýšení úrovně vzdělání podíleli ještě 

další – Václav Antonín Kounic, Heinrich Seibt, Ferdinand Kindermann.), aby tuto situaci 

zlepšili. Každé dítě, ať už chlapec nebo děvče, dostalo šanci naučit se číst, psát a počítat. 

Dívky si však na vyšší vzdělání musely ještě počkat. První dívčí střední školy začaly vznikat 

až na konci 19. století, na vysoké školy byl ženám umožněn přístup až na přelomu 19. a 20. 

století. 

 Povinná školní docházka se však prosazovala velmi stěží, sami rodiče viděli své děti raději 

na polích nebo ve službě, neboť měli pocit, že tak jsou rodině daleko více prospěšné. Od doby 

císaře Josefa II. byly proti takovému chování rodičů zaváděny různé druhy sankcí. Délka 

školní docházky byla z těchto veskrze materiálních důvodů po dlouhou dobu předmětem 

sporů – a to i v 19. století, kdy měly o děti zájem továrny.  

 Po smrti císaře Josefa II. nebyli spokojeni se stavem školství zástupci šlechty a především 

církve, neboť chtěli posílit vyučování náboženství a církevní dozor. Církev však nebyla 

zpátečnickým činitelem, díky ní začaly vznikat reálné školy. Během revolučního roku 1848 se 

odehrála krátká kapitolka v dějinách školství, kdy měla být zavedena škola světská a 

bezplatná. Další vývoj však tyto snahy po změně znovu znemožnil. Konkordátem z roku 1855 

zvítězila církev a školství bylo podřízeno jejímu dozoru až do roku 1868. Poté sice bylo 

školství znovu pod dozorem státu, náboženství však hrálo ve školním vzdělávání nadále 

podstatnou roli, zvláště po roce 1883 díky novele Hasnerova zákona a to až do roku 1918.  

Dále se ve sledované době objevila snaha po hlubším vzdělání učitelů – neboť jen 

vzdělaný a dobře připravený učitel mohl své znalosti šířit dále a dobře své žáky připravit pro 

budoucí život. K tomuto účelu byly zřizovány normální školy, od 19. století pak učitelské 

ústavy, byly také vydávány učitelské příručky - první takovou byla Metodní kniha od J. I. von 

Felbigera. V 19. století vznikaly učitelské jednoty. Vysokoškolské studium učitelů však bylo 

po dlouhou dobu jen nesplnitelným snem, teprve v 1. polovině 20. století se začaly objevovat 

viditelné výsledky boje za vyšší vzdělání učitelů – vznikla Škola vysokých studií 

pedagogických, Škola pedagogická a Pedagogická akademie. 

V českých zemích byla již od počátku, především však v 19. století, viditelná snaha o 

zavedení a prosazení češtiny jako vyučovacího jazyka na školách – a to i na gymnáziích, přes 

germanizační snahy byly tisknuty české učebnice a pomůcky. Na vysokých školách a 

gymnáziích byla ze začátku pouze namísto latiny zavedena jako vyučovací jazyk němčina, 
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čeština se na tato místa dostávala pomalu. Český jazyk byl ve školství uznán za rovnocenný 

německému až roku 1866. 

Stát se také od samého počátku novodobých dějin školství snažil školy kontrolovat, a to i 

do té doby samosprávné vysoké školství, když zřídil úřad studijních direktorů a bylo zrušeno 

univerzitní soudnictví. Postupně zaváděl nejrůznější úřady pro kontrolu a dohled nad stavem 

školství. Ať už šlo o krajské školní komisaře, příslušné ministerstvo, jehož název se během 

doby měnil nebo školní rady. Od uzavření konkordátu se snažila do stavu školství mluvit více 

také církev, pro jeho kontrolu zaváděla školní dozorce, její vliv byl však omezen říšským 

zákonem z roku 1868, který přenesl řízení, správu školství a dohled nad ním znovu na stát. 
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3. Charakteristika Karlínského okresu  

 

Karlínský okres se nacházel na sever od Prahy mezi tokem Labe a Vltavy. Na jihu hraničil 

s Prahou a okresem smíchovským, na severu s okresem mělnickým, na severovýchodě 

s Brandýskem, které se jako politický okres Brandýs nad Labem oddělilo v roce 1908, na 

východě s Českobrdskem a na západě s Velvarskem. Největší část okresu se rozkládala na 

náhorní rovině, ohraničené na západě tokem řeky Vltavy a spadající k jihu do mělkého údolí 

potoka Rokytky kolem Libně a Vysočan. Na severu, severovýchodě a východě přecházel 

okres do roviny, sklánějící se mezi Ďáblicemi a Odolenou Vodou mírně k Labi. Zde k němu 

patřila část polabské nížiny.
150

 

 

3.1. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je dvojměstí rozkládající se na obou březích Labe v 

nadmořské výšce 169 metrů nad mořem, které vzniklo sloučením měst Brandýs nad Labem a 

Stará Boleslav v jeden správní celek roku 1960 a má nejdelší obecní název v ČR.
151

 Tato dvě 

města byla již ve středověku spojena mosty, které od roku 1572 tvořily nejdelší mostní 

soustavu v království (byly zničeny až ve 30. letech 20. století).
152

  

Dominantou města je místní zámek, který patří k nejvýznamnějším renesančním památkám 

Čech.
153

 Stojí na místě původní tvrze, později hradu, kterou v roce 1304 postavili příslušníci 

panského rodu Michaloviců (z rozrodu Markvarticů) na skále naproti Staré Boleslavi za 

účelem ochrany obchodní cesty do Prahy. Prvním známým majitelem Brandýsa byl Jan Ješek 

z Brandýsa, řečený Správný, který je zmiňován k roku 1354. V zimě roku 1420 byl hrad na 

krátko obsazen posádkou Pražanů. Jeden z dalších majitelů, Jan Jaroš Tovačovský 

z Cimburka, zemský sudí a nejvyšší komoří Království českého, dal v závěru 15. století hradu 

podobu pozdně gotického sídla a po jeho smrti připadl jeho vdově Johance Krajířové 

z Krajku. Prvním z panovníků, kteří na brandýském panství pobývali, byl český a uherský 

král Vladislav II. Jagellonský, který v roce 1509 přijel na Brandýs za lovem. Johančin bratr, 
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 Hospodářský spolek pro okres karlínský, Okres karlínský roku 1890: statistický přehled hospodářských 
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 NOVÁK MILAN, Náš arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský v městě Brandýse nad Labem – Staré 

Boleslavi, Brno 2011, s. 17. 
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Konrád Krajíř z Krajku, na Brandýse vícekrát hostil císaře Ferdinanda I. Arnošt Krajíř, syn 

Konráda, zaplatil brandýským panstvím za svou účast ve stavovském povstání v roce 1547. 

Zámek se tak stal majetkem české královské komory a loveckým sídlem císaře Ferdinanda 

I.
154

  

I v následujících staletích byl zámek oblíbeným místem habsburských panovníků. Pobýval 

zde císař Maxmilián II. i císař Rudolf II., který Brandýs nad Labem 5. října 1581 povýšil na 

královské komorní město. V roce 1612 přijel na Brandýs císař Matyáš s chotí Annou 

Tyrolskou, aby vykonali pouť do Staré Boleslavi. Roku 1620 navštívil zámek Fridrich Falcký. 

Během třicetileté války byl Brandýs těžce poničen a střídavě obsazen Sasy, Švédy i 

císařskými vojsky. Ferdinand II. zde v roce 1628 udělil Mecklenburské vévodství Albrechtovi 

z Valdštejna. Ferdinand III. v Brandýse pobýval vícekrát, v roce 1638, když se do chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie vrátilo Sasy uloupené staroboleslavské Palladium
155

, byl první 

mezi tisíci poutníků spolu s arcibiskupem kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu, 

kterého v té době na Brandýse hostil.
156

 Císař Leopold I. pobýval v Brandýse nad Labem a 

Staré Boleslavi mnohokrát, rozhodl také o opravách válkou poničeného zámku, který vyňal ze 

seznamu vojenských pevností. Ve zvláštní oblibě držel zámek císař Karel VI. a císař 

František Štěpán Lotrinský, jemuž ho dala do užívání císařovna Marie Terezie. Císař 

František I. na něm měl svůj hlavní stan v čase napoleonských válek a v roce 1813 zde přijal 

ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. k jednání koalice proti 

Napoleonovi před vítěznou Bitvou národů u Lipska.
157

  

Od roku 1860 patřil zámek rodině Toskánských Habsburků. Syn posledního toskánského 

velkovévody Leopolda III. arcivévoda Ludvík Salvátor
158

, cestovatel a vědec, zde soustředil 
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 NOVÁK MILAN, cit. d., s. 106. 
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 Úcta k Panně Marii se ve Staré Boleslavi váže k drobnému kovovému reliéfu Madony, který je znám jako 
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bohaté sbírky ze svých cest.
159

 Císař František Josef I. byl v Brandýse třikrát – poprvé v době 

prusko-rakouské války v roce 1866, poté v roce 1874 a naposledy v roce 1892 při inspekci u 

dragounského
160

 regimentu č. 7 ve Staré Boleslavi.
161

 

 Posledním majitelem zámku byl až do roku 1918 Karel I. Rakouský, který zde pobýval už 

ve svém mládí jako důstojník již zmíněného 7. pluku lotrinských dragounů.
162

 Tehdy byl ještě 

arcivévodou. Karel I., celým jménem Karel František Josef, byl prasynovec císaře Františka 

Josefa I. Poprvé přijel do Staré Boleslavi 1. července 1908 v 21 letech, aby tu nastoupil 

vojenskou službu jako nadporučík. Příslušníkem dragounského pluku byl už od roku 1905, 

kdy sloužil jako poručík u eskadrony umístěné ve vojenské posádce v Chudeřicích u Bíliny. 

Svou vojenskou dráhu však symbolicky začal již v roce 1903, kdy byl podle zvyku 

panovnického domu zařazen v hodnosti poručíka k hulánskému pluku č. 1, jehož majitelem 

byl jeho otec, arcivévoda Otto. Brandýs nad Labem poznal již v letech 1906 až 1908, v době 

svých studií u českých profesorů na Karlo – Ferdinandově univerzitě, když zajížděl do lesů 

brandýského panství na občasný lov. V garnisoně Brandejs nad Labem prožil čtyři roky v 

letech 1908 až 1912. Po svém příjezdu do Brandýsa bydlel na zámku, kde byl hostem svého 

příbuzného arcivévody Ludvíka Salvátora. V roce 1917 brandýské panství zakoupil již jako 

                                                                                                                                                                                     
plul po Středozemním moři. Na brandýském zámku provedl v letech 1872 až 1874 poslední velkou přestavbu 

v duchu novorenesance a novogotiky a soustředil zde rozsáhlé vědecké a umělecké sbírky, které byly po roce 
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arcivévoda, císař a král Karel I. Rakouský v městě Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Brno 2011, s. 19) 
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císař.
163

 V roce 2004 byl prohlášen za blahoslaveného a jeho pamětní deska se nachází ve 

zdejším kostele Obrácení sv. Pavla.
164

  

Mimo brandýského zámku se v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi nachází velký počet 

dalších historických památek např. židovský hřbitov z roku 1568, kamenný most z roku 1603, 

dále podzámecký renesanční mlýn a sgrafity zdobená katovna. Z pozdější doby se ve městě 

dochoval barokní pivovar. Významným kostelem v centru Staré Boleslavi je románská 

bazilika sv. Václava, postavená knížetem Břetislavem (viz dále). Dále se zde nachází 

románský knížecí kostel sv. Klimenta, který je Národní kulturní památkou a který zdobí 

fresky z poloviny 12. století. Dalším významným kostelem je poutní chrám Nanebevzetí 

Panny Marie. Jde o raně barokní stavbu postavenou v letech 1617 až 1623. Vnitřní výzdoba je 

ve slohu vrcholného baroka se sochami Matyáše Bernarda Brauna. Tento kostel je proslavený 

poutěmi ke starobylé ikoně Panny Marie známé jako Palladium, tedy k ochrannému obrazu 

země České.
165

 Dodnes ve městě stojí také městská brána jako pozůstatek pevných hradeb, 

kterými ho dal obehnat Karel IV.  

Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách. Snoubí se v ní tradice sv. Václava 

s tradicí mariánskou, což dokládalo mimo jiné také 44 výklenkových kaplí tzv. Svaté cesty 

stavěných od poloviny 17. století při cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Dodnes se jich 

dochovala polovina, která označuje cestu, kde se každoročně 28. října, v den státního svátku 

sv. Václava a české státnosti koná Národní svatováclavská pouť.
166

 V místech, kde 

pravděpodobně došlo k vraždě sv. Václava, byla před polovinou 11. století založena 

kolegiátní kapitula
167

, nejstarší církevní instituce tohoto typu v Čechách. Založil ji kníže 

Břetislav I. Vybudování kapituly mu bylo uloženo papežem Benediktem IX. jako pokání za 

vyplenění polského Hnězdna v roce 1039. Břetislav I. nechal pro tento účel ve Staré Boleslavi 

vystavět kostel sv. Václava. K myšlence založit kapitulu právě zde vedla Břetislava I. patrně 

pietnost místa spojeného s vraždou sv. Václava spolu s dočasným uložením jeho ostatků
 
na 

tomto místě. V kapitulním kostele byly poté uloženy ostatky pěti svatých bratří přivezené 

z Hnězdna, které společně se svatováclavskou tradicí a Břetislavem ustaveným kanovnickým 

sborem povznesly staroboleslavský kapitulní kostel na druhé nejvýznamnější místo hned po 
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biskupském kostele. Přesný rok založení kapituly není znám. K zahájení výstavby kostela sv. 

Václava došlo někdy po roce 1039, dne 19. května 1046 ho vysvětil pražský biskup Šebíř. 

Tradice klade místo vraždy sv. Václava do prostoru tzv. Vrábské kaple, kde dnes stojí 

barokní sousoší připomínající tuto událost zhotovené v dílně Matyáše Bernarda Brauna. 

Někdy se předpokládalo, že právě tato kaple byla původně kostelem sv. Kosmy a Damiána, 

který byl ve 12. století dodatečně včleněn do kostela sv. Václava, tato teorie však byla 

vyvrácena, když se ukázalo, že svatováclavský kostel vznikl v jedné stavební etapě a jeho 

současná dispozice pochází už z doby Břetislava I.
168

 

Z významných osobností se v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi narodili, žili zde a 

pracovali například malíř Vilém Plocek (1905 – 2001), akademičtí malíři profesor Ferdinand 

Engelmüller (1867 – 1924), František Xaver Procházka (1746 – 1815), Josef Olexa (1901 – 

1983) a výtvarný pedagog Ladislav Leitgeb (*1920). Tvořili zde akademičtí sochaři 

Svatopluk Machar (1921 – 2003) a Antonín Kostřík (*1930). Dále spisovatel Eduard Petiška 

(1924 – 1987), z hudebních skladatelů pak Josef Cyrill Sychra (1859 – 1935) a Václav Trojan 

(1907 – 1983).  

Na zámku zde nějakou dobu pobývali astronom a astrolog Tycho Brahe (1546 – 1601) a 

přírodovědec Tadeáš Hájek z Hájku (1525 – 1600). Ve městě se zdržovali historik, spisovatel 

a jezuitský kněz Bohuslav Balbín (1621 – 1688) a autor díla O státě českém Pavel Stránský, 

rodák ze Zápské Stránky (1583 – 1657). Místními rodáky byli také matematik a fyzik          

18. století univerzitní profesor a zakládající člen České společnosti nauk Jan Tesánek (1728 – 

1788) a historiograf a orientalista, autor rozsáhlého díla o brandýském okrese
169

 Justin Václav 

Prášek (1853 – 1924). Žil zde a pracoval taktéž světoznámý astronom RNDr. Antonín Bečvář 

(1901 – 1965), tvůrce hvězdných atlasů a zakladatel observatoře na Skalnatém Plese, jehož 

jméno nese jeden z kráterů na Měsíci a jedna z nově objevených planetek. V Brandýse je 

zachována jeho první hvězdárna. Na hřbitově odpočívá jeden ze zakladatelů Sokola pražského 

Rudolf kníže Thurn-Taxis, pán z Troskova (1833 – 1904). Ze známých osobností spojených 

se světem sportu se zde narodil olympijský vítěz a mistr v boxu ve velterové váze František 

Nekolný (1907 – 1990). Lehkoatletický stadion v blízkém lázeňském lesoparku Houšťka je 

spojen se jménem Emila Zátopka, který zde překonal 17 rekordů včetně světových.
170
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Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je největším městem, (respektive ve sledované době 

šlo ještě o města dvě) které tato práce reflektuje. Nejen svou velikostí, ale také svým 

významem poněkud vyčnívá mezi ostatními sledovanými městy a obcemi. Proto byla tomuto 

městu věnována větší pozornost, co se týče jeho popisu a stručného nástinu jeho historie.   

 

3. 2. Klecany 

 

Město Klecany se nachází šest kilometrů od Kobylis na pravém břehu Vltavy v nadmořské 

výšce 180 až 182 metrů nad mořem.
171

 Je nejmenším městem okresu Praha – východ. 

Součástí města je i osada Drasty a bývalá zemědělská usedlost Klecánky.
172

  

Název města se vysvětluje několika způsoby. Kronika česká Václava Hájka z Libočan 

uvádí, že název vznikl od jména prvního majitele kulhavého Lapáka („klecavého“ Lapáka), 

který si zde nechal postavit dům v roce 719. Jan František Beckovský tuto pověst ve své knize 

Poselkyně starých příběhův českých potvrzuje. PhDr. Antonín Profous byl názoru, že název 

města vznikl od osady lidí bydlících „v klecích“ – tedy nejspíš v domech podobných kleci. 

Prof. Vladimír Šmilauer přišel na existenci „služebních osad“, které zásobovaly knížecí 

družinu naturálními produkty. V této obci se měly podle jeho názoru vyrábět sokolnické klece 

a odtud vznikl název Klecany. Tato teorie také posloužila při tvorbě znaku města.
173

 

Území dnešního města bylo osídleno již na přelomu 9. a 10. století, kdy zde vzniklo 

slovanské hradiště. Bylo posazeno zhruba 40 metrů nad hladinou řeky Vltavy, mělo 

ledvinovitý tvar, rozlohu přibližně 300 x 200 metrů a asi jeden kilometr dlouhé hradby. 

Klecanské hradiště se někdy ztotožňuje s Pravým Hradcem a pravděpodobně zajišťovalo 

komunikaci mezi Pražským hradem a Levým Hradcem.
174

 

Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1316 ze zápisu v Deskách zemských 

půhonných. Mladoň z Klecan podle nich dlužil 10 hřiven stříbra za učiněnou škodu na 

majetku
175

 Domaslavovi z Drast
176

, obyvateli z vedlejší vsi. Král Vladislav II. povýšil ves 

roku 1507 na prosbu vladyky Zikmunda Hromady z Boršic a na Klecanech na město. Status 
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města si však Klecany udržely pouze po dobu jednoho století. Na otázku proč se tak stalo, 

existují dvě možné odpovědi. První z nich je domněnka, že to byl následek vypálení a 

zpustošení města během třicetileté války, kdy téměř celá obec lehla popelem. Druhé 

vysvětlení uvádí V. B. Třebízský, který připisuje v povídce Bludné duše zrušení titulu 

následkům selského povstání, kterého se měli zúčastnit i sedláci z Klecan. 

Klecany mělo v držení několik významných šlechtických rodů (Lobkowiczové, 

Fürstenberkové, Trutmannsdorfové, Šternberkové a Clam-Gallasové), později je drželi také 

měšťané a obchodníci
177

 (ředitel a nájemce nelahozeveského panství
178

 Jan Woborzil, 

Antonín Balle). Posledním majitelem klecanského panství byla do roku 1945 rodina Beniesů. 

Klecany se staly opět městem až 1. července 1994, znak a prapor mají od 17. ledna 1997. 

Z významných památek se v Klecanech nachází zámek, který býval původně tvrzí. 

Nejstarší zmínky o něm pocházejí až z roku 1607. Nejvzácnější návštěvou na zámku byla 

císařovna Marie Terezie, kterou 28. srpna 1754 pozval na oběd tehdejší majitel Josef Filip 

Gallas, nejvyšší purkrabí Království českého. Dále se zde nachází kostel Nanebevzetí Panny 

Marie připomínaný již roku 1332. Původně šlo o kostel gotický, barokně byl přestavěn 

v letech 1748 až 1749. Renesanční úpravy provedl architekt Vejrych až v roce 1892.
179

 U 

vchodu před kostelem stojí sochy sv. Václava ze 17. století a sv. Jana Nepomuckého z 18. 

století.
180

 V parku před kostelem se nalézá barokní fara s kaplankou. Tato místnost je 

vybavena původním inventářem z doby působení kaplana a spisovatele Václava Beneše 

Třebízského (působil zde a tvořil v letech 1876 – 1884). Jeho památku připomíná pomník 

Ukřižovaný od J. V. Myslbeka s reliéfem spisovatele od Josefa Mařatky z roku 1894 a 

pomník od Ladislava Šalouna z roku 1898.
181

 

Kaplan Václav Beneš Třebízský (1849 – 1884) byl významným obyvatelem Klecan, který 

zde rozvíjel svou spisovatelskou činnost. Náměty pro svá díla čerpal velmi často z vyprávění 

místních obyvatel, proto jsou některá z nich zasazena svým dějem do místní obce.
182

 Žili zde 

též básník Josef Kožíšek (1861 – 1933)
183

, autor populárního slabikáře pro prvňáčky 

Poupata
184

, dále vítěz parkuru na letních olympijských hrách v roce 1928 v Amsterodamu 
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podplukovník v. v.
185

 František Ventura (1895 – 1969) a nositel řádu Bílého lva generálmajor 

v. v. Ing. Jan Bret (1923 – 2002).
186

 Čestnými obyvateli obce byli od konce 19. století 

jmenováni Jiří Lobkowicz, první československý prezident T. G. Masaryk, první ministerský 

předseda Československé republiky JUDr. Karel Kramář, druhý československý prezident Dr. 

Edvard Beneš, československý novinář a politik Václav Klofáč, ministr školství a národní 

osvěty, později ministr sociální péče Gustav Habermann, spisovatel Alois Jirásek a básník 

Josef Svatopluk Machar.  

 

3. 3. Odolena Voda 

 

Město Odolena Voda leží na rozmezí vyvýšené Pražské plošiny a Středolabské tabule 15 

km severně od Prahy v nadmořské výšce 248 metrů nad mořem.
187

 Odolena Voda se stala 

městem v roce 1998. Název města je odvozen od bájného zakladatele rytíře Odolena. Dříve se 

používalo i zkrácených tvarů názvu Odolka nebo Vodolka.
188

 

První zmínka o Odoleně Vodě jako vsi pochází již z roku 1352, kdy je zmiňována mezi 

majetkem svatovítské kapituly. Po roce 1419 patřila ves Starému Městu pražskému, roku 

1547 byla prodána rodu Sekerků ze Sedčic. Ve městě se nalézala tvrz z přelomu 14. a 15. 

století, která později zanikla a místo ní byla vybudována v letech 1556 - 1563 nová renesanční 

tvrz Janem Sekerkou. Po roce 1620 byl rodu Sekerků zkonfiskován majetek, opustili tvrz a 

panství získal rod Lobkowiczů. 

 Od roku 1671 drželi ves jezuité z koleje u svatého Klimenta v Praze. Pobořenou tvrz 

přestavěli na trojkřídlý barokní zámek, kde sídlil správce poplužního dvora.
189

 Po zrušení 

jezuitského řádu roku 1773 byl veškerý řádový majetek převeden na tzv. studijní fond. Tvrz 

byla v této době nadále využívána převážně jako obydlí správce statku a rovněž jako občasné 

sídlo příslušníků vedení fondu. 

 Dne 9. září 1811 byla vyhlášena veřejná aukce statků Odolena Voda a Panenské Břežany. 

Oba statky přešly do rukou nového majitele, náboženského fondu. Tvrz byla opět využívána 

nájemci statku jako obytná budova pro jejich potřebu nebo pro potřebu správce. Jedním 

z těchto nájemců byl hrabě August z Ledebouru, který vlastnil Odolenu Vodu a Panenské 
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Břežany od roku 1816. Dvorská kancelář mu roku 1820 nabídla oba statky ke koupi. August 

z Ledebouru je skutečně odkoupil, vlastnil je však jen do roku 1823, kdy je prodal spolu se 

vsí Bukolem Janovi ze Somssich. Ten je prodal roku 1828 Matyáši Friedrichovi z Riesse. 

Matyáš Friedrich z Riesse je držel až do své smrti roku 1864, kdy zdědil odolenovodský 

statek a všechen další majetek jeho syn Adolf z Riesse. Adolf, svobodný pán z Riesse-

Stallburgu, c. k. komoří a rytmistr, držel statky Odolena Voda a Panenské Břežany až do 

konce 19. století. Během této doby se mu podařilo svůj majetek zvětšit o okolní statečky 

Předboj a Máslovice, dále pak o zboží Chvatěruby, nedokázal ho však udržet kvůli neutěšené 

finanční situaci. Všechny jeho statky tak přešly pod správu Hospodářské kreditní banky pro 

Čechy z Prahy.  

Kolem roku 1910 pak tato banka prodala statek Panenské Břežany – Odolena Voda 

vídeňskému průmyslníkovi a finančníkovi Ferdinandu Bloch-Bauerovi. Po vyhlášení 

pozemkové reformy počátkem dvacátých let 20. století byl odolenovodský statek zmenšen 

z původních 191 hektarů veškeré půdy na celkem 159 hektarů. Ferdinand Bloch zůstal 

v držení statku až do druhé světové války. Roku 1941 mu byl zabrán a převeden do majetku 

německého státu. Krátce po válce se podařilo Blochovým potomkům dostat statek Odolena 

Voda zpět do držení, po nástupu komunistické moci byl však vyvlastněn a zestátněn. Nejprve 

byl přičleněn ke státnímu statku Ďáblice, roku 1967 došlo k vytvoření státního statku Odolena 

Voda. Budova bývalého panského sídla sloužila i nadále střídajícím se majitelům a nájemcům 

dvora a pozemků a to především jako správní centrum. Po záboru v ní byly umístěny 

kanceláře státního statku, od konce šedesátých let 20. století byla využívána k bytovým 

účelům.
190

 Dnes ji vlastní soukromý majitel, který ji opravuje. 

Z dalších historických památek stojí na Dolním náměstí v Odoleně Vodě mariánský sloup 

z roku 1706 a obnovený pomník obětem první světové války s tradičním lvem. Dominantou 

města je barokní kostel svatého Klimenta, který byl postaven jezuity v letech 1733 – 1735 dle 

plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera na místě starší svatyně.
191

 Je ve výjimečně zachovalém 

stavu. Vnitřní zařízení je barokní, zdi zdobí fresky ze života svatého Klimenta, které jsou 

dílem malíře Jana Kubena, a byly zrestaurovány v devadesátých letech 20. století.
192

 Na 

západ od města, v lesíku za dálnicí směrem k obci Postřižínu leží židovský hřbitov založený 

na počátku 19. století. Dnes je zde na ploše 0, 37 ha dochováno kolem 200 náhrobků z let 
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1831 až 1935.
193

 Ve městě se nalézá letecký závod Aero Vodochody, který byl založen v roce 

1953 a spolu s letištěm se nachází nedaleko dálnice D8. 

Součástí Odoleny Vody je ves Dolínek, kde se nachází podnik na výrobu leteckých vrtulí a 

osada Čenkov. Na náměstí v Dolínku stojí pomník zdejšího rodáka, básníka, prozaika, 

dramatika, literárního kritika a publicisty Vítězslava Hálka (1835 – 1874) od J. Vobořila 

z roku 1885. Nalézá se tu také Hálkův rodný domek, který je ukázkou polabské lidové 

architektury. Je upraven, je v něm umístěna pamětní síň s expozicí o básníkově životě a v sále 

se konají výstavy regionálních umělců. Sídlí zde také pobočka veřejné knihovny.
194

 V tomto 

domě žila rodina Hálkových jen do roku 1839, pak se přesouvala po okolí (Zátvor, 

Byškovice), podle toho, kde si otec Vítězslava Hálka pronajal hospodu
195

, přesto jsou místní 

lidé na svého slavného rodáka pyšní.  

 

3. 4. Panenské Břežany 

 

Panenské Břežany se nacházejí severně od Prahy v nadmořské výšce 245 metrů nad 

mořem.
196

 Nejstarší zmínka o této obci pochází z roku 1227, kdy je zmíněna jako majetek 

svatojiřského kláštera.
197

 V držení benediktinek od sv. Jiří na Pražském hradě byla obec 

s výjimkou krátkého období během husitských válek až do zrušení kláštera císařem Josefem 

II.
198

 Panenské Břežany se v roce 1421 dostaly do držení pražských měst, brzy se však staly 

soukromým majetkem měšťanů. Jeden ze zmiňovaných nových majitelů byl Janco de Misa 

s označením „consul“, k roku 1427 je již jako nebožtík zmiňován Jan Substuba, jehož 

manželka Anna po něm převzala břežanský dvůr. Na podzim roku 1441 byla uzavřena dohoda 

mezi abatyší Eliškou a Annou, vdovou po Vaňkovi řečeném Pivo ze Zhoře o navrácení 

majetku v Panenských Břežanech zpět klášteru.  

V polovině 17. století bylo součástí břežanského statku 12 vsí či jejich částí. Vedle 

samotných Panenských Břežan k němu patřily Předboj, část Dolínku a téměř pustý Čenkov 

(dnes jsou obě obce součástí Odoleny Vody), Bořanovice, Sedlec, severním směrem, již na 

Mělnicku, k břežanskému statku patřily Zálezlice, část Kozárovic a Bukol, zbylé lokality se 

nacházely jižně od Prahy, mezi městy Říčany a Jílovým, kde se jednalo o část Radějovic, 
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Čenětic a Psár. Statek Panenské Břežany tedy netvořil souvislé dominium, ale jeho jednotlivé 

části byly rozptýleny na několika místech, zhruba severně a částečně také jižně od Prahy. 

Později však byl tento drobný klášterní majetek od břežanského statku odloučen. Tereziánský 

katastr uvádí již pouze osm lokalit náležejících k tomuto statku – Panenské Břežany, Dolínek, 

Bořanovice, Sedlec, Předboj, Kozárovice, Zálezlice a Čenkov.
199

 V následujících dvou 

staletích byl osud Panenských Břežan spojen s osudem Odoleny Vody, viz výše.    

Barokní zámek na místě starší tvrze, o níž první ověřená písemná zpráva pochází z roku 

1441, a kapli sv. Anny nechala v 1. polovině 18. století vybudovat abatyše svatojiřského 

kláštera, kněžna Františka Pieroni z Galina. Zámeček nechala postavit jako letní sídlo řeholnic 

řádu panen benediktinek. Trojboká, konklávně prohnutá kaple je dílem zednického mistra 

Filipa Spannbruckera, který ji postavil podle návrhu Jana Blažeje Santiniho v letech 1705 až 

1707. Jejímu interiéru dominuje oltář sv. Anny z dílny Matěje Václava Jäckela.
200

 Před 

postavením kaple patřily Panenské Břežany k farnosti vodolské, zdejší obyvatelé tedy museli 

na mše docházet až do kostela sv. Klimenta v Odoleně Vodě. Kaple měla zřejmě sloužit 

k tomu, aby se místním usedlíkům alespoň jednou za čas zkrátila cesta na mši. Kněžna 

Pieroni z Galina si za tím účelem vyžádala u Pražské konzistoře povolení pro faráře 

z Odoleny Vody, aby zde sloužil mši každou třetí neděli za čtyři sudy piva a obyčejný desátek 

a vedl procesí o svátku sv. Anny z Odoleny Vody, Hradce, Klecan a Nebužel.
201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
199

 PÁTROVÁ KARIN, Panenské Břežany – jedno z hospodářských center kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, 

in: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 2/2012, s. 11 – 14. 
200

 ŠÍR JIŘÍ, ŠÍROVÁ MOTYČKOVÁ KAMILA, cit. d., s. 174. 
201

 HANUŠ OLDŘICH PAVEL, cit. d., s. 20. 



46 
 

3. 5. Veliká Ves 

 

Tato obec se nachází severně od Prahy a jihozápadním směrem od města Neratovice v 

nadmořské výšce 194 metrů nad mořem. Nejstarší záznamy o vsi pocházejí z poloviny        

13. století. Od roku 1356 zde stála fara, která později zanikla. Po roce 1420 se obce na čas 

zmocnili Pražané.
202

 V roce 1654 se v obci nacházel jeden dvůr, devět statků a čtyři chalupy, 

v roce 1788 zde bylo 25 čísel popisných včetně obecní pastoušky, hostince a školy. Roku 

1844 se v obci nalézalo 35 čísel popisných, k roku 1900 pak 56 čísel popisných
203

. Dnes je 

v obci 106 adres, jde tedy o poměrně malou obec
204

. K Odoleně Vodě byla Veliká Ves 

přidělena patrně roku 1793 a teprve od roku 1992 je opět samostatnou obcí.
205

  

Dominantou vesnice je kostel sv. Vavřince z roku 1261, který vystavěl na vlastní náklady 

pražský děkan Vít. Ve druhé polovině 14. století byl goticky upraven
206

, další úpravy 

proběhly v roce 1881
207

 a poté ve 20. století.
208

 Koncem 17. století byl kostel přidělen jako 

kostel filiální ke kostelu nacházejícímu se v obci Obříství a tamní farář byl povinen 

čtrnáctkrát do roka sloužit v kostele ve Veliké Vsi mši svatou.
209

 Okolo kostela se původně 

nalézal hřbitov, z něhož do dnešní doby zůstala jen část ohradní zdi. Na hřbitov a do kostela 

se vcházelo průchodem v masivní zvonici, která byla původně vystavěna v renesančním slohu 

v roce 1582, později byla barokně upravena.
210
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4. Nástin historie školství ve vybraných obcích okresu Karlínského do 

konce sledovaného období 

 

Školní okresy se většinou kryly s okresy politickými
211

, stejně tak tomu bylo v případě 

školního okresu Karlínského, který se nacházel v politickém okrese Karlínském, do něhož 

spadaly do září 1908 soudní a berní okresy
212

 Karlín a Brandýs nad Labem. K 1. říjnu 1908 

byl pro Brandýs nad Labem vytvořen vlastní politický okres. Okresní školní rady vznikly se 

zavedením okresního členění v roce 1851 jako orgán státní správy dozírající na nižší školství 

na území okresu a zajišťující školy po stránce materiální a personální. V roce 1920 byly 

reorganizovány do školních výborů (více viz kapitola 2. Vývoj školství se zaměřením na nižší 

stupeň vzdělávání, především obecné školství). Po vzniku tzv. Velké Prahy (1. ledna 1922) 

přecházela postupně agenda části školního okresu Karlínského až do roku 1927 na Referát VI 

pro věci školské a kulturní Magistrátu hlavního města Prahy. Území vzdálenější od Prahy 

byla přičleněna do nového politického okresu Praha – venkov.
213

  

Do okresu Karlínského patřily k roku 1898 ze škol měšťanských chlapecké školy v 

Brandýse nad Labem, Karlíně, Kostelci nad Labem, Libni a dívčí školy ve Staré Boleslavi, 

Karlíně a Libni. Dále sem spadaly školy obecné v Hlavenci, Konětopech, Křenku, Sojovicích, 

Ďáblicích, Velkých Jirnech, Kobylisích, Kyjích, Třeboradicích, Velkém Brázdimi, 

Panenských Břežanech, Staré Boleslavi, Malých Čakovicích, Velkých Čakovicích, Dřísech, 

Čelákovicích, Dolních Chabrech, Hloubětíně, Chvalech, Klecanech, Lhotě, Kostelci nad 

Labem, Nedomicích, Dolních Počernicích, Sluhách, Proseku, Vinoři, Radonicích, 

Vysočanech, Skorkově, Svémyslicích, Brandýse nad Labem, Zárybech, Karlíně, Libni, 

Bohnicích, Dřevčicích, Kostelním Hlavně, Kbelích, Kojeticích, Kozlích, Lobkovicích, 

Nehvizdech, Horních Počernicích, Šestajovicích, Toušeni, Troji, Veliké Vsi, Všetatech, 

Zápech, Líbeznicích a Odoleně Vodě. Ze škol pokračovacích se okresní školní rada v Karlíně 

starala o pokračovací školu průmyslovou v Brandýse nad Labem a Karlíně, zde dále o 

pokračovací školu obchodní, o pokračovací školu dívčí a o pokračovací školu průmyslovou v 

Kostelci nad Labem a v Libni.
214
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Ze soukromých obecných škol (s právem veřejnosti) patřily do tohoto okresu Škola 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Karlíně a Soukromá obecná škola v Libni při 

pražské vychovatelně spojená se školou pokračovací. Z nejnižšího stupně školství sem 

spadaly opatrovna v Brandýse nad Labem, Eliščina útulna ve Velkých Čakovicích, opatrovna 

a mateřská škola v Karlíně a mateřská škola v Libni. Z jiných školních a vychovávacích 

ústavů pak Zemský pomologický ústav v Troji a Pražská vychovatelna v Libni, ze 

soukromých speciálních učebních ústavů (podřízených místodržitelství) Industriální škola 

Marie Labíkové v Kostelci nad Labem, Pokračovací industriální škola A. Sobotkové v Libni, 

Hudební ústav Jana Krska v Brandýse nad Labem a další hudební ústavy: Václava Kučery v 

Čelákovicích, Josefa Jandovského v Karlíně, Bedřicha Kirchnera tamtéž, Karla Hrušky v 

Libni a Ústav pro hru na citeru E. Vondráčka v Libni. Ze škol s německým vyučovacím 

jazykem C. k. vyšší škola reálná, Obecná a měšťanská škola dívčí, Obecná škola chlapecká a 

Opatrovna, všechny čtyři ústavy se nalézaly v Karlíně a Soukromá obecná škola v Libni.
215

 

Do školního okresu Karlínského spadalo velké množství škol. Patřily sem obecné školy, 

měšťanské školy, ale i školy pokračovací a jedna škola vyšší. Taktéž sem patřily soukromé 

obecné školy, opatrovny pro nejmenší děti, hudební ústavy, školy s německým vyučovacím 

jazykem a Zemský pomologický ústav v Troji. Tyto školy se nacházely ve větších i menších 

městech a obcích, některé z nich jsou dnes součástí Prahy.  

 

4. 1. Brandýs nad Labem 

 

První jistá zmínka o škole v tomto městě se nachází v příjmech vykázaných z důchodů 

brandýského panství faráři brandýskému z roku 1562, kde se mezi jinými vydáními pamatuje 

také na rektora školy. V 16. století měla škola pouze jednu třídu.  V 17. století byla rozšířena 

o druhou třídu, v 18. století se z ní stala škola trojtřídní (1778) a později čtyřtřídní (1783). 

V roce 1868 byla škola rozdělena na dívčí a chlapeckou. Chlapecká škola byla v letech 1873 

až 1874 navíc rozšířena o tři ročníky měšťanské školy chlapecké. Od roku 1887 vedle sebe 

existovaly pětitřídní obecná škola chlapecká spojená s měšťanskou školou chlapeckou a 

pětitřídní obecná škola dívčí.
216
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Místo, kde stála nejstarší školní budova, není známo. Byla zřejmě ještě dřevěná a velmi 

chatrná, jak nasvědčuje žádost konšelů a starších obce z roku 1575, žádající o odpuštění 

nájmu z luk, za který by se mohla vystavět nová školní budova. Ta sloužila svému účelu až do 

roku 1840, kdy byla stržena a na jejím místě byla postavena škola nová. Její prostory však 

přesto často nedostačovaly, a proto byly některé třídy umístěny v soukromých domech.
217

 O 

škole triviální (1501 – 1759) se dochovalo jen málo zpráv. Zprvu měla pouze jednoho učitele. 

K rektorovi školy časem přibyl pomocník, který vyučoval ve druhé třídě.
218

 Nejstarším 

známým správcem školy byl Blažej Zhorský, který se uvádí k roku 1579. K roku 1587 se 

uvádí Jan Gelpach Lehnický.
219

  

 

4. 1. 1. Školy řádu piaristů – Chudé zbožné školy Matky Boží 

 

Piaristé byli na naše území uvedeni v roce 1631 olomouckým biskupem Františkem 

kardinálem Ditrichštejnem a to nejprve do Mikulova. V roce 1634 vznikla první piaristická 

provincie za Alpami s názvem Germania, v jejím čele stál první rektor koleje v Mikulově      

P. Peregrinus Tencani a S. Francisco. V roce 1759 došlo k založení jejich koleje v Brandýse 

nad Labem. Nejdříve bydleli v domě Magdaleny Budínské, vdovy po mlynáři, která jim také 

poskytla příspěvek 5000 fl.
220

 Poté si vystavěli z dobročinných příspěvků kapli sv. Josefa 

Kalasanského s přístavkem, v němž vyučovali až do roku 1786. Prvními piaristy, kteří do 

Brandýsa přišli, byli superior Floridus a S. Hyacintho a Lucas Visner a S. Barbara. 

S vyučováním začali 8. listopadu 1759. Do jejich školy se hlásili také dospělí, kteří si chtěli 

procvičit počítání a psaní. Piaristická škola byla školou smíšenou, tedy pro chlapce i dívky, a 

dělila se na dvě oddělení -  na legendu a skribendu, později přibyla ještě jedna samostatná 

skribenda.
221

 V roce 1780 byla vystavěna nová budova rezidence piaristů, superiorem byl 

v této době P. Bruno Zych a S. Antonio.
222

 Roku 1808 zřídili školu hlavní, ve které se 

nacházela třetí a čtvrtá třída
223

. Tuto školu připojili ke staré triviální škole, kterou nazvali 
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školou elementární. Ve škole hlavní byli vyučováni pouze chlapci. Učitelé této školy se 

nazývali učiteli hlavními. Měli jednoho pomocníka neboli podučitele, jenž v obou třídách 

opakoval náboženství a pomáhal vyučovat čtení.
224

 V roce 1853 se rozdělila škola 

elementární na školu dívčí a školu chlapeckou. Z první a druhé třídy elementární školy 

chlapecké se taktéž stala škola hlavní.
225

 V roce 1853 k ní přibyly dva ročníky nižší reálné 

školy, roku 1862 byl přidán třetí ročník.
226

 

V první třídě elementární školy se vyučovalo pouze česky. Ve druhé třídě se začínalo se 

základy němčiny a ve třetí a čtvrté třídě se již vyučovalo výhradně německy. Na reálné škole 

se vyučovalo německy do roku 1861. I když později němčina ze škol ustoupila, zůstala 

dlouho jednacím jazykem piaristů, kteří veškeré jednání a školní knihy vedli německy. Od 

roku 1861 se učilo němčině nadále už jen ve zvláštních hodinách.
227

 

Na reálné škole a na chlapeckých školách vyučovali náboženství piaristé, na škole dívčí 

kaplan z děkanství. Mezi mimořádné předměty patřilo hospodářství. Žáci se v něm zabývali 

rolnictvím, včelařstvím, sadařením a také se seznamovali s hedvábnictvím. Prvním ředitelem 

školy byl Floridus a S. Hyacintho v letech 1759 až 1765. Prvním učitelem byl piarista Lucas 

Visner, který zde působil v letech 1759 až 1770.
228

  

 

4. 1. 2. Dívčí škola obecná   

 

Jak již bylo výše uvedeno, roku 1853 byly odděleny dívky z první a druhé třídy 

elementární od hochů. Roku 1868 přibyla další třída, vznikla tak trojtřídní dívčí obecná škola, 

kterou spravoval místní děkan Antonín Slavíček.
229

 Prvními učiteli dívčí školy byl František 

Hála, Josef Urban (v letech 1885 až 1905 zastával místo řídícího učitele) a Adolf Mocek 

(řídícím učitelem se stal v roce 1905).
230

 V roce 1872 se škola rozšířila na školu čtyřtřídní. 

V této době zde začaly vyučovat první učitelky – Filipina Jeneweinová a Marie Procházková. 

Roku 1876 byla škola rozšířena na pětitřídní
231

, správy se ujala řídící učitelka Marie 
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Ptáčková.
232

 Náboženství bylo vyučováno zprvu kněžími z děkanství, od roku 1884 vyučoval 

náboženství v nejvyšších dvou třídách katecheta škol chlapeckých. 

Dívčí obecná škola s obecnou školou chlapeckou se nacházely ve školní budově č. 25, 

kterou roku 1811 vystavěl stavitel Antonín Kaura ze Staré Boleslavi. Škola byla dostavěna 

dne 3. října 1841, vysvěcena byla prelátem kapituly svatého Víta J. V. Rauchem. V této době 

nebylo kde vyučovat tělocvik, a proto děti cvičily v opuštěné kapli sv. Vavřince.
233

 V roce 

1898 při škole vznikla průmyslová škola pokračovací pro dívky o dvou třídách s oddělením 

kuchařským
234

 a zaměřením na šití bílého prádla a oděvnictví.
235

 

 

4. 1. 3. Chlapecká škola obecná a měšťanská 

 

 Školními zákony z roku 1869 byla škola hlavní přeměněna ve čtyřtřídní školu obecnou.
236

 

Roku 1872 byla škola reálná nahrazena školou měšťanskou a tak postupně zanikla.
237

 

Nejdříve byl první ročník školy reálné proměněn v první ročník školy měšťanské, v roce 1873 

následoval druhý ročník a nakonec v roce 1874 byl změněn i ročník třetí. Měšťanská škola 

chlapecká byla spojena s obecnou školou chlapeckou. V roce 1887 přibyla kvůli velkému 

počtu žáků pátá „zatimní“ třída obecné školy (kdyby v příštích letech nastal opět menší počet 

žáků na škole, byla by zrušena), v roce 1893 byla zřízena již definitivně (tj. na stálo). Škola 

obecná byla umístěna v budově u farního kostela, škola měšťanská v obecním domě. Prvním 

ředitelem obou škol se stal Rupert Loskot (1870 až 1871).
238

 Jedním z prvních učitelů školy 

měšťanské byl Jan Rokos, prvním učitelem školy obecné pak již zmiňovaný Rupert Loskot 

(Správce školy býval často zároveň i třídním učitelem některé ze tříd.). Prvním podučitelem 

obecné školy byl Josef Koderle. Katechetou obecné i měšťanské školy se stal Rochus Kaun. 

Při chlapeckých školách byla roku 1885 zřízena pokračovací škola průmyslová, která měla 

dvě třídy a zvláštní oddělení pro studium obchodu.
239

 V říjnu 1910 byla ve volné třídě obecné 

školy chlapecké prozatímně, než se najde lepší místo, zřízena vojenská škola pro 
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důstojníky.
240

 To, že se pod jednou střechou nacházelo více druhů škol, nebyl nikterak 

zvláštní úkaz. Stejně jako dnes se přitom šetřily náklady, neboť se těmto školám nemusela 

stavět samostatná budova nebo pronajímat místnost někde v obci. Navíc učitelé jedné školy 

mohli vyučovat i na škole druhé, čímž se opět šetřilo a někteří žáci měli jistě také jasno v tom, 

kde budou ve svém studiu pokračovat, díky čemuž se pokračovací školy nemusely bát o 

studenty. 

Dne 10. dubna 1910 projevila Okresní školní rada v Brandýse nad Labem pochvalné 

uznání učiteli I. třídy obecné školy chlapecké Antonínu Pacalovi „za velmi dobrý prospěch 

žactva, za svědomitou přípravu a za zcela uspokojivou kázeň žáků“. Ještě většího ocenění se 

dostalo řediteli brandýských škol Karlu Zdrahalovi 8. července 1911, kdy mu Zemská školní 

rada udělila pochvalné uznání za „vzornou správu spojených škol měšťanských, obecné školy 

chlapecké a obecné školy dívčí v Brandýse nad Labem a za utěšený výsledek ve výchově a 

vyučování“.
241

  

Škola dostávala od svých příznivců každoročně velké množství především hmotných darů. 

Mezi ty, kterých si ve své době asi nejvíce cenila, patřily dary od arcivévody Karla Františka 

Josefa. Šlo o Andreův zeměpisný atlas, ze kterého kdysi sám studoval a o sbírku leptů ze 

života císaře Františka Josefa I., které dostal sám darem od císaře. Dalším významným 

okamžikem pro brandýské školy spojeným s tímto členem císařské rodiny bylo uvítání 

novomanželů arcivévody Karla Františka Josefa a jeho manželky Zitty dne 28. listopadu 1911 

v Brandýse nad Labem. Oba přijeli na nádraží, kde byli očekáváni zástupci okresního a 

obecního zastupitelstva, úřednictvem, duchovenstvem a mnohými dalšími lidmi. Po 

slavnostním průjezdu městem a třemi slavobránami čekali před brandýským zámkem 

důstojníci vojenské posádky a školní děti, které postavené ve špalíru, mávaly praporky 

v barvách říšských (černo – zlatých) a parmských (modro – zlatých). Uvítací proslov měl žák 

páté třídy Jan Glossauer a nejmenovaná žákyně. Arcivévoda poděkoval, nechal si představit 

řídícího učitele Karla Zdráhala a řídící učitelku Antonii Vidneorovou. Arcivévodkyně 

obdarovala žáka stříbrnými hodinkami s monogramem a žákyni zlatou jehlicí. Večer 

následoval lampionový průvod spolků a korporací k zámku, serenáda zpěváckého spolku 

Bojana a produkce vojenské kapely 11. pěšího pluku. Následovalo slavnostní osvětlení města 

a koncert vojenské hudby na náměstí.  
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Dne 12. července 1911 se konalo z popudu arcivévody Karla Františka Josefa a 

arcivévodkyně Zitty kinematografické představení ve školní tělocvičně, kterému byli přítomni 

i arcivévodští manželé. Na programu byly filmy geografické, historické, ale i film o koňských 

dostizích, automobilových závodech čili též „dostizích“ a také film o korunovaci královských 

anglických manželů v Indii. Oba se poté podepsali do školní kroniky.
242

 

V roce 1912 proběhla přístavba školní budovy, neboť třídy již byly přeplněné. Tak přibylo 

škole sedm tříd, tři kreslírny, kabinety a čtyři další kabinety, které se v případě potřeby daly 

přestavět na další dvě třídy. Po vyhlášení všeobecné mobilizace v roce 1914 byla celá školní 

budova proměněna v rezervní vojenskou nemocnici s kapacitou 500 postelí. K tomu ředitelna 

měšťanské školy spolu se sborovnou byla přestavěna na operační sál, školníkův byt 

v koupelnu a průmyslová škola v lékárnu, kuchyni a další potřebné místnosti. K rezervní 

nemocnici bylo přiděleno 60 vojáků – domobranců. První zranění byli do nemocnice přijati 

dne 9. srpna v počtu 65 a jejich dopravu z nádraží do budovy školy zajistily spolky Červený 

kříž, Sokol a vojsko. 

 Mobilizováním zálohy a domobrany odešlo mnoho otců od rodin, a jelikož byly zrovna 

školní prázdniny, otevřela se v Brandýse nad Labem opatrovna pro malé děti a starší děti 

začaly docházet do místností hospodářské školy, kde byly zaměstnány různými ručními 

pracemi jako například pletením košíků nebo modelováním z hlíny. Na začátku školního roku 

1914/15 byly obě první třídy obecné školy chlapecké umístěny v Sokolovně, na stejném místě 

se nacházely také třetí třídy. Druhé třídy se nacházely na „Staré poště“, čtvrté třídy ve Vrábí v 

hostinci pana Šmejkala a pátá třída obecné školy chlapecké byla umístěna v hostinci U Žižků. 

Během války zůstávaly třídy mimo školu a umístění se měnilo dle možností. Obecná škola 

dívčí a měšťanská škola chlapecká měly také své třídy umístěny mimo školu v najatých 

místnostech po městě. Z učitelského sboru narukovali tři učitelé, proto se muselo v některých 

školách začít vyučovat polodenně.
243

  

V únoru roku 1917 se nemohlo v obecné a měšťanské škole vyučovat pro nedostatek uhlí. 

Jelikož byly kruté mrazy, byla pro chudou školní mládež zřízena ohřívárna, ve které si pod 

dozorem učitelů četla nebo pracovala na ručních pracích. V březnu se na dětech začaly 

projevovat následky nedostatečné výživy, proto byly navíc pro chudé děti zavedeny obědy, na 

které přispěl hrabě Podstatski z výtěžku své přednášky o svých cestách a také důstojnický 
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sbor 7. pluku dragounů. Ve stejném roce škola odevzdala školní zvonek, i zvon, kterým se ve 

škole zvonilo na poplach, aby byly použity na válečné účely.
244

      

Školní budova byla vojskem opuštěna již v létě roku 1918, její vyklizení a předání však 

trvalo dlouhou dobu. V lednu roku 1919 byla provedena desinfekce a znovu se v budově 

školy začalo vyučovat až 13. února 1919. V prosinci roku 1927 se otevřela nově vystavěná 

budova reálného gymnázia a o Vánocích téhož roku bylo gymnázium z budovy národních 

škol přestěhováno.
245

  

První jisté zmínky o škole v Brandýse nad Labem pocházejí z 16. století. V 17. století bylo 

školství v tomto městě spojeno s řádem piaristů, kteří ho jistě povznesli na vyšší úroveň, když 

postupně založili školu triviální – elementární, ve které poskytovali vzdělání chlapcům i 

dívkám, školu hlavní, která byla určena pouze chlapcům a později i školu reálnou. 

Elementární škola byla časem rozdělena na třídy dívčí a chlapecké, ze kterých později 

vznikly obecná škola dívčí a obecná škola chlapecká. U obecné školy dívčí vznikla také škola 

pokračovací. Reálná škola byla nahrazena školou měšťanskou. Při chlapeckých školách byla 

zřízena pokračovací škola průmyslová a dočasně sem byla umístěna také vojenská škola pro 

důstojníky. Tento vysoký počet škol lze odůvodnit velikostí města, počtem žáků a také 

zájemců o další studium. 

Za 1. světové války byla budova, ve které se jednotlivé školy nacházely, zabrána pro 

válečné účely a vznikla tu rezervní vojenská nemocnice. Žákům a jejich učitelům bylo 

poskytnuto na panující poměry vhodné zázemí pro vyučování díky štědrosti některých 

dobrodinců, podobně jako tomu bylo v případě obecné školy ve Staré Boleslavi. Po válce se 

školy do své původní budovy vrátily a touze po vyšším vzdělání bylo vyhověno vystavěním 

budovy reálného gymnázia. 
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4. 2. Klecany 

 

Popis diecéze pražské, který byl vytvořen za arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi lety 

1344 až 1355, uvádí, že v Klecanech byla v té době fara, lze tedy předpokládat, že u ní byla 

zřízena škola. Ze zachovalých farních pamětí z let 1618 až 1648 lze rovněž předpokládat, že 

se v Klecanech učilo. První konkrétní zmínka o škole v této obci pochází z relací duchovních 

správců tehdejšího vikariátu kosteleckého z roku 1677, kde je zaznamenáno: „V Klecanech 

bude (prý) se stavěti škola. Zatím se jinde vyučuje. Učitel ustanovuje se patronem a farářem. 

Příjmů žádných nemá, vyznání víry učinil.“
246

 

Jednotřídní triviální škola byla v Klecanech postavena za panování Marie Terezie. V roce 

1847 byla rozšířena na dvoutřídní, roku 1876 na trojtřídní, od roku 1880 byla čtyřtřídní a v 

roce 1883 již pětitřídní. Roku 1887 byla pátá třída rozdělena na chlapeckou a dívčí.
247

 Do 

roku 1896 se skládala školní obec z jedenácti obcí. Šlo o Klecany, Klecánky, Husinec, Řež, 

Zdibsko, Drasty, Větrušice, Hoštice, Zdiby, Veltěž a Přemyšlení. V roce 1896 byly odškoleny 

Zdiby, Veltěž a Přemyšlení, pro které byla zřízena samostatná dvoutřídní škola ve Veltěži. 

Patronem školy byl do roku 1850 vlastník klecanského velkostatku, do vydání nových 

školských zákonů v roce 1869 spravoval školu školní výbor volený z předních občanů 

přiškolených obcí.  

Škola měla již od svého počátku vlastní budovu. Když byla v roce 1847 rozšířena na školu 

dvoutřídní, byla pro ni najata místnost v budově stojící pod školou. V roce 1863 byla pro 

školu postavena z nařízení c. k. krajského úřadu na bývalé školní zahradě nová přízemní 

budova o dvou třídách. V roce 1864 se v ní začalo vyučovat, stará budova školy byla 

přeměněna na byt řídícího učitele.
248

 Nová školní budova byla posvěcena dne 4. července 

1864 vikářem Janem Konopou. Slavnosti byl přítomen c. k. místodržitelský rada a 

představený kraje pražského, pán z rodu Malovců, okolní učitelstvo a duchovenstvo a také 

rodiče žáků. Pozdější přístavbou vznikly další dvě místnosti a byty pro podučitele. V letech 

1883 a 1887 se z těchto bytů vytvořily nové učebny, ve kterých byla umístěna pátá třída 

chlapecká a později i pátá třída dívčí, neboť školou povinných dětí stále přibývalo. Zpočátku 

neměla škola ani letní cvičiště, ani tělocvičnu.   
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Lidé z blízkého okolí školu a školou povinné děti velmi podporovali. Biskup Kaiser založil 

pro školu nadaci 200 zlatých. Z jejích úroků mělo být vyučováno zdarma 12 žáků školy. Další 

nadaci zřídila paní Františka Novotná, majitelka Horních a Dolních Drast. Nadace sestávala 

ze státního úpisu stříbrné renty číslo 21. 535 ze dne 1. dubna 1871 na 1000 zlatých, roční 

příjem z ní byl 49 zlatých. Dále ze státního losu číslo 18. 882 ze dne 15. března 1860 na 100 

zlatých, roční výnos odtud byl 4 zlaté, a ze státního losu číslo 4. 364 ze dne 15. března 1860 

na 100 zlatých, kde byl roční příjem také 4 zlaté. Z těchto ročních výnosů byly každý rok na 

Štědrý den poděleny oblečením a obuví chudé děti z Drast, Hoštic, Větrušic a Klecan, přesně 

dle závěti zůstavitelky. V roce 1895 paní Králová z Hoštic založila nadaci v částce 200 

zlatých, z jejíchž úroků se každoročně kupoval oděv pro žáky chudých rodičů z Husince.
249

 

Josef Vlk, bratr řídícího učitele a učitel na vzorné škole v Praze, dal školu zapsat jako 

odběratele knih nakladatelství Dědictví Maličkých v Hradci Králové a nakladatelství svaté 

Lidmily v Písku
250

, odkud škola získávala zadarmo knihy, dále daroval škole pamětní knihu a 

tabuli s nápisem, jež byla umístěna nad vchodem do školní budovy.
251

 

 Solidarita lidí byla ve zkoumaném období mnohem větší než v dnešní době. Podobných 

dárců bylo u jednotlivých škol mnohem, mnohem více. Lidé rádi pomáhali a považovali to 

také za jakýsi druh prestiže. Pomáhali jednotlivci i společnosti. Nejčastěji školy dostávaly 

různé školní potřeby – zde působily hlavně nejrůznější společnosti, a oblečení a obuv pro 

chudé žáky – zde působili jednotlivci či rodiny. Žáků z chudých rodin bývalo hodně, byli 

nedostatečně oblečeni, často bez obuvi a jejich rodiny si nemohly dovolit nakoupit jim 

veškeré školní vybavení, psací potřeby a knihy. Naštěstí existovali lidé, jimž nebyl osud 

chudých dětí lhostejný. 

Prvním známým učitelem na této škole byl Jan Syrový, který zde působil do roku 1794.
252

 

S docházkou žáků byly zpočátku velké problémy, pravidelnější byla až od listopadu, protože 

hlavní obživu obyvatelstva ve zdejším okolí skýtala pole a děti byly využívány jako levná 

pracovní síla. Vyučování náboženství obstarávala místní duchovní správa. Školní knihovna 

byla založena roku 1864. Ve starších dobách byly při škole vedeny knihy cti a dobrých mravů 

a kniha hanby (černá kniha). Škole odrostlá mládež mohla navštěvovat opakovací hodiny.
253
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O prázdninách roku 1908 byla přistavena další nová třída a byt řídícího učitele nákladem 

místní školní rady. Během první světové války měli učitelé za úkol podporovat v žácích 

vlastenectví k Rakousku – Uhersku a úctu k císaři a jeho rodu. Školní vyučování bylo 

nepravidelné a mnoho válkou trpělo. Většina učitelů školy musela narukovat. Mezi dny 21. 

června až 30. června 1915 zůstal dokonce řídící učitel na celou školu sám. Škola měla za 

války stejně jako jiné školy úkol podporovat vojáky na frontě. Děti byly vyzvány, aby sbíraly 

pro vojsko jahodové a ostružinové listí, kovy, vlnu, kaučuk, kopřivy, kaštany, zeleninu a 

ovoce pro vojáky v nemocnicích. Industriální učitelka pořádala v obci sbírku, jejíž výtěžek šel 

na nákup vlny, z které potom žákyně v hodinách ženských prací pletly nátepničky, šály, kukly 

a punčochy, v zimě cupovaly plátno a z hydrofilové gázy zhotovily ve školním roce 

1914/1915 4740 cupaninových sáčků pro vojenskou nemocnici. Členové učitelského sboru 

posílali na frontu nepotřebné prádlo, krom toho učitelé od počátku války platili 1% ze svého 

služného ve prospěch Červeného kříže a vdov a sirotků po učitelích. Prodávali také za 

stejným účelem obrazy, pohlednice, odznaky a kokardy. Členové sboru i žáci se také 

upisovali na válečné půjčky, např. ve školním roce  1915/1916 upsali učitelé na 3. válečnou 

půjčku 2735 K, žactvo 100 K.  

Na výročí nastoupení císaře a krále Františka Josefa I., 2. prosince, se pořádal Dětský den, 

na jehož programu byla mše, děti přednášely básně, zpívaly písně, nakonec provolaly císaři 

slávu a zazpívaly rakouskou hymnu. K tomuto programu patřila ještě sbírka pro Českou 

zemskou komisi. Finanční sbírky se pořádaly také v jiné dny, například ve dnech 4. až 8. října 

1916 byly u příležitosti jmenin císaře vyhlášeny Obětní dny, finance vybrané v obci byly poté 

zaslány Invalidnímu fondu úřadu pro válečnou péči, rakouskému vojenskému vdovskému a 

sirotčímu fondu a bojovníkům nemocným tuberkulózou.
254

 Je otázka, nakolik tyto projevy 

„vynucené loajality“ žáci vnímali. V mnoha rodinách jistě slyšeli doma jiné názory na 

panující poměry, mocnáře i Monarchii jako takovou než ve škole. První světová válka k tomu 

jistě zavdala své důvody i v rodinách, ve kterých podobné ovzduší před touto krizí 

nepanovalo. V jiných rodinách naopak mohli být žáci povzbuzováni v úctě k císaři i doma. Je 

však pravděpodobné, že jelikož šlo o žáky obecné školy, tedy nízkého věku, příliš se o 

politiku nezajímali. Buď přejímali názory svých rodičů a okolí nebo prostě plnili své 

povinnosti, protože museli a nic jiného jim nezbývalo, s myšlenkami na vysněné chvíle volna 

a tyto povinnosti „přetrpěli“ stejným způsobem, jakým později plnili povinnosti za 

změněných politických okolností oni i jejich děti.    
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Samostatnost Československého státu byla ve škole oslavena 4. listopadu 1918, neboť byla 

škola uzavřena z nařízení okresní školní rady pro epidemii chřipky od 10. října až do 3. 

listopadu toho roku. Ke shromážděným dětem promluvil o významu této události učitel         

J. Hofman. V obci se konala slavnost, při níž byla zasazena lípa Svobody, až 15. prosince. 

Slavnosti se účastnila také školní mládež.
 
Ač se politická situace změnila velmi rychle, škola 

se jí také velmi rychle přizpůsobila. Zde se naskýtá otázka, jak asi žáci obecné školy na tuto 

rychlou změnu reagovali? Jaké pro ně bylo najednou změnit své hodnoty a zvyky, zvláště 

když za celý svůj život dosud nic podobného nezažili? Je však pravda, že ač se z 

části Rakouska – Uherska stala Československá republika, mnohé na školách zůstalo stejné a 

to především, co se týče festivit, které žáci vnímali asi nejbezprostředněji. Pro nezletilé děti 

asi nebyl takový rozdíl oslavovat najednou místo narozenin císaře narozeniny pana 

prezidenta, zvláště když se slavily dosti podobným způsobem, neboť i při této příležitosti 

přednášely nejrůznější oslavné básně a zpívaly oslavné písně. Zmatek však v sobě mít 

musely, i když jim byla nastalá situace ve škole vysvětlována a v mnohých rodinách jistě i 

doma. Jak na tuto situaci reagovaly děti z rodin, kde se vznik Československa nesetkal úplně 

s projevy největší radosti, je jistě otázka hodná zamyšlení, ve školních písemnostech na ni 

však odpověď nenacházíme, jistě ne na příkladu sledovaných škol. 

 Dne 11. listopadu 1919 bylo povoleno odškolení obce Hoštice, která byla nově přiškolena 

k obci Vodochody. Roku 1920 byla povolena zatimní pobočka při zdejší škole a vyučovat se 

v ní mělo od počátku školního roku 1920/1921. I po roce 1918 se ve škole pořádaly různé 

finanční sbírky. Například na Českou zemskou komisi. Na Červený kříž chodily výtěžky 

z divadelních her, které hrály děti pro své rodiče a další obecenstvo. V roce 1923 se také 

konala sbírka pro děti nezaměstnaných rodičů a na zlatý poklad republiky. Dne 22. června 

1924 se školní mládež se školním praporem zúčastnila slavnosti, která se konala na památku 

40. výročí od smrti místního rodáka, spisovatele a zdejšího kaplana, Václava Beneše 

Třebízského.
255

 

Během srpna až prosince roku 1924 byly v Klecanech stavěny sloupy a napínány dráty 

elektrického vedení, zavedeno bylo také do bytu řídícího učitele. Svítit elektrickým světlem se 

v Klecanech začalo v sobotu 20. prosince 1924. V roce 1926 byly na obecných školách dle 

úředního nařízení zavedeny poprvé pololetní prázdniny, ani klecanská škola nebyla výjimkou. 

První pololetní prázdniny připadly na 1. a 2. února 1926. Ve stejném roce byla uzavřena 

zatimní pobočka při 3. třídě pro nedostatečný počet žáků a nadále se vyučovalo jen ve čtyřech 
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třídách. Tento rok byl také vynesením ministerstva školství a národní osvěty z 27. října 1926 

posunut začátek školního vyučování po dobu zimních měsíců na půl devátou. Toto nařízení se 

setkalo s velkým úspěchem, hlavně u přespolních žáků. V měsíci únoru pak bylo v novinách 

úředně oznámeno, že toto nařízení bude platit pro národní školy i v letních měsících. Ve 

školním roce 1927/28 značně vzrostl počet žáků, proto zemská školní rada povolila, aby byly 

na zdejší škole zřízeny při 1. a 2. třídě dvě pobočky. Pro další třídu však již nebylo ve škole 

místo, a tak nařídil okresní školní inspektor, aby řídící učitel do osmi dnů vyklidil svůj byt. 

V nové třídě se kvůli pomalému stěhování řídícího učitele začalo vyučovat až 10. října.
256

 

Ve školním roce 1927/1928 se začalo na zdejší škole vyučovat vaření. Začátky byly 

skromné, byl nedostatek nádobí i peněz. Děvčata sama přinesla z domova vlastní nádobí, 

příbor a každé děvče ještě 2 Kč na zakoupení surovin. Teprve později přispěla okresní správní 

komise obnosem 650 Kč na zakoupení vlastního nádobí. Vaření se účastnila děvčata 

posledního školního roku, vařilo se jednou za čtrnáct dní. Do zdejší kuchyně značně 

přispívala majitelka zdejšího velkostatku paní A. Beniesová, která do školy zasílala mouku a 

cukr.
257

   

Školství v Klecanech má zřejmě již dlouhou tradici, i když jisté a konkrétní informace o 

něm pocházejí až ze 17. století. Škola od svého počátku poskytovala vzdělání dětem ze 

širokého okolí, neboť v bližších i vzdálenějších obcích byly vlastní školní budovy založeny až 

mnohem později. Až do 1. světové války nenarazila na závažnější problémy, byla 

podporována mnoha lidmi z blízkého i vzdálenějšího okolí, až během válečných let trpěla 

především kvalita vyučování, neboť většina učitelů musela na frontu. V roce 1926 trpěla 

nedostatkem žáků způsobeným pravděpodobně malou porodností během válečných a 

poválečných let, tyto problémy se jí však podařilo překonat a škola v obci existuje dodnes. 
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4. 3. Odolena Voda 

 

Škola v Odoleně Vodě byla od svého nejstaršího známého počátku, tedy od roku 1686 až 

do roku 1839 školou jednotřídní (do roku 1774 byla školou triviální, v roce 1775 se stala 

školou normální), v letech 1839 až 1865 byla rozšířena na školu dvoutřídní (v letech 1839 až 

1859 byla označována pouze jako škola dvoutřídní, od roku1860 do roku 1862 nesla název 

škola farní dvoutřídní, v letech 1863 až 1864 farní národní škola dvoutřídní). Mezi lety 1865 a 

1881se rozšířila na školu trojtřídní (v letech 1865 až 1868 se nazývala trojtřídní národní farní 

školou, 1869 až 1881 pouze národní školou trojtřídní), během let 1881 až 1884 byla školou 

čtyřtřídní (v letech 1881 až 1883 se nazývala obecnou školou čtyřtřídní), 1884 až 1890 byla 

školou pětitřídní a nakonec od roku 1890 školou šestitřídní (v té době nesla název obecná 

škola šestitřídní).
258

  

Nejstarším známým učitelem na této škole byl Vojtěch Václav Mayer, jehož jméno lze 

najít v křestní matrice, dle které jím byl v roce 1685. V matrice je zapsán spolu se svou ženou 

Máří Magdalenou. Není však známo, kde tenkrát škola stála. První známá školní budova, 

která sloužila svému účelu až do roku 1824, se nacházela v dnešní ulici U Velkého háje, 

v dodnes stojícím domě č. p. 12, přímo naproti kostelu.
259

 

V roce 1824 byla postavena nová školní budova v dnešní ulici U Kostela, kde se dosud 

nalézá pod č. p. 13. Vyučovalo se zde až 60 žáků. Když byla škola roku 1839 rozšířena na 

školu dvoutřídní, zřídila se druhá světnice ve velkostatku barona z Riese – Stallburgu, který 

byl patronem školy. Této školní pobočce se říkalo „U Vlasáků“ a byla v č. p. 2. Prvním 

řídícím učitelem této již dvoutřídní školy byl Josef Neruda
260

, údajný skladatel první české 

polky. Když patronát nad školami přešel v roce 1860 na obce, nechtěl baron druhou světnici 
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na svém statku více trpět a v roce 1863 byla proto postavena nová školní budova. V budově č. 

p. 2 se vyučovalo do roku 1864, později zde bylo obydlí úředníků cukrovaru.
261

 

Základní kámen k nové škole, stojící dnes v ulici Květnové, č. p. 109, byl položen 13. 

března 1863, posvěcen byl vikářem Janem Konopou, farářem z Klecan. Hostem na slavnosti 

byl i majitel statků Odolena Voda a Panenské Břežany, baron Adolf z Riese – Stallburgu 

s rodinou, dále se jí účastnili okresní hejtman David, farář Josef Svoboda, kaplan Václav 

Kocman a byli zde přítomni i okolní faráři, četné učitelstvo, starosta obce, předseda školního 

výboru Jan Srbek a mnoho místních obyvatel. Na slavnosti nechyběla živá hudba a střelba z 

hmoždířů.
262

  

Pozemek ke stavbě školy darovala obec, dříve býval obecní pískovnou. Na školní budově 

byl nápis, který hrdě hlásil: „Farní škola Vodolská, vystavěna roku jubilejního MDCCCLXIII. 

Bohu, církvi, národu a králi stojím, maličké tu mlékem spásy, umu kojím.“ Ke škole náležely 

také pozemky pro budoucí dvě školní zahrady ve výměře 564 čtverečních sáhů, které správci 

školy darovala místní školní obec. Správce školy mohl zahrady využívat pro svou vlastní 

potřebu.
263

  

Prvním řídícím učitelem v nové budově obecné školy se stal již jmenovaný Josef Neruda, 

který zde vyučoval až do roku 1873, pak odešel na odpočinek. Prvním třídním učitelem v této 

školní budově byl Damián Hykeš, který se stal roku 1875 řídícím učitelem na obecné škole 

v Troji.
264

 Tato skutečnost je dobrým příkladem vysoké mobility učitelstva ve sledované době 

a to i na místa, která nebyla v bezprostřední blízkosti bývalého pracoviště. Prvními podučiteli 

byli Josef Neruda ml., syn řídícího učitele, který na škole vyučoval do roku 1870 a Jan 

Sedláček, který zde byl do roku 1868. Náboženství vyučovalo místní duchovenstvo. Ženské 

ruční práce vyučovala industriální učitelka, první byla Marie Stránská, která na škole působila 

od 23. září 1877 do 5. ledna 1878, vyučovala jen na zkoušku. Teprve vynesením zemské 

školní rady z 22. června 1881 bylo zřízeno stálé místo industriální učitelky. Vyučovacím 

jazykem ve všech předmětech byla od počátku čeština, ale až do roku 1848 byly výkazy 

psány německy. Již v nejstarších dobách se vyučovalo celodenně.
265

 

Děti byly do školy přijímány na počátku září a na začátku druhého pololetí, jak uvádí 

katalogy od roku 1839. Dle nařízení úřadu školního dozorství Brandýského ve Vinoři dne 31. 
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ledna 1849 mohli žáci z nižších do vyšších tříd postoupit jen jednou za rok a to v měsíci říjnu. 

Výnosem ze dne 20. srpna 1872 bylo nařízeno, aby děti byly přijímány do školy opět dvakrát 

do roka a to na začátku školního roku a v prvních třech dnech měsíce března.
266

 

Do ukončení školního roku 1870 bylo žactvo vyučováno také v neděli v tzv. opakovacích 

hodinách. Žáci byli ze školy propouštěni ve věku od 15 do 24 let. Mnozí žáci, kteří sloužili 

jako čeledínové a žákyně jako služky, se vrátili do své školní obce a tam navštěvovali 

opakovací hodiny. Opakovací školu navštěvovalo v letech 1839 až 1850 průměrně 107 dětí, 

1851 až 1860 120 a v letech 1861 až 1870 průměrně 152 žáků. Nejvíce jich bylo v roce 1864, 

kdy opakovací školu navštěvovalo dokonce 170 žáků.
267

 Vzrůstající počet žáků 

v opakovacích hodinách svědčí o tom, že se tato praxe dobře ujala a mladí lidé si začali 

uvědomovat důležitost vzdělání a to i v případě, kdy z ekonomických či jiných důvodů museli 

nastoupit do služby a nemohli se řádně dále vzdělávat na některém z dalších stupňů školního 

vzdělávání.  

Školní docházka byla v zimních měsících dobrá, v létě však bídná. Příčin bylo hned 

několik. Za prvé za to mohla nepovinná školní docházka ve starší době, která zapříčinila 

předsudky mnohých starších členů rodiny, kteří nechtěli své děti denně posílat do školy. Další 

tři příčiny byly i oblíbenějším způsobem využívání vlastních dětí. Šlo o práci na poli, dále pak 

v místním cukrovaru, která však byla od školního roku 1889/90 za ředitele Augusta Janáčka 

zrušena. Posledním důvodem neposílání či nepravidelného posílání dětí do školy byla 

opravdová, často však také předstíraná chudoba rodičů. Tito lidé raději své děti posílali do 

práce nebo jim svěřovali opatrování mladších sourozenců.
268

 

Do ukončení školního roku 1878 se ve škole v Odoleně Vodě používalo tělesných trestů a 

tzv. Zlaté a Černé knihy. Do Zlaté knihy byli zapisováni žáci „mravů bezvadných“, žáci 

s velmi dobrým prospěchem a ti, kteří byli hodni pochvaly. O veřejné zkoušce se pak četla 

jejich jména. Do Černé knihy se zapisovali žáci, kteří něco provedli, byla to vlastně forma 

výchovného trestu, kniha hanby. Žáci se do ní zapisovali sami, museli napsat, kdy a co 

spáchali. Pokud nezapsali žáci sami svůj prohřešek, museli se pod učitelův zápis alespoň 

podepsat. Když se nezdárný žák nechtěl sám podepsat, podepsal ho žák jiný, tak se stalo např. 

19. listopadu 1846: „Dne 19. listopadu 1846 se musily do této knihy hanby zapsati následující 

žákyně, skrz tvrdošíjnost a neposlušnost. [Jméno žákyně] nechtěla se podepsati, byla jiná 

žákyně k tomu povolána. To samé se stalo za [jméno žákyně], protože se také podepsati 
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nechtěla.“ Při větších proviněních byl do knihy zapsán i způsob trestu: „Skrze nařknutí, 

přelhání jak svých představených tak i rodičů, jenž při hraní špačka neopatrným hozením 

druhému špaček na klapku vletě, jej silně a do krve raníc, při kterémžto pádu se doma 

vyjádře, že mu tato způsobená rána při vyučování ve škole od p. učitela způsobena byvší, byl 

dne 27. února 1850 [jméno žáka], s ranami na holé tělo potrestán metlou, a do této knihy 

hanby k upamatování a k výstraze ostatním žákům zapsán.“ Od roku 1870 se užívalo 

kázeňských prostředků vytknutých zákonem.
269

 Největšího trestu – „vyloučení žáka na čas“ 

ze školy se až do vydání citovaného díla „Paměti škol okresu Karlínského. Soudní okresy: 

Karlín a Brandýs n. L. od nejstarších časů, zvláště však od r. 1848 až do r. 1898“ na škole 

v Odoleně Vodě neužilo.
270

  

V roce 1830 se platilo školné – za žáka dva zl. šajnů.
271

 Výbor politické obce Vodolky (tak 

byla nazývána Odolena Voda až do roku 1924
272

) – Dolinku školné zrušil a paušál se od roku 

1897 hradil z obecní poklady. Stejně tak bylo školné zrušeno pro obec Čenkov, v ostatních 

přiškolených obcích se plat nadále vybíral.
273

  

Školní knihovna byla zřízena roku 1817 kooperátorem Václavem Kocmanem, pozdějším 

farářem, který pro ni daroval skříň v ceně 10 zl. a dále pak 210 děl ve 230 svazcích. Škola 

odebírala knihy z nakladatelství „Dědictví Svatojánské“, „Dědictví Maličkých“ a „Dědictví 

sv. Ludmily“.
274

 Tato nakladatelství vydávala levné knihy s náboženskou, ale také zábavnou a 
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všeobecně vzdělávací tématikou.
275

 Knihovna se rychle rozrůstala díky darům okresní školní 

rady, podílům ve spolku „Zlatá kniha dívek českých v Písku“ a příspěvkům farářů, řídících 

učitelů a učitelů. Škola měla také knihovnu učitelskou a knihovnu pro chudé děti, která dětem 

nemajetných rodičů půjčovala učebnice
276

.  

Dohlížitelem na škole býval místní farář (dohlížel na záležitosti duchovního rázu, jako 

bylo vyučování náboženství), dále nad ní měl dohled místní školní dozorce, člen místní školní 

rady (dohlížel především na stav vyučování). V letech 1870 až 1871 byly okolní obce spolu 

s Odolenou Vodou v opozici proti novým školním zákonům, nebyl konán dohled nad školou a 

nechtěly platit školní přirážky. Když však poplatníci v Odoleně Vodě slyšeli o případu blízké 

obce Panenské Břežany, kam přišlo čtyřicet mužů s důstojníkem na exekuci na tak dlouho, 

dokud nebudou zaplaceny všechny školní přirážky, začali ihned platit a nebylo třeba žádných 

donucovacích prostředků.
277

    

Během první světové války školu nejvíce poznamenal nedostatek uhlí. V lednu a dubnu 

1917 muselo být vyučování mnohokrát přerušeno, v listopadu dokonce muselo být zavedeno 

zkrácené vyučování. Pravidelné vyučování začalo roku 1918 v důsledku převratových 

událostí až 4. listopadu. Dne 10. listopadu toho roku se zúčastnila školní mládež slavnosti 

sázení Lípy svobody na počest nově založené republiky a konce války, kterou uspořádal 

Sokol a učitelský sbor. Lípa byla zasazena na náměstí.
278

  

Roku 1919 byl školní rok zahájen 16. září a při jeho zahájení vydali učitelé z Odoleny 

Vody prohlášení, že jelikož učitelský sbor uznal, že školní místnosti nebyly toto léto ještě 

vybíleny a škola celkově je ve velmi špatném stavu, nebude ve škole vyučovat, dokud 

nedojde k nápravě a žádá správu školy, aby o tom byla uvědomena místní školní rada. Dne 4. 

října přestali učitelé vyučovat. Nenalezli však podporu u pana starosty Urbana – ten označil 

jednání učitelů jako útok proti své osobě, podpory se nedočkali ani u rodičů žáků, ani u 

okresní školní rady. Pan starosta zdůvodnil stav školy tím, že obecní pokladna má značný 

deficit a nemá okamžité finanční prostředky, které by na opravu školy mohla uvolnit. Navíc 

lékař Fischer prohlásil školu za způsobilou k návštěvě dětí. Okresní školní rada označila 

dopisem z 24. října 1919 jednání učitelů za svévolné a nařídila jim zameškané dny nahradit. 

Dne 6. prosince toho roku byl dán řídící učitel František Novotný na trvalý odpočinek 

s platností od 1. ledna 1920 a novým řídícím učitelem se stal od 1. dubna toho roku Václav 
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Bláha z Líbeznic.
279

 Teprve roku 1921 byla škola opravena. Učitelskému sboru se nepodařilo 

dosáhnout svého cíle, přestože jim šlo o dobro a samotné zdraví dětí. Bohužel, když šlo o 

finance, musel jít i takovýto bohulibý cíl stranou. 

Dne 16. dubna 1922 se konala 1. schůze zástupců obce Vodolky se zástupci přiškolených 

obcí, na které jednali o zřízení měšťanské školy.
280

 24. března 1924 bylo pak na schůzi místní 

školní rady usneseno jednat při parcelaci velkostatku o koupi domu č. 1 na návsi (Šlo o 

budovu bývalé tvrze.) pro zřízení měšťanské školy.
281

 Dne 13. března 1925 získala místní 

školní rada pozemek, o který žádala v srpnu 1924 za předpokladu, že za něj nebude 

požadováno více než 20 000 Kč. Pozemek se nalézal mezi Malým hájem a cestou ke kapličce 

(č. par. 205, 212 a 215), patřil zdejšímu velkostatku a měl rozlohu 2 ha 55 a 40 m
2
. Zde byla 

později vybudována měšťanská škola i sportovní hřiště.
282

  

Od října 1924 byla v budově obecné školy v Odoleně Vodě zřízena pokračovací škola 

živnostenská. Od školního roku 1924/25 se na zdejší obecné škole začalo vyučovat 

německému jazyku jako nepovinnému předmětu.
283

 Roku 1926 byla škola pouze pětitřídní
284

, 

ve školním roce 1927/28 otevřela čtyři třídy, druhý a třetí ročník byl spojený.
285

 

Školství v Odoleně Vodě má dlouholetou tradici. První zmínky o škole v obci pochází již 

z let 1685 až 1686. Během sledovaného období škola dvakrát změnila své umístění, pokud 

nebereme v úvahu pobočku při zdejší škole z roku 1839. Důvodem přemístění byla především 

snaha najít větší a vhodnější prostory pro vzdělávání mládeže. V roce 1924 přibyla v obci 

pokračovací škola živnostenská, jejíž prostory se však nalézaly v budově obecné školy. Počet 

žáků se vzhledem k potřebě vzniku nových tříd a nových větších školních budov ve sledované 

době zvyšoval a to přesto, že škola měla ze začátku problémy s rodiči dětí, kteří nechtěli své 

potomky posílat do školy a viděli je raději jako pracující síly v domácnostech, na polích či 

v místním cukrovaru. Úbytek žáků nastal až ve druhé polovině dvacátých let, na vině byla 

pravděpodobně válečná a poválečná léta slabá na počet narozených dětí.    
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4.4 Panenské Břežany 

 

Nejstarší zmínka o škole se datuje do roku 1707, kdy šlo o školu filiální, spadající pod 

Odolenu Vodu. Počátky školy jsou spojeny s kněžnou Pieroni z Gallina, abatyší svatojiřského 

kláštera, která při založení kaple sv. Anny na návrší nad Panenskými Břežany v roce 1705 

ustanovila, aby kostelník ve svém domku č. p. 12 malé děti poddaných z Panenských Břežan 

a Klíčan vyučoval od abecedy po čtení. Dětí bylo v té době asi jen 12, málokdy více. 

Pravděpodobně šlo o děti nejmladšího školního věku, které nemohly docházet až do školy 

v Odoleně Vodě. Škola přetrvala i po roce 1782, kdy byl klášter zrušen.  

Od roku 1789 se farář v Odoleně Vodě, Karel Khun, později kanovník vyšehradský, 

přimlouval o zřízení triviální školy v Panenských Břežanech a díky jeho snaze byla v této 

obci v roce 1795 zřízena triviální jednotřídní škola. Dne 1. ledna 1796 byla škola slavnostně 

otevřena a 13. ledna se začalo vyučovat. Patronem školy byl v letech 1707 až 1782 klášter 

svatojiřský a mezi lety 1782 až 1810 náboženský fond, kterému Panenské Břežany po zrušení 

kláštera připadly.
286

 Roku 1811 vlastnil právo panství i patronátu Šimon de Lemel, který 

Panenské Břežany koupil. Po něm se stal v letech 1817 až 1823 patronem hrabě Ledebour, 

který tohoto roku obec prodal hraběti Somsičovi de Saard. Od roku 1828 do vydání nových 

školních zákonů, byl patronem Matěj Bedřich rytíř z Riese-Stallburgu a po jeho smrti (1864) 

jeho syn Adolf svobodný pán z Riese-Stallburgu. Domek č. p. 12., zvaný Krýdovna, už 

velikostně nevyhovoval, proto byl uznán za objekt vhodný ke zbudování školy místní zámek 

sousedící s kaplí. V zámku byl ale nakonec vytvořen byt pro hospodářského ředitele, proto 

byla škola nakonec přestěhována do dvora č. p. 32, kde se nacházela asi do roku 1816. Poté 

byla zřízena vlastní školní budova z domu patřícího místnímu velkostatku. V roce 1878 

přibyla druhá třída.
287

 

Prvním správcem školy byl Jiří Krýda.
288

 Prvním učitelem se stal Bohdan Skála a prvním 

podučitelem František Fikar.
289

 První industriální učitelkou se stala Kateřina Zelená.
290

 

Náboženství vyučovali kooperátoři z Odoleny Vody, subsidiárně vyučovali od roku 1881 také 

učitelé. Vyučování ženským ručním pracím bylo zavedeno v roce 1882.
291

 Vzdělávání 
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mládeže ze školy propuštěné, která si nadále chtěla rozšiřovat své znalosti, probíhalo 

v opakovacích hodinách.
292

 

Počátky školství v této obci sahají do 18. století jako u velké většiny jiných škol, 

předcházejí však o dlouhou dobu reformy císařovny Marie Terezie a jsou spojeny, jak je ve 

starší době školských dějin obvyklé, s církevním hodnostářem, poněkud netradičně však 

s abatyší a to svatojiřského kláštera. Také na zřízení triviální školy v obci měl svůj podíl 

církevní hodnostář. Málokdo mimo církevní kruhy ještě v této době měl na paměti blaho 

obyvatelstva v podobě jeho vzdělávání, i když se tato skutečnost začala pozvolna měnit díky 

školským reformám císařovny Marie Terezie. Stejně jako v případě Klecan a Veliké Vsi 

probíhalo i na této škole vyučování pro škole odrostlou mládež, která ač již v pracovním 

poměru, chtěla ještě získat další vědomosti a možná si tak i připravit cestu na vylepšení svého 

sociálního statutu.   

 

4. 5. Stará Boleslav 

 

Stará Boleslav byla již za vlády knížete Břetislava I. sídlem kapituly. Lze tedy 

předpokládat, že při založení kapituly byla zřízena také škola pro budoucí duchovní. Prvním 

známým scholastikem čili ředitelem školy byl Dětřich v roce 1227. Po husitských válkách 

škola pravděpodobně zanikla a během třicetileté války její budova shořela.  Jak se dále v obci 

vyučovalo, není známo, je pravděpodobné, že kapitulní kněžstvo se nadále zabývalo 

vyučováním mládeže, neboť při zdejších kostelech byli zaměstnáváni chlapci jako zpěváci a 

při této praxi se mládež vyučovala liternímu umění.
293

 

Pravděpodobně roku 1790 vznikla ve Staré Boleslavi jednotřídní škola, roku 1805 měla 

dvě třídy a v roce 1830 šlo již o farní školu trojtřídní. V budově školy zůstala pouze první 

třída, zbývající dvě byly umístěny v budově kapitulního probošství. Patronem školy byl v této 

době kapitulní děkan Staroboleslavský. Nová školní budova byla postavena v roce 1862. Plán 

školy zhotovil c. k. krajský inženýr Karel Scheiner. Náklad stavby uhradil především patron 

školy děkan Staroboleslavský, dále obce Stará Boleslav, Písek a Nový Vestec. Částky za obce 

byly s povolením místodržitelství zaplaceny z kostelní kasy Staroboleslavské a obce je potom 

s 5% úrokem splácely. Škola byla posvěcena 27. září 1863 na den sv. Kosmy a Damiána, 

svátek kapituly Staroboleslavské, panem Josefem Hlaváčkem, vikářem okresu brandýského.  
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U svěcení školy byl přítomen rakouský arcivévoda Karel Salvator Toskánský, který v té 

době s rodinou ve Staré Boleslavi bydlel. V nové škole byly čtyři učebny a byty pro řídícího 

učitele, učitele a podučitele. U školy bylo v roce 1879 zřízeno letní cvičiště a přiléhala k ní 

také zahrádka. V témže roce se škola rozšířila o čtvrtou třídu, v roce 1882 přibyla třída pátá, 

v roce 1889 třída šestá a roku 1894 sedmá třída. Když byla ve škole potřeba většího počtu 

tříd, stávaly se nové třídy z bývalých učitelských bytů. Jelikož počet školou povinných dětí 

stále stoupal a většinu z něj tvořily dívky, byla v roce 1897 zřízena dívčí měšťanská škola. 

Dosavadní sedmitřídní škola byla přeměna na pětitřídní obecnou školu s definitivními 

pobočkami při čtvrté a páté třídě, čímž byli žáci těchto tříd rozděleni dle pohlaví. Správa 

obecné školy byla spojena se správou školy měšťanské.
294

  

Prvním známým učitelem v obecné škole byl Vincenc Paul, který byl zároveň ředitelem 

kůru a to v letech 1812 až 1844. Vyučování bylo celodenní. Školní rok až do roku 1874/1875 

začínal 1. října a končil 31. července. Od školního roku 1875/1876 byl počátek školního roku 

1. září a konec 15. července. Náboženství vyučovali administrátoři děkanství a kaplani. 

Německý jazyk se začal vyučovat v roce 1880 a vyučoval se ve stále více odděleních, v roce 

1880 ve dvou, v roce 1883 ve třech a od roku 1891 v pěti odděleních.
295

 

Žákovská knihovna byla zřízena roku 1863. Dále škola vlastnila učitelskou knihovnu a 

školní archiv, kde se uchovávaly výkazy návštěvy a prospěchu. Pro zajištění nejnutnějších 

školních potřeb chudým žákům vznikl v roce 1881 Krejcarový spolek pod ochranou sv. 

Václava pro obecnou školu ve Staré Boleslavi. Zakladatelem byl František Srdínko, kanovník 

a místní duchovní správce.
296

 

V druhé polovině 19. století se často pořádaly při zakončení školního roku výlety školní 

mládeže do okolí, nejčastěji do lázní Houšky. Ve stejné době se konaly vánoční hry, ve 

kterých hrála pod dozorem svých učitelů školní mládež. Výtěžek z akce šel na školní 

pomůcky nebo na nákup oděvu pro chudé děti k vánočnímu podělování. V této době se žáci 

účastnili také některých mimořádných církevních slavností. Dne 27. září, na den sv. Kosmy a 

Damiána, patronů zdejší kapituly, se účastnili bohoslužby v podzemním chrámu zasvěceném 

těmto světcům, na den sv. Jana Nepomuckého (16. května) se konal průvod k soše tohoto 

světce a na oktáv Božího Těla se účastnili bohoslužby a průvodu ke kostelu sv. Václava.
297
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O prázdninách roku 1911 byla obecná škola přestavována a rozšiřována. Stavba však 

nebyla ještě do počátku školního roku hotova, a proto bylo zavedeno střídavé vyučování, 

přičemž byla jako třída využita i tělocvična. Jedna třída byla na nějaký čas umístěna 

v lázeňském domě v Houšťce, další v opatrovně a jiná v městském chudobinci. Pro 5. třídu 

dívčí obecné školy byla využita kreslírna měšťanské školy. Přestavba školy byla zcela hotova 

až v létě roku 1912.
298

  

Den po návštěvě v Brandýse nad Labem, 29. listopadu 1911, zavítali i do tohoto města 

arcivévoda Karel František Josef se svou novomanželkou arcivévodkyní Zittou. Svou 

přítomností tak poctili svěcení nové radnice. Na nádraží je uvítal starosta města spolu 

s městskými spolky a velkým počtem obyvatel města. Před radnicí byl postaven stan, kolem 

kterého byla seřazena školní mládež se svými učiteli a družičkami. Ve stanu uvítal vzácné 

hosty starosta města a žákyně a žák měšťanské školy. Následovalo představování místní elity 

a církevní obřad. Velkou slávou bylo jistě také veřejné předání čestného diplomu a zlatého 

záslužního kříže s korunou, řádu, který propůjčoval císař František Josef I., 9. února 1913 

okresním hejtmanem Dr. Josefem Kladrubským a okresním školním inspektorem Václavem 

Procházkou řediteli místních škol Bohumíru Martinovskému. Zároveň předal starosta města 

MUDr. Václav Šaroch řediteli diplom čestného měšťanství.
299

 

Dne 26. července 1914 zabral 7. dragounský pluk budovu školy až na ředitelnu, kabinety, 

byt ředitele a byt školníka a proměnil ji během jednoho dne na kasárny. Obecná i měšťanská 

škola se tedy musela znovu přestěhovat do provizorních míst. Měšťanská škola byla umístěna 

na radnici a v domě pana Rudolfa Steinreicha. Obecná škola získala zdarma místnosti 

v přízemí lázeňského domu v Houšťce. Vojsko pomohlo se stěhováním nejnutnějšího 

školního nábytku. Na obecné škole bylo zavedeno polodenní vyučování. Chlapecké a dívčí 

třídy byly střídavě vyučovány jeden den dopoledne (8 – 12 hodin) a druhý den odpoledne (13 

– 16 hodin). V době, kdy děti nebyly ve škole, sbíraly ostružinové listí. Bylo tak nasbíráno 17 

kilogramů tohoto listí, které bylo později podrobeno kvašení a bylo zasláno vojákům na 

frontu za náhražku čaje pro případ, že by zásoby čaje nestačily. Dívky během hodin ženských 

ručních prací vytvářely pro vojáky na frontě různé vlněné části oděvu, jako např. ponožky, 

rukavice, nátepničky, kukly, chránítka na krk a kamaše. Žákyně i žáci také zhotovovali pro 

vojáky papírové podešve do bot. Žáci sbírali také kovy – měď, mosaz, cín, olovo, nikl a bronz 

na válečné účely. V lednu a březnu téhož roku muselo být vyučování na obecné škole 
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v prozatímních třídách lázeňského domu v Houšťce na několik dní přerušeno, neboť stoupla 

voda řeky Jizery a zaplavila okolí.
300

    

Ve školním roce 1915/16 byla vyprázdněna budova obecné školy a místní vojenské 

velitelství si ponechalo nadále k vojenským účelům již jen budovu měšťanské dívčí školy. 

Obě budovy byly ve spojovacích chodbách přepaženy dřevem. Druhé poschodí obecné školy 

bylo vyhrazeno pro měšťanskou školu dívčí, v přízemí a v prvním patře byly umístěny třídy 

obou obecných škol, třetí třída dívčí a pátá třída chlapecká byly navíc přemístěny do volných 

prostor a zasedací síně městské radnice. První třídy byly stejně jako v minulém školním roce 

vyučovány střídavě polodenně, neboť nebyla náhrada za třídního učitele, který plnil svou 

vojenskou povinnost na frontě. Ve školním roce 1916/17 postoupilo místní vojenské 

velitelství druhé poschodí měšťanské školy dívčí, takže se většina tříd mohla vrátit zpět do 

školy a mimo školní budovu zůstala pouze 5. třída chlapecká, umístěná v přízemí městské 

radnice.
301

  

Na začátku školního roku 1918/19 zachvátila značnou část školní mládeže španělská 

chřipka, onemocněli taktéž někteří učitelé. Škola byla proto zavřena od 7. října až do 5. 

listopadu 1918, aby se nemoc dále nešířila. V roce 1919 rozhodla zemská školní rada, že 

místní smíšená obecná škola bude rozdělena na samostatnou pětitřídní obecnou školu 

chlapeckou a samostatnou obecnou školu dívčí (Již dříve byli odděleni chlapci a dívky, avšak 

dosud šlo o jednu obecnou školu.). V srpnu roku 1920 bylo rozdělení provedeno. Nové správy 

obecných škol byly odděleny od měšťanské školy dívčí a jejích prvním, avšak jen „na čas 

potřeby“ ustanoveným ředitelem se stal Čeněk Knotka. Téměř současně s rozdělením škol 

bylo také povoleno zřídit měšťanskou školu chlapeckou, která by byla spojena s měšťankou 

dívčí. Všechny tři školy (měšťanská škola a obě školy obecné) nadále zůstaly v jedné 

budově.
302

   

První zmínky o školství v tomto městě pocházejí již ze 13. století, teprve však od 18. 

století máme informace jistější a je také zřejmé, že teprve v této době se ve škole mohlo 

vyučovat širší spektrum žactva (a to jak do otázky pohlaví, tak domácího zázemí). Škola byla 

dlouho pod ochranou místního děkanátu, díky čemuž jistě jen prospívala. Ve druhé polovině 

19. století došlo k nárůstu počtu žáků a počet tříd zvolna narůstal. Ze stejného důvodu vznikla 

v obci v roce 1879 dívčí měšťanská škola. Vážnější problémy zaznamenaly obě školy během 
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1. světové války, kdy byly z větší části proměněny v kasárny 7. dragounského pluku. 

Vyučovalo se proto doslova, kde se dalo. Naštěstí se nalezli ochotní lidé, kteří žákům a jejich 

učitelům poskytli nezbytné zázemí.  

Na počátku první Československé republiky muselo osazenstvo školy bojovat se zákeřnou 

španělskou chřipkou, ale i tento boj byl nakonec doveden k vítěznému konci. V roce 1920 

byla obecná škola definitivně rozdělena na školy dvě – dívčí a chlapeckou. Měšťanská škola 

dívčí od nich byla oddělena a začaly se připravovat plány na zřízení měšťanské školy pro 

chlapce. 

 

4. 6. Veliká Ves 

 

Dle tradice existovala v této obci škola již ve 13. století, kdy ji měl vystavět zakladatel 

místního kostela sv. Vavřince. Jejím patronem byl od nejstarších dob kostel sv. Petra na 

Novém Městě pražském. Původně škola neměla vlastní budovu, vyučovalo se střídavě 

v jednotlivých domech v obci, v každém domě týden. Poté sloužily školním účelům postupně 

dvě školní budovy, již v 19. století však nebylo možné zjistit, které. Další školní budova, která 

svému účelu sloužila nejméně od roku 1786 až do roku 1870, byla právě v této době shledána 

již pro své účely zcela nevyhovující a nová budova školy byla přestavěna z bývalých sýpek. 

Obec Veliká Ves jí navíc „navždy“ propůjčila pozemek ve výměře 200 sáhů na dvorek a 

zahradu. Stavba školy započala v roce 1869, dostavěna byla následujícího roku a vedl ji Josef 

Rejska z Korycan. Škola nebyla vysvěcena, což nebylo běžné. Došlo k tomu zřejmě pro to, že 

v této době přestal být farář správcem školy, školní výbory již nebyly a místní školní rada 

ještě neexistovala. Do roku 1878 měla škola pouze jednu třídu, v roce 1891 byly přistavěny 

další dvě třídy a tato přístavba byla vysvěcena dne 25. října 1891. Během této doby školu 

navštěvovaly také děti z Korycan a Horňátek. Od roku 1894 byla při škole letní tělocvična.
303

 

Nejstarším známým učitelem byl Kašpar Czuba, který zde vyučoval v letech 1779 až 1809. 

Nejstarším známým podučitelem byl Josef Burian, který na škole působil v letech 1808 až 

1809. Prvním známým správcem školy byl František Svěcený, který školu vedl v letech 1879 

až 1880. Čas vyměřený k vyučování nebyl před rokem 1869, kdy vyšel nový školský zákon, 

upravující elementární školství v Rakousku, přesně zachováván. Pokud učitel potřeboval, vzal 

například všechny děti na výpomoc při polních pracích a teprve po skončené práci se šly děti 

zpět do školy učit a zůstat tam mohly až do pozdních večerních hodin. V 19. století se 
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vyučovalo celodenně, s výjimkou roků 1869 a 1891, kdy bylo zavedeno dočasně polodenní 

vyučování. V prvním případě za to mohla nedostatečná školní místnost, která nemohla 

pojmout všechny žáky, v roce 1891 probíhající přístavba školní budovy. Vyučovacím 

jazykem byla vždy čeština, úřední spisy byly vedeny do roku 1852 německy. V letech 1839 

až 1841 zde však existuje jedna výjimka. V extraktech zkušebných byly zapisovány známky 

z náboženství na rozdíl od ostatních předmětů česky a to učitelem náboženství Filipem 

Váňou, kaplanem z Odolené Vody. Stejně tak zapisoval do katalogu česky probranou látku. 

Náboženství ve škole vyučoval kaplan fary, ke které byla obec Veliká Ves přifařena. Do roku 

1787 patřila k Obříství, poté do roku 1793 ke Kojeticím a od té doby k Odoleně Vodě. 

Vyučování ženským ručním pracím bylo zavedeno roku 1882. První industriální učitelkou 

byla Kateřina Zelená, která na škole vyučovala v témže roce. Do roku 1895 vyučovala 

industriální učitelka navíc i v Panenských Břežanech a v Odoleně Vodě. Od této doby už jen 

v Panenských Břežanech.
304

    

Do roku 1874 se nacházela žákovská knihovna pro místní žáky až ve škole v Odoleně 

Vodě. V roce 1874 byla knihovna zřízena přímo v panenskobřežanské škole. První knihy byly 

koupeny z příspěvků místních obyvatel a místní školní rady. Chudá školní mládež dostávala 

darem v nepravidelných intervalech části oděvu od obyvatel Odoleny Vody. Školní potřeby 

dostávala naopak každoročně od místní školní rady. Navíc jí bylo do roku 1894 promíjeno 

školné. Po tomto roce se již školné neplatilo. Do roku 1851 dohlížel na školu po stránce 

církevní brandýský vikář, v letech 1851 až 1869 prosecký vikář.
305 

 Z vyučovacích metod na této škole je známo, že ve 20. a 30. letech 19. století, za 

učitelování Václava Čipery, chodily děti do školy s prkénkem, na jehož přední straně byla 

nalepena abeceda s kohoutkem a na zadní straně byla modlitba Páně a Pozdravení andělské. 

Později byl tento prkenný „kohoutek“ zaměněn za papírovou tabulku a říkalo se jí „lístek“. 

Děti v této době používaly ke studiu z tištěných knih pouze evangelium, biblickou dějepravu 

a katechismus. Učitel Josef Scheybal, který na škole působil v letech 1838 až 1841, používal 

k vyučování asi jeden metr vysoký slabikář.
306 

Dějiny školství v této obci sahají až do 13. století, jak alespoň udává tradice. Teprve od 

druhé poloviny 80. let 18. století máme jistá data týkající se školy v obci. Po dlouhou dobu 

byla škola závislá na větší škole nacházející se v nedaleké Odoleně Vodě, kam žáci této 

obecné školy chodili společně se žáky z Panenských Břežan na mše do kostela sv. Klimenta. 
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Až do roku 1874 se v obecné škole v Odoleně Vodě nacházela společná školní knihovna a 

obě školy byly také propojeny osobou industriální učitelky, která vyučovala ženské ruční 

práce na obou školách až do roku 1895. Žáci školy v Panenských Břežanech byli podporováni 

sponzory z Odoleny Vody, kteří stejně tak podporovali místní školu. Vztah mezi obecnou 

školou v Odoleně Vodě a obecnou školou ve Veliké Vsi musel být jistě velmi intenzivní a na 

dnešní dobu poněkud nezvyklý. Trochu připomíná odloučené pracoviště, obecná škola ve 

Veliké Vsi  si však zachovala vlastní integritu. 
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5. Školní písemnosti a oběh spisu 

 

5.1. Třídní výkazy 

 

Nejstarší třídní výkazy ze zkoumaného období se nacházejí ve fondu obecné školy v 

Panenských Břežanech. Nazývají se v této době „Poznamenání každodenní pilnosti žáků 

školy Panno-Břežanské“, k tomu je připsáno: „pro školní roční běh“ a následuje školní rok. 

Prvním sledovaným školním rokem je rok 1850/1851. Formulář v této době zabírá dvě strany. 

Na levé straně se nacházejí informace o bydlišti žáků (čísla domů) a jejich osobní údaje - 

jména žáků, stav rodičů (povolání), den narození žáků, den prvního příchodu žáků do školy, 

den přijmutí žáků do druhé třídy (u žáků druhého a vyššího školního roku) a dále se zde 

nacházejí informace o docházce žáků – jsou zde vypsány jednotlivé měsíce a ty jsou 

rozděleny na dny. Do těchto kolonek se poznamenávalo, kdy žák ve škole chyběl. Tato část 

formuláře přesahuje do druhé strany, kde následují rubriky „vtip“, „vynaložení vtipu“, 

„mravy“, „vynechané dny“ a „poznamenání“ (viz podkapitoly 5. 1. 1. a 5. 1. 1.6.). Na jednu 

dvoustranu s formulářem se zapisovaly informace o pěti žácích. Jména děvčat nejsou v této 

době ještě přechylována. Text je psán česky.
307

  

Ve školním roce 1852/53 přibyla kolonka „kolikrát byl při vyučování“ a objevily se tu také 

podrobnější informace o prospěchu žáků, které se dříve nacházely ve zvláštním poznamenání, 

které se zabývalo pouze prospěchem žáků a kde šlo o samostatný sešit.
308

 Na levé straně 

formuláře se znovu objevily kolonky „číslo domu“, „jméno a příjmení žáků“, „stav rodičů“, 

„stáří“ a „čas prvního příchodu žáků do školy“,
309

 v samotném poznamenání o prospěchu 

žáků se zde navíc objevila kolonka „pohlaví“ rozdělená dále na „mužské“ a „ženské“.
310

  

Navíc zde byly vypsány předměty jako „náboženství“, „hláskování a slabikování“ a „čtení“, 

které bylo rozděleno na „latinské“, „švábské“ a „psané“. Na pravé straně se nacházely 

předměty jako „psaní“, které se dále dělilo na „krásné“ a „dobré“ a „počty“, které se 

rozdělovaly na „s čtenky“ a „z hlavy“. Následovaly rubriky „vtip“, „pilnost“, „mravy“ a 

„hlavní klasifikace“.  Žáci byli klasifikováni slovně známkami „velmi dobře“, „dobře“, 
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„prostředně“ a „špatně“. Dále se zde nacházely informace o zameškání školní docházky a 

nesmělo chybět „připomenutí“ (pozdější rubrika „poznámky“). V tomto školním roce vzrostl 

počet žáků na stránce na jedenáct
311

, v Poznamenání celoročního prospěchu žáků pro léta 

1848 až 1852 z obecné školy v Panenských Břežanech byl počet dětí na stránce dokonce 

dvacet osm.
312

 V kolonce „připomenutí“ se tento školní rok objevily informace o vyučování 

náboženství a to, kdy se náboženství vyučovalo (např. „každou středu“) a co se v hodinách za 

rok probralo (např. „1. kapitola katechismu až svátost posledního pomazání“). Na konci 

výkazu bylo spočítáno, kolik chlapců a dívek chodilo do první a kolik do druhé třídy a kolik 

všech žáků do obou tříd.
313

 Nadále již byly sešity vykazující pilnost a docházku spojeny.
314

 

Ve školním roce 1854/55 přibyly k formuláři docházky kolonky nadepsané „školní dni 

v zimním/letním běhu“, kam se zaznamenávala přítomnost či nepřítomnost žáka. Rubrika 

„psaní“ byla nově rozdělena na „latinské“ a „kurentní“ a rubrika „počty“ na „ciframa“ a 

„pamětní“. Ve výkazu druhé třídy přibyl předmět „slohování“ a „diktando“. V rubrice „hlavní 

třída“ se zapisovalo, zda byl žák v „první z přednosti“, „první“, „druhé“ či „třetí“ třídě.
315

  

V následujícím školním roce se u záznamů o přítomnosti žáků ve výkazu prospěchu začalo 

zaznamenávat, zda byly zameškané hodiny omluveny či ne, k čemuž se použilo termínů „s 

výmluvou“ (tj. s omluvou) a „bez výmluvy“.
316

 Ve školním roce 1856/57 se objevuje předmět 

„poznání hlásek“, ve druhé třídě se počítání nově rozděluje na „s křídou“ a „z hlavy“. Novým 

předmětem je „zhotovení spisů“.
317

 Ve školním roce 1860/61 přibyl v první třídě „pravopis“. 

Na konci výkazu se navíc nacházel součet chlapců a děvčat z Panenských Břežan a také 

z Klíčan, které byly přiškoleny k této škole.
318

 V následujícím roce byly odděleny předměty 

„písemnosti“ a „řeč“ u druhé třídy.
319

 Ve školním roce 1864/65 přibyla kolonka „řeč“ i u 
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první třídy, nahradila patrně „výřečnost“. U druhé třídy bylo „mluvnictví“ rozděleno na 

„nápovědné [mluvnictví]“ a „mluvnici“.
320

  

Ve výkazu pilnosti dětí z obecné školy ve  Veliké Vsi pro rok 1866 se navíc nachází před 

rubrikou “čísla domů“ rubrika „jména vesnic“, do které bylo zaznamenáno, ze které 

přiškolené obce žák pochází. Podobně jako se ve výkazu obecné školy v Panenských 

Břežanech ze školního roku 1850/51 nacházejí rubriky „vtip“ a „vynaložení vtipu“, objevují 

se zde kolonky „schopnost“ a „vynakládání schopnosti“. Pro druhou třídu se tu navíc objevuje 

předmět „krasočtení“, který se však v následujících letech ve výkazech již nevyskytuje.
321

 Ve 

výkaze druhé třídy obecné školy v Klecanech z roku 1867
322

 se mimo náboženství nachází 

ještě „výklad sv. náboženství“ a z dalších předmětů pak ještě předmět s názvem „země-

dějepis“.
323

 Ve výkazech z obecné školy ve Veliké Vsi se nachází předmět „náboženství“ až 

od roku 1868.
324

 Ve výkazu obecné školy v Panenských Břežanech se v roce 1868 ve druhé 

třídě objevuje navíc předmět „přírodopis“.  

V roce 1869 nahradila ve výkazu obecné školy v Panenských Břežanech kolonka „den a 

rok narození“ kolonku „stáří“ a přibyla také kolonka „jméno otcovo“.
325

 Rubrika „stáří“ se ve 

výkazu obecné školy ve Veliké Vsi objevuje až v roce 1870
326

, rubrika zahrnující jméno otce 

až v roce následujícím.
327

 Do celkové klasifikace žáka, shrnuté pod označením „hlavní třída“ 

se mohly zapisovat také známky „slabé“, „obstojné“, „prostřední“, „dobré“ a „velmi 

dobré“.
328

 Ve výkazu obecné školy ve Veliké Vsi pro rok 1870 byla tato rubrika pojmenována 

jako „Všeobecná známka“ a klasifikace měla tyto stupně: „výborně“, „chvalitebně“, „dobře“, 

„dostatečně“ a „nedostatečně“. V témže roce se navíc ve stejném výkazu objevuje předmět 

„kreslení“.
329

 Ve výkaze obecné školy v Klecanech se v roce 1870 nacházejí předměty 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Výtah 

zkoušení žáků obecné školy Pannobřežanské, 1864. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz pilnosti 

dítek národní školy velkoveské 1866, 1867 a 1868. 
322

 Příklad třídního výkazu z této doby viz Příloha 1. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Výkaz farní školy 

Klecanské, šk. rok 1867. 
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dítek národní školy velkoveské 1866, 1867 a 1868. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, 

Poznamenání pilnosti žáků I., II., III. třídy školy Pannobřežanské v školním roku 1869. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Extrakt zkoušebný 

či výkaz o prospěchu žáků (žákyň) I., II. a III. třídy obecné školy ve Velké Vsi na rok 1870. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz návštěvy a 

prospěchu žáků I. – III. třídy obecné školy ve Velké Vsi, škol. rok 1871 – 72. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Výtah 

zkoušení žáků obecné školy Pannobřežanské, 1869. 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Extrakt zkoušebný 

či výkaz o prospěchu žáků (žákyň) I., II. a III. třídy obecné školy ve Velké Vsi na rok 1870. 
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„zeměpis“ a „dějepis“, které jsou již rozděleny.
330

 Ve výkaze téže školy z následujícího roku 

se objevil předmět „psaní stojatým písmem“.
331

 

Ve školním roce 1871/72 se začínají jednotlivé rubriky více ustalovat a formuláře jsou 

předtištěné. Na levé straně formuláře se nachází rubrika „číslo“, která označuje pořadové číslo 

žáka ve výkazu, dále následují rubriky, které shrnují základní životopisné údaje žáka jako 

„jméno žákovo / žákyně“, „začátek školní návštěvy“, „domov, rodiště a stáří“, „jméno, stav a 

obydlí otce, poručníka neb opatrovníka“, „chování“ a „pilnost“. Následuje klasifikace, která 

zahrnuje předměty „náboženství“, „mluvnictví“, „počítání“, „nauku o tvarech měřických“, 

„zeměpis“, „dějepis“, „přírodoznalství“, „psaní“, „kreslení“, „zpěv“, „tělocvik“, „nauku o 

hospodářství domácím“ a „ženské práce“. 

Na pravé straně formuláře se nachází výkaz školní docházky s rubrikou „měsíc“, čísly 1 až 

31 pro jednotlivé dny v měsíci a kolonkou „obmeškané hodiny: omluvené, neomluvené“, dále 

se zde nacházejí rubriky „zvláštní připomenutí: odměny, disciplinární tresty“ a 

„poznamenání“, později byla tato rubrika přejmenována na „poznámky“. V této době se ve 

formuláři na každé stránce výkazu nacházejí informace o čtyřech žácích.  

Ve výkazu se může nalézat podpis dozírající osoby, pokud činila v tom kterém roce ve 

škole kontrolu. Mezi kontrolory figuruje místní školní dozorce
332

, okresní školní inspektor
333

 

a v jednom případě dokonce zemský školní inspektor.
334

 U podpisu se nachází datum, kdy 

byla tato kontrola provedena. Výkaz býval zakončen tak, že bylo zaznamenáno, kterým dnem 

byl skončen dotyčný školní rok (s přípisem, že skončil „slavnými službami božími“, tedy mší, 

které se účastnili všichni žáci spolu se svými učiteli na oslavu konce školního roku) a u tohoto 

zápisu následoval podpis správce školy.
335

 Ve školním roce 1878/79 se navíc ve výkazu 

obecné školy v Panenských Břežanech objevuje informace o tom, že se žáci účastnili 

bohoslužby a zpívali „ambrosiánský zpěv“. Důležitější však byla věta „Pravost všech 
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návštěvy a prospěchu žáků I., II., III. třídy obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1875. 
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zanešených známek stvrzují nížepsaní svým podpisem“, ke které bylo připojeno místo a 

datum a za ní následoval podpis správce školy a katechety.
336

 

Ve školním roce 1875/76 byl částečně pozměněn formulář zahrnující vyučovací předměty. 

K hodnocení „mravného chování“ a „pilnosti“ přibylo navíc hodnocení „návštěvy školní“. 

„Vyučovací jazyk“ byl podrobněji rozdělen na „čtení“, „mluvnici a pravopis“ a „písemné 

proslovení“.
337

 Pokud šlo o první třídu, bylo často „písemné proslovení“ škrtnuto nebo 

nevyplněno a buď do rubriky nad to, nebo do volné rubriky pod předtištěné předměty bylo 

připsáno „věcné učení“. To nahrazovalo v první třídě slohové práce, neboť samozřejmě žáci 

v prvním roce školní docházky nebyli schopni psát eseje, namísto toho zřejmě měli jakýsi 

druh ústního projevu.
338

 „Přírodoznalství“ bylo přejmenováno na „Znalost věcí přírodních“ a 

k „Nauce o tvarech měřických“ přibyl dodatek „a jich kreslení“. Ve výkazu prospěchu a 

docházky z Panenských Břežan se v této době objevuje navíc „hospodářství domácí“ a 

„krasopis“.
339

 Zameškané hodiny byly často škrtnuty a nad ně či k nim byly ručně připsány 

„dny“
340

 či „půldny“.  

O dva školní roky později navíc přibyla na první stránce výkazu tabulka s názvem 

„Stupnice známek“. Toto slovní hodnocení odpovídalo známkám 1 až 4. Známkovalo se, jak 

žák plnil školní docházku a to v rubrice „chodil do školy“, kde byl hodnocen známkami 

„velmi pilně“, „pilně“, „nedosti pilně“ nebo „nedbale“. Dále byly oznámkovány žákovy 

mravy a to v rubrice „choval se“. Dle této rubriky mohl být žák odměněn známkami „zcela 

náležitě“, „náležitě“ a „nedosti pořádně“. Známkovalo se samozřejmě také studium žáka a to 

jak v jednotlivých předmětech, tak obecně v rubrice „učil se“, kde mohl žák získat známky 

„tuze velice“, „velice“, „dostatečně“ či „nedostatečně“. Poslední rubrikou byla rubrika 

„prospěl“, kde se mohly objevit známky „velmi dobře“, „dobře“, „prostředně“ či 

„nedostatečně“.  

Ve stejném školním roce byl znovu trochu pozměněn formulář výkazu, tentokrát šlo o 

osobní údaje žáka. U jména žáka bylo do závorky specifikováno, že se má jednat o jméno 
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návštěvy a prospěchu žáků I., II., III. třídy obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1875. 
338

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz návštěvy a 

prospěchu žáků první třídy dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1878/79. 
339

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Výkaz 
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prospěchu žáků ve Velké Vsi, šk. rok 1875 – 76. 
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„rodinné a křestní“, k rubrice informující, kde se žák narodil, přibyla informace „vlasť“. Dále 

přibyla rubrika „Začal choditi do školy: a) vůbec, b) zdejší“, která však ve své specifické 

podobě existovala již ve starších rukopisných výkazech, viz výkaz obecné školy 

v Panenských Břežanech pro školní rok 1850/51 citovaný již dříve v textu. K rubrice „jméno, 

stav a obydlí otce či poručníka“ přibyla nově místo opatrovníka formulace „stravovatel“. Dále 

se zde nacházela rubrika, kam bylo zapisováno, kdy byl „žák propuštěn ze školy“ a rubrika 

„oddělení“, která reflektovala skutečnost, že byly jednotlivé třídy často rozděleny na oddělení 

buď z důvodu velkého počtu žáků, nebo většího počtu ročníků v jedné třídě.
341

 

 Ve školním roce 1879/80
342

 přibyla na levou stranu formuláře kolonka „Zevnější podoba 

písemných úkolů“, kam se zaznamenávaly známky za úpravu písemných prací žáků.
343

 Na 

konci předtištěného formuláře třídního výkazu mohly být ručně narýsované a vyplněné 

tabulky zahrnující nejrůznější údaje o žactvu, jež si učitel potřeboval zaznamenat. Mezi 

takové příklady patří tabulka zaznamenávající údaje o nedbalých žácích ve třídním výkazu 

obecné školy ve Veliké Vsi pro školní rok 1884/85. V tabulce jsou zaneseny jednotlivé 

měsíce a k nim procenta nedbalých žáků pro první a druhou třídu.
344

 Dalším příkladem ručně 

dopsané tabulky je tabulka zaznamenávající počet scházejících dětí v jednotlivých měsících. 

Jsou zde pouze tři sloupce, ve kterých jsou zapsány jednotlivé měsíce, celkový počet dětí ve 

třídě a počet scházejících dětí v měsíci.
345

 Podrobnější byla tabulka, která se také zabývala 

docházkou žáků a ve které byly zaznamenány jednotlivé měsíce školního roku 1888/89, počet 

žáků v jednotlivých měsících, dále kolik žáků v jednotlivých měsících průměrně chybělo, 

kolik jich bylo vyučováno doma, kolik jich přibylo a kolik ubylo. V poznámce se nacházejí 

jména přibylých a ubylých žáků. U přibylých je připsáno „+“ a ubylých „-“. Dále je zde 

zaznamenáno, kolik bylo ve školním roce vyučovacích půldnů, kolik jich bylo zameškáno, ale 

omluveno a kolik zameškáno a neomluveno. Poslední kolonkou jsou nezameškané vyučovací 

půldny. Za tím se nachází závěrečná věta: „Jeví se tudíž […] % zameškání školy.“ Za touto 

                                                           
341

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Výkaz 

návštěvy a prospěchu žáků a žákyň I., II., III. třídy obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1878. 
342

 Třídní výkaz z této doby viz Příloha 2. 
343

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Výkaz 

návštěvy a prospěchu žáků a žákyň první třídy obecné školy v Panno-Břežanech, šk. rok 1880. 
344

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz návštěvy a 

prospěchu žáků druhé třídy obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1884-85. 
345

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz docházky a 

prospěchu žáků druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1887.  
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tabulkou následuje menší tabulka, kde je vypsáno, kolik hochů a kolik děvčat bylo přítomno 

ve škole na konci školního roku v 1. a kolik ve 2. třídě.
346

  

V jiných ručně dopsaných tabulkách může být evidováno, kolik žáků se odstěhovalo, kolik 

dosáhlo 14 roků (a mohlo být proto propuštěno ze školy), kolik žáků propustila okresní školní 

rada před 14. rokem či kolik dětí zemřelo.
347

 Dalšími informacemi, které se mohly do 

takovýchto souhrnných tabulek zapisovat, byly informace o náboženství žáků (katolické, 

evangelické, židovské) či o jejich domovské příslušnosti. Ta byla v obecné škole v 

Panenských Břežanech rozdělena na příslušnost k obcím „Panenské Břežany“ a „Klíčany“, 

pokud měl žák domovskou příslušnost v jiné obci, stačilo označení „Království české“.
348

 Ve 

výkazu obecné školy v Klecanech ze školního roku 1884/85 je těchto obcí vyjmenováno více. 

Jsou mezi nimi „Klecany“, „Klecánky“, „Husinec“, „Větrušice“, „Drasta“ – dnes Drasty, 

„Hoštice“, „Veltěže“ – dnes Veltěž, „Zdiby“ a „Přemyšlení“. V této tabulce je zaznamenáno, 

kolik chlapců a kolik děvčat pocházelo z jednotlivých obcí, kolik všech žáků dohromady a 

pod jakými čísly jsou zaneseni ve výkazu.
349

  

Ve výkazu docházky a prospěchu obecné školy v Panenských Břežanech ve školním roce 

1897/98 jsou dokonce za samotným předtištěným výkazem všech žáků ručně dopsány 

„Statistické přehledy o žactvu II. třídy ve šk. roce 1897/98“, kde je v jednotlivých tabulkách 

zaznamenán stav žactva na počátku a na konci školního roku, počet žáků v jednotlivých 

odděleních, počet chlapců a dívek, jsou zde vypsáni jmenovitě žáci, kteří navštěvují jiné školy 

včetně informace o tom jaké, informace o počtu žáků v jednotlivých měsících, výkaz 

návštěvy školy v jednotlivých měsících včetně informace o tom, kolik nedbalých žáků bylo 

nahlášeno místní školní radě, dále informace kolik žáků bylo ve věku od 6 do 12 let a kolik od 

12 do 14 let, jakého byli náboženství, jaké domovské příslušnosti včetně území mimo 

Království české, kolik žáků bylo stále nemocných a jaký měli žáci prospěch.
350
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Poněkud jiným příkladem těchto tabulek, které si učitelé do výkazu sami dopisovali, byly 

tabulky zaznamenávající, jaké básně a písně se žáci během roku učili.
351

 V některých 

případech mohly být tyto písně ještě rozděleny na „světské“, např. píseň „Kde domov můj“ a 

„kostelní“, např. píseň „Tobě pane na výsosti“. Podobným příkladem jsou tabulky 

zaznamenávající texty, které se žáci učili zpaměti. Zaznamenávat se mohlo také, komu byly 

půjčeny knihy ze školní knihovny a které (např. čítanky, mluvnice, početnice, katechismy).
352

 

Učitelé mohli do výkazu zaznamenat také tabulku, která shrnovala prospěch všech žáků 

v jednotlivých předmětech, jejich kázeň a docházku.
353

    

Ve třídním výkazu obecné školy ve Staré Boleslavi byla mezi předměty od školního roku 

1882/83 zařazena navíc němčina (od třetího ročníku).
354

 Stejně tak ve třídním výkazu obecné 

školy v Brandýse nad Labem, ale tam až od školního roku 1886/87.
355

 Němčina na obecné 

škole ve Staré Boleslavi zůstala i za první republiky, stal se z ní však nepovinný předmět.
356

 

Ve školním roce 1886/87 dále přibyl na první stránce výkazu k tabulce „Stupnice známek“ 

záznam, kdy byly vydány školní zprávy. Šlo o čtyři data, neboť žáci v této době nebyli 

hodnoceni pololetně, ale čtvrtletně a to v listopadu, únoru, dubnu a červenci (Školní rok 

končil nejčastěji až 15. července.). Dále se zde nacházela místa na podpisy učitelů. Nejčastěji 

se zde podepisoval správce školy a třídní učitel. Změnila se také tabulka „Stupnice známek“. 

Úplně z ní zmizel řádek „Chodil do školy“ a byla také pozměněna jednotlivá hodnocení. 

Známky z mravů, tedy v řádku „choval se“ nyní byly „velmi mravně“, „mravně“, „nedosti 

pořádně“ a „nehodně“. Prospěch, tedy řádek „Prospěl“ byl oznámkován „velmi dobře“, 

„dobře“, „dostatečně“, „sotva dostatečně“ a „nedostatečně“. Pilnost, tedy řádek „Učil se“ pak 

„velmi pilně“, „pilně“, „nejednostejně“ a „málo“.
357

 Tento rok se také rubrika „Číslo“ 

přejmenovala na rubriku „Číslo řádné“ a dále se rozdělila na podrubriky „výkazu“ a 

„matriky“. Před samotným formulářem s prospěchem žáků se nově objevily kolonky pro 

jednotlivá čtvrtletí: „Žák: choval se“, „učil se“ a „prospěl“, kam bylo zaznamenáváno, jak si 
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v těchto oblastech vedl v každém čtvrtletí. U chování i učení následovalo místo na známku a 

za „prospěl“ poté kolonky s jednotlivými předměty a známkami. Předměty „zeměpis“ a 

„dějepis“ byly sloučeny do jednoho. Předmět „Znalost věcí přírodních“ naopak rozdělen na 

„přírodopis a přírodozpyt“. U rubriky „Žák do školy začal choditi: a) vůbec, b) do zdejší“ 

přibylo „ze školy“, kam se zapisovalo, kdy školu opustil.
358

 Ve výkazu obecné školy ve 

Veliké Vsi ze stejné doby je navíc rubrika „počty spojené s naukou o tvarech měřických“ 

proškrtnuta a zanecháno je zde pouze slovo „počty“. Jde o výkaz první třídy, tak se zde 

nejspíš odráží požadavky na náročnost látky pro nejmladší žáky.
359

 Dále přibyla pod výkaz 

prospěchu rubrika „Zameškal půldnů“, která se dále dělila na „omluvených [půldnů]“ a 

„neomluvených [půldnů]“.
360

    

 Ve školním roce 1892/93 přibyla do tabulky „Stupnice známek“ kolonka „Vnější úprava 

písemných prací“, do které bylo zaneseno hodnocení „velmi úhledná“, „úhledná“, „nedosti 

úhledná“, „neúhledná“ a „nedbalá“. Dále přibyla nová tabulka „Součty školních půldní“. Zde 

se nacházely údaje jako vyjmenované měsíce v roce (září – srpen), dále „počet školních 

půldní vůbec“, „počet školních půldní nezameškaných“, „počet školních půldní zameškaných 

omluvených“ a „počet školních půldní zameškaných neomluvených“. Pod tabulkou byl řádek, 

kde stála informace „součet“ a také kolonka na procenta.
361

 K této tabulce mohly přibýt ručně 

dodělané kolonky jako např. kolik hochů a kolik dívek mělo schválenou úlevu od školní 

docházky a souhrn všech žáků, kteří ji měli.
362

 Nově byly tyto tabulky přemístěny až na další 

stranu za úvod výkazu.
363

 

 Dále se již nezapisovaly informace o čtyřech žácích na jednu stranu, ale pouze o dvou. 

Formulář již také nebyl rozdělen na levou a pravou stranu, ale vše se vešlo na stranu jednu. 

Do informací o žákovi přibyl záznam „příslušnost žáka“ a do základních údajů o jeho 

zákonném zástupci přibyla možnost „matka“, takže nyní zde stálo: „Jméno, stav a obydlí otce 

nebo matky, poručníka nebo stravovatele“. Hned na začátku výkazu školního prospěchu 
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přibyla kolonka „vysvědčení na propuštěnou ze školy“, kam se zaznamenávalo, kdy ho žák 

dostal.
364

 V této době se také na první stranu výkazu začalo podepisovat více osob 

z učitelského sboru. K podpisům správce školy a třídního učitele tak mohly přibýt podpisy 

katechety, který vyučoval náboženství, industriální učitelky, která vyučovala ženské ruční 

práce
365

, dále učitele zpěvu
366

, učitele německého jazyka
367

, učitele tělocviku
368

 či výpomocné 

učitelky.
369

   

 Ke školnímu roku 1898/1899 byl opět trochu poupraven formulář výkazu. Na stránce 

výkazu již byly informace pouze o jednom žákovi.
370

 Změny se dále týkaly informací o 

žákovi. „Příslušnost žáka“ byla přejmenována na „příslušný/á domovem do“, k tomu přibyla 

informace „v okresu“. Dále zde byla nově zavedena informace „Očkovaný/á, kam se 

zapisovalo, zda byl žák očkován a kdy. U otce, matky, poručníka či stravovatele byla 

vypuštěna informace o jejich bydlišti a za informací o jejich jméně a stavu se nyní nacházela 

informace o bydlišti dítěte. Předmět „Písemné proslovení“ byl nyní přejmenován na „Sloh“, 

popřípadě „Věcné učení“, pokud šlo o první třídu, pod informaci o zameškaných půldnech 

přibyla informace o „měsíčním součtu půldní“, které se dále dělily na „zameškané omluvené“ 

a „zameškané neomluvené“. Pod výkazem školní docházky se nově objevila věta: „Jest 

…způsobilý/á (kde tři tečky – tam se zapisovala záporka „ne“) postoupiti do vyšší třídy 

(vyššího oddělení), vystoupil(a) dne…., vysvědčení na propuštěnou (na odchodnou) vydáno 

dne…“
371

 Později k informaci o příslušnosti žáka přibyla kromě informace o domovské obci a 

okresu také zmínka o zemi, kam tato obec a okres příslušely.
372
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 Tabulka „Stupnice známek“ se nepatrně pozměnila ve školním roce 1904/05
373

, když 

„Vnější úprava písemných prací“ již nekončila hodnocením „nedbalá“ (5. stupeň), ale 

neúhledná (4. stupeň).
374

 Ve výkazu obecné školy v Odoleně Vodě pro školní rok 1906/07 

byla před samotným výkazem žáků vložena složka s názvem „Podrobná osnova učebná 

z jazyka vyučovacího, počtů, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a přírodozpytu“. Pod názvem 

stálo „Schváleny na okresních konferencích dne 27. července 1896 a dne 29. listopadu 1897.“ 

Pod tím následoval podpis třídního učitele. Ve složce se nacházela podrobně rozepsaná 

tabulka zahrnující jednotlivé předměty („Jazyk vyučovací“: „čtení“, „mluvnice a pravopis“, 

„produkční
375

 sloh“, „počty a měřictví“, „zeměpis“, „dějepis“, „přírodopis a přírodozpyt“) a 

měsíce roku (září – červenec). V kolonkách bylo podrobně vypsáno, co se má v určenou dobu 

v jednotlivých předmětech vyučovat.
376

  

Ve stejném školním roce přibyla do tabulky „Docházka školní“ kolonka „Počet žáků“, 

která se rozdělovala na „nejmenší“ a „největší“. Dále byla pozměněna tabulka „Stupnice 

známek“. Nyní se zde nacházely „mravy“ místo dřívějšího „choval se“, které se dělily na 

„chvalitebné“, „uspokojivé“, „zákonné“ a „méně zákonné“. „Učil se“ nahradila „Pilnost“, 

která mohla být „vytrvalá“, „náležitá“, „nestálá“ a „nepatrná“. „Prospěl“ se změnilo na 

„Prospěch“, ale známky zůstaly stejné. „Vnější úprava písemných prací“ byla znovu rozšířena 

o pátý stupeň „nedbalá“.
377

 Dále znovu přibylo ke jménu a stavu otce nebo matky, poručníka 

nebo stravovatele „bydliště“ a navíc k němu bylo přidáno i „číslo domu“.
378

  

Od školního roku 1907/08 bylo na první straně výkazu předtištěno, kdo se tam má 

podepsat. První byl „správce školy“, za ním pak „třídní učitel“ a následovali „ostatní 

učitelé“.
379

 Výkazu docházky obecné školy v Odoleně Vodě pro školní rok 1908/09 znovu 

předcházely učební osnovy s názvem: „I. tř. Rozvrh učebné osnovy. 1908 – 1909.“ Zde byly 

také vypsány jednotlivé měsíce (září až červenec) a předměty samozřejmě odpovídaly 

prvnímu ročníku obecné školy („čtení“, „věcné učení“, „psaní“, „počty“, „kreslení“, „zpěv“ a 
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„tělocvik“).
380

 Dále to bylo již stejné jako v předchozím popsaném případě. Ve výkazu první 

třídy obecné školy ve Staré Boleslavi se objevilo ve školním roce 1910/11 v prvním čtvrtletí 

pouze slovní hodnocení žáků (velmi dobrý, dobrý, sotva dostatečný a nedostatečný).
381

 Ve 

školním roce 1913/14 přibyl na stranu s tabulkami „Stupnice známek“ a „Docházka školní“ 

formulář, do kterého se zaznamenávalo, s kolika žáky začal školní rok, kolik z nich bylo 

chlapců a kolik dívek, dále kolik chlapců, dívek a žáků celkem během roku přistoupilo a kolik 

chlapců, dívek a žáků celkem během roku vystoupilo. Formulář končil informací, kdy skončil 

školní rok, s kolika žáky a kolik z nich bylo chlapců a kolik dívek. Tento formulář vlastně 

nahradil některé z dřívějších ručně psaných tabulek.  

Dále na stejné místo přibyly „Zkratky a vysvětlivky“.
382

 Zde mohlo být například 

zaneseno, jak se ve výkazu docházky zaznamenávala zameškaná dopoledne a jak odpoledne, 

jak se dalo dle značení poznat, že byla omluvena nebo naopak zůstala neomluvená, a jak se 

značil omluvený či neomluvený celý zameškaný den.
383

 U informací o žákovi byl za 

informacemi o jeho zákonném zástupci přidán údaj „Opatrovnický soud“. Začátek výkazu 

prospěchu už dále nezačínal hodnocením „choval(a) se“, „učil(a) se“, „prospěl(a)“, ale 

„mravy“, „pilnost“ a „prospěch“. Do těchto kolonek se zapisovaly příslušné známky. Do 

závěrečné věty o tom, zda může či nemůže žák postoupit do vyššího ročníku či oddělení, 

přibyla k „vysvědčení na odchodnou“ možnost „frekventační vysvědčení“.
384

 Strany výkazu 

se začaly v této době číslovat.
385

  

Ve školním roce 1915/16 přibylo k závěrečné větě o postupu či odchodu žáka ze školy k 

„vystoupil“ ještě „přesídlil dne… do…“, kde byla zaznamenávána mobilita žáků.
386

 

V následujícím školním roce byly výkazy pro nižší ročníky zjednodušeny. Dějepis a zeměpis, 
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přírodověda a přírodozpyt byly nahrazeny v první třídě věcným učením
387

, od druhé do čtvrté 

třídy vlastivědou.
388

 Od páté třídy ve výkazech nadále zůstávaly. Je logické, že kolonky 

předmětů, které se v nižších ročnících ještě nevyučovaly, nebyly ve výkazech pro ně potřeba. 

Do této doby se to řešilo pouze tak, že se kolonky předmětů, které se ještě nevyučovaly, 

nechávaly prázdné.
389

 Pro první třídu se také v závěrečné větě vyskytovalo pouze „vysvědčení 

na odchodnou“.
390

  

 Od školního roku 1920/21 se stal formulář výkazu naopak opět podrobnějším. Aby 

vyhovoval jednotlivým školním ročníkům, byly některé předměty rozděleny na nižší, střední 

a vyšší stupeň. Učitelé poté vyplňovali jen ty kolonky, které náležely ročníku, který učili. 

„Mluvnice a pravopis“ tak byly rozděleny pro střední a vyšší stupeň na „sloh“, pro nižší na 

„věcné učení“. Střední stupeň měl dále „vlastivědu“. Vyšší pak „zeměpis a dějepis“, 

„přírodopis“ a „přírodozpyt“. Ostatní předměty zůstávaly stejné pro všechny ročníky. Přibylo 

také několik kolonek pro „Nepovinné předměty“.
391

 Ve školním roce 1923/24 navíc přibyl 

předmět „Občanská nauka“.
392

  

Následující školní rok byla v informacích o žákovi nadále místo pojmu „rodiště“ uváděna 

„rodná obec“, ke které byly stejně jako u „domovské obce“ připojeny informace o tom, 

v jakém leží okrese a v jaké zemi. Předměty již nebyly nadále rozděleny podle stupňů, ale 

znovu zde byly vypsány všechny. Jednalo se tedy o „náboženství“, „občanskou nauku a 

výchovu“, „čtení“, „mluvnici a pravopis“, „sloh“, „věcné učení“, „vlastivědu“, „zeměpis“, 

„dějepis“, „přírodopis“, „přírodozpyt“, „počty s měřictvím“, „kreslení“, „psaní“, „zpěv“, 

„ruční práce ženské“, „tělesnou výchovu“, „předměty nepovinné“ a nově přibyly „ruční práce 

výchovné“. V závěrečné větě o postupu nebo odchodu žáka bylo u vysvědčení připsáno, kdy 
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bylo vydáno a pod jakým číslem jednacím.
393

 Ve školním roce 1925/26 bylo ve výkazu 

připojeno připomenutí, co by se mělo uvádět v rubrice „Poznámky“ (viz následující 

podkapitola).
394

 V dalším školním roce byl opět trochu pozměněn formulář. Informace 

„Okres“ u rodné a domovské obce žáka byla přejmenována na „Politický okres“ a navíc zde 

byla přidána „Župa“, kam daná obec spadala.
395

 U informace o zákonném zástupci žáka byl 

„stravovatel“ nahrazen „bytným“.
396

 K předmětu „Ženské ruční práce“ přibyl dodatek „s 

naukou o domácím hospodářství“.
397

 Výkaz školní docházky již více nekončil srpnem, ale 

červnem.
398

 Ve školním roce 1927/28 byla „vlastivěda“ v první třídě nahrazena 

„prvoukou“.
399

   

Třídní výkazy byly jedny z nejdůležitějších školních písemností. Přinášely základní 

informace o žácích a jejich rodičích, případně zákonných zástupcích, byly dokladem žákova 

prospěchu i docházky a chování. Zaznamenávalo se do nich, pokud se žák odstěhoval či 

přistěhoval, většinou spolu s informací kam či v druhém případě odkud. Zapisovalo se do nich 

také, pokud žák již dokončil školní docházku. Do poznámek se poznamenával také žákův 

zdravotní, popřípadě duševní stav. Třídní výkazy byly pro učitele pomůckou k orientaci 

v žákově prospěchu, z něhož poté vyplývaly známky na vysvědčení a také k orientaci 

v žákově docházce. Pokud ji žák ustavičně zanedbával, začala jeho situaci řešit místní školní 

rada a pro jeho rodiče z toho podle závažnosti zanedbání mohlo plynout pokárání, pokuta či 

dokonce krátkodobé vězení. Třídní výkazy byly také prostředkem kontroly. Kontrolovat je 

mohli především správce školy a okresní školní inspektor. Na jejich základě si mohli udělat 

dobrou představu o prospěchu, docházce a mravech žáků.  

Formuláře třídních výkazů se během sledované doby stávaly podrobnějšími a počet 

povinných předmětů v jednotlivých ročnících rostl, zvláště pak ve druhé polovině 70. let, což 

souviselo s vydáním nových učebních osnov. Jak rostl počet informací, které se měly o žákovi 

                                                           
393

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy šestitřídní obecné školy smíšené v Odoleně Vodě, šk. rok 1924 – 25. 
394

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz o 

docházce a prospěchu žactva 3. třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odoleně Vodě, šk. rok 1925/26. 
395

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz o 

docházce a prospěchu žactva IV. třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odolena Vodě, šk. rok 1926-27. 
396

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz o docházce 

a prospěchu žactva I. třídy dvoutřídní obecné školy smíšené ve Velké Vsi, šk. rok 1926/27. 
397

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz o 

docházce a prospěchu žactva IV. třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odolena Vodě, šk. rok 1926-27. 
398

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Výkaz o docházce 

a prospěchu žactva I. třídy dvoutřídní obecné školy smíšené ve Velké Vsi, šk. rok 1926/27. 
399

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz o 

docházce a prospěchu žactva páté třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odolena Vodě, šk. rok 1927/28. 



88 
 

zaznamenat, zmenšoval se počet žáků na stránce, až se ustálil na jednom žákovi na každé 

straně. To vedlo samozřejmě také k většímu objemu třídních výkazů a častějším případům, 

kdy byly výkazy pro jednotlivé třídy vedeny samostatně a ne v jednom svazku spolu 

s několika dalšími, popřípadě s třídními výkazy všech tříd školy jako tomu bylo dříve. Časté 

případy ručně dopsaných tabulek dokládají, že třídní výkazy byly důležitým dokumentem, 

který se často používal, a proto bylo logické, že se do něj začaly zapisovat i další potřebné 

informace, že fungoval jako jakési shromaždiště všech důležitých údajů. Na konci 19. století 

se do výkazů začaly zaznamenávat také informace o matce žáka a došlo k možnému výběru 

slovesného tvaru, ze kterého bylo jasné, zda se jedná o žáka či žákyni. Tato skutečnost zřejmě 

souvisí s počínající ženskou emancipací a s růstem důležitosti žen ve společnosti. Ve třídních 

výkazech se dá vystopovat také uvádění informací ovlivněných stavem státní správy a 

samosprávy, např. uvádění domovské obce či uvádění župy ve školním roce 1926/27, tedy na 

konci sledovaného období.   

 

5. 1. 1. Rubrika Poznámky 

 

 Dle předtištěných pokynů v samotných třídních výkazech se měly do této rubriky 

zapisovat „zvláštní poměry žákovy“, tedy „chování trvale špatné, tělesné vady apod.“ a 

„napomenutí a tresty, jež rodiče dostali pro nedbalou docházku [svých dětí]“.
400

  

 

5.1.1.1. Špatné chování ve škole 

 

Největší skupina školních poznámek v rubrice „Poznámky“ či „Poznamenání“ se 

samozřejmě týká špatného chování žáků ve škole. Tyto poznámky se často týkají drzosti a 

neslušných odpovědí žáků učiteli
401

, nadávání učiteli (například nadávání učitelce, že šla po 

škole pracovat pro vojáky)
402

, neslušného mluvení o učitelích (například o panu katechetovi), 

za to mohl žák získat až třetí stupeň z chování
403

, neslušného pokřikování na učitele
404

, 
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vyhrožování učiteli, když žák nedostal úlevu od školní docházky
405

  či když byl upozorněn na 

chyby, vysmívání se učiteli a ušklíbání se, pokud žáka napomínal
406

, neplnění učitelových 

rozkazů
407

, dále pískání při vyučování
408

 , ničení školních pomůcek, především vypůjčených 

učebnic
409

, ale i dalšího školního zařízení jako například vyražení dveří od kabin toalet
410

, lží, 

nepozornosti žáků při vyučování
411

, nenošení domácích úkolů či mluvení neslušných řečí
412

 .  

Mohly se také týkat špatného chování vůči spolužákům, především násilností, které mohly 

být vyhroceny až natolik, že žák jinému žákovi zlomil ruku
413

, udeřil svou spolužačku do 

nosu
414

, zapálil druhému spolužákovi vlasy
415

, ohrožoval spolužáka nožem
416

 nebo ho zranil 

motyčkou
417

, dále nadávání spolužákům
418

 nebo jiného nepěkného chování, které mohlo být 

učiněno nejspíše ze závisti jako například plivnutí žáka na výkres spolužákyni
419

 nebo 

posypání spolužákova chleba se sádlem nasliněnými papíry
420

. Dále se poznámky týkaly 

utíkání ze školy, když měl být žák po škole
421

, svévolného odcházení ze školy domů, 
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především před náboženstvím
422

, nechození na školní mše
423

, výtržností a mluvení v kostele 

při mši
424

, v jednom případě dokonce opakovaného zneuctění svatého kříže (vypláznutí 

jazyka na kříž, házení na něj kamením a blátem a dokonce vykonání potřeby)
425

, nedbalosti, 

prostořekosti
426

, psaní psaníček o hodinách
427

, přepisování známek na vysvědčení
428

, 

podepisování zpráv zaslaných učitelem domů rodičům
429

, podepsání vysvědčení nezletilým 

sourozencem žáka
430

, zpívání nemravných písní, malování nemravných obrázků po zdech
431

, 

psaní neslušných textů
432

, odmlouvání, svádění spolužáků k nepravostem
433

, opisování
434

, 

dokonce pomlouvání
435

, nenošení písemných trestů
436

, plivání na podlahu, odmítání pracovat, 

honění se ve třídě, střílení z praku
437

,  vykonávání potřeby do kalamářů  (Za to dostal dotyčný 

žák čtvrtý stupeň z chování.)
438

, opakovaného pozdního chození do školy, podvádění, 

napovídání a to dokonce takového, aby druhý žák chybil
439

  a zbytečného zvonění na zvonek 

řídícího učitele
440

. Úsměvně vyznívá poznámka „přinesl do školy myš“.
441
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Jak je vidět, žáci dělali ve školách nejrůznější nepravosti, většinu z nich dělají dnešní žáci 

také, v některých případech však přeci jenom zůstává nad třídními poznámkami rozum stát 

(např. pokud jde o vykonávání potřeby ve třídě). Jelikož však nešlo o ojedinělou poznámku i 

na tak malém zkoumaném vzorku, nebyl to zřejmě ve sledované době tolik neobvyklý jev. V 

některých případech dostávali žáci poznámky i za činnosti, za které by dnes byli nejspíše jen 

pokáráni – to se týká například pomlouvání. 

 

5.1.1.2. Špatné chování mimo školu 

 

Tyto poznámky lze rozdělit na několik dalších podskupin. První z nich jsou poznámky, 

které se zaměřují na děti, které se toulaly a často i na dlouho opouštěly domov. Na svých 

toulkách se mnohdy dostávaly i velmi daleko. Ve výkazu obecné školy v Panenských 

Břežanech se ve sledované době objevila poznámka žáka, kterou dostal za „opouštění domova 

i na několik dní“
442

, ve výkazu obecné školy v Brandýse nad Labem je zase uvedena 

poznámka jiného žáka, který se toulal, v zimě přespával na půdách a v létě na polích.
443

 Při 

tomto potulování někdy děti žebraly.
444

 Mohly se také dostat velmi daleko, nejdále se dostal 

jeden žák z obecné školy v Klecanech, který byl přiveden postrkem zpět až z Krakova.
445

  

Někdy mohlo jít o toulky konané pouze v době vyučování
446

 či přímo o chození za školu.
447

  

V jednom případě bylo ve výkazu zaznamenáno, proč žák nechodil na vyučování. Namísto 

toho chodil totiž ke kasárnám, nejspíš ho více než sezení v lavici lákal vojenský život.
448

 V 

poznámkách se dají najít také informace o nočních toulkách žáků, které podnikali v době, kdy 

měli být dávno doma a spát.
449

  Tyto toulky mohly být i velmi časté jako v případě žáka, který 
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„vůbec doma nespí“ a „toulá se v noci po cihelnách“.
450

 Mohlo však jít i z dnešního pohledu o 

menší přečiny jako o to, že byl žák venku po desáté hodině večerní.
451

  

Další podskupinou patřící do skupiny dětských přestupků konaných mimo školu je 

podskupina zabývající se chozením žáků na místa, kam měli zakázaný nebo omezený přístup 

a to především ve večerních hodinách a bez doprovodu a vědomí rodičů. Sem patří chození 

žáků do hospod, kde hráli hazardní hry
452

 a pili pivo
453

  (opíjet se žáci mohli dokonce až do 

němoty
454

) nebo kouřili
455

, dále na taneční zábavy, kam mohli chodit i s vědomím rodičů, 

avšak zdržovali se tam dlouho přes půlnoc
456

, na taneční hodiny
457

, ale i chození do divadel 

bez vědomí rodičů.
458

 Za návštěvu tanečních zábav a posvícení mohl žák dostat až třetí stupeň 

známky z chování
459

, stejně tak za nedovolenou návštěvu biografu.
460

  Poznámku mohl dostat 

také za hraní divadla bez dovolení.
461

  

Častým přestupkem žáků bylo házení kamení. To mohly děti házet na různé věci a tato 

nebezpečná zábava měla často za následek jejich rozbití jako například rozbití obrázku v 

kapličce.
462

 Kamení mohly házet také na pomníky slavných místních osobností jako např. na 

pomník kněze a spisovatele Václava Beneše Třebízského
463

, zvon v kapli
464

  či na 
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automobily
465

, elektrické vedení a žárovky.
466

 Ovšem kameny mohly házet také na lidi, což 

bylo podstatně nebezpečnější, například na sousedky
467

, vozku
468

, spolužáky
469

 či dokonce na 

matku.
470

  Házely je také na zvířata (viz níže). 

Další podskupinou je nemravné chování na veřejných místech, ať už jde o pokřikování a 

hlasité hulákání na ulici a do obchodů
471

  či nadávání dospělým osobám a to dokonce i panu 

radovi
472

, dále plivání z galerie na lidi
473

 nebo vykonání potřeby na veřejných místech jako 

například na výkladní skříň
474

  či za dveřmi pošty.
475

  Větší provinění bylo zaznamenáno u 

žáka, který se zúčastnil shluku lidí při přepadení pekaře a spolu s nimi vyvolával: „Co 

chléb?“, ten však nevzal. Za to byl potrestán dvojkou z mravů, ponechán po škole a bylo mu 

přísně domluveno.
476

 Jelikož se však tento incident stal během první světové války a žák mohl 

mít hlad, neboť zásobování bylo nedostatečné, lze to dnes považovat za polehčující okolnost.  

Dále mohli žáci dělat mnohé nebezpečné věci, které nemusely skončit dobře, například 

běhat za automobily
477

, chytat se jich
478

, vyskakovat na jedoucí vlaky
479

, přehazovat výhybky 

na dráze
480

, odpoutat na nádraží vůz
481

, lézt na elektrické vedení
482

, chytat lidi do ok
483

, běhat 
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se zapáleným rákosem po městě
484

, dokonce házet „ohnivé žabky“ do domů. Za tento přečin a 

mnohé další dostal dotyčný žák pátý stupeň z chování a byl předčasně propuštěn ze školy 

okresní školní radou.
485

 Mohli také ničit různé věci na veřejných místech jako například 

vybavení hřbitova
486

, okna domů a to i kasáren.
487

 Za tyto činnosti mohli být žáci napomínáni 

i mimo školu a to především na obecním úřadě, kde mohli být taktéž trestáni, dokonce 

tělesně.
488

  Děti mohly dokonce i ubližovat lidem, kteří se nemohli nijak bránit, jak vypovídá 

poznámka žáka třetí třídy obecné školy v Klecanech, který „zlomyslně ublížil na těle staré 

žebračce“.
489

  Jednou z nejvíce zarážejících poznámek stejného druhu je poznámka o tom, že 

dvanáctiletý žák čtvrté třídy dostal pátý stupeň z chování za znásilnění.
490

 Děti však mohly 

ubližovat i verbálně, například se posmívat postiženým lidem.
491

   

Tato skupina poznámek je opravdu bohatá. I zde zůstává občas zdravý rozum stát, neboť 

šlo často o velmi vážné incidenty jako např. zmiňované znásilnění (zbývá jen doufat, že se 

pod tímto pojmem skrývá alespoň poněkud menší delikt, než jaký z něj dnes vyznívá) nebo 

zapalování domů „ohnivými žabkami“. Ve srovnání s dnešní dobou se zdá, že žáci obecných 

škol dříve tropili větší hlouposti a nepravosti než dnešní žáci. Případy toulání se žáků jsou 

dnes taktéž nemyslitelné, neboť by se po nich ihned vyhlásilo pátrání. Jak k tomu přistupovali 

rodiče žáků ve sledované době, je dnes těžké říct. Jistě se o své děti báli, je však 

pravděpodobné, že to nebrali tak vážně, jako dnešní rodiče a věděli, že se jejich dítě zas po 

čase vrátí. Tato jistota mohla být zapříčiněna tím, že se ve sledované době přeci jen venku 

nepotulovalo takové množství podivných lidí jako je tomu dnes. Někdy však byly poznámky 

žáků na dnešní dobu poněkud drsné, neboť v současné době si asi jen stěží dokážeme 

představit, že návštěva biografu nebo divadla mohla být pokládána za přečin proti dobrým 
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mravům. Jde však také o to, na jakém filmu či představení dotyční žáci byli. To se však 

bohužel v třídních výkazech neuvádí. 

 

5.1.1.3. Krádeže 

 

Ve škole žáci kradli nejčastěji školní pomůcky. Jelikož by je u nich mohl někdo snadno 

poznat, nejspíš tak většinou nečinili z důvodu, že by je sami chtěli použít, ale neměli na jejich 

koupi dostatečné finanční prostředky. Pravděpodobně je tedy chtěli zpeněžit. Kradly se školní 

potřeby, které byly volně k dispozici pro potřebu žáků jako například školní křídy
492

, které 

však mohli žáci chtít také z prosté touhy malovat s nimi, ale mohlo jít dokonce i o vloupání se 

do stolku třídního učitele a odcizení školních potřeb a učebnic, které v něm byly.
493

  Žáci však 

mohli krást školní potřeby i přímo svým spolužákům, zde mohlo jít také o závist či 

zlomyslnost.
494

 Ze školních krádeží však stojí na pomyslném vrcholu čin žáka druhé třídy 

obecné školy v Panenských Břežanech, který však spáchal již na své minulé škole, ze které si 

přinesl, jak vypovídá poznámka v třídním výkaze, vysvědčení s nejhorší známkou z mravů, 

tedy pětkou za to, že dvakrát okradl řídícího učitele v bytě.
495

 Jelikož šlo o řídícího učitele a 

byty ředitelů škol bývaly součástí školních budov, spadá tento delikt také do kategorie 

školních krádeží. Trochu jiným příkladem patřícím ještě do této kategorie je přečin žáka, 

který dostal od učitele jistý obnos peněz, aby cosi zakoupil u kupce, avšak namísto toho je, 

jak uvádí třídní výkaz, promlsal a poté se vymlouval, že je ztratil.
496

   

Děti také často kradly jídlo. Dnes se již jen těžko zjistí, zda to bylo z důvodů, které by dnes 

mohly sloužit jako polehčující okolnosti, tedy zda měly hlad. Pravdou ale je, že tyto krádeže 

byly opravdu časté. Jídlo mohly krást v obchodech
497

, na trhu
498

, v domech
499

  a na zahradách 
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sousedů
500

  či svým spolužákům
501

, mohlo jít také o polní pych.
502

 V jednom případě opravdu 

ve třídním výkazu stálo, že žák krade z hladu a „matka se ho zastává“.
503

  Krást se mohla také 

zvířata chovaná na jídlo, jako například husy.
504

  

Krádeže však mohly být i vážnější, jelikož ukradené věci dosahovaly vyšší hodnoty a často 

se jednalo také o vloupání. I zde okrádali žáci své spolužáky, ale i mladší děti
505

, kradlo se 

však i v bytech – například ve školním roce 1922/23 se jeden žák druhé třídy a jeden žák třetí 

třídy vloupali do jednoho bytu, kde společně ukradli strojek na stříhání vlasů a poté se ho 

snažili prodat za dvě koruny.
506

 Cílem těchto krádeží mohly být i jiné cenné věci jako 

například stříbrné hodinky
507

, šperky
508

, ale především to byly peníze.
509

  Okrádat mohly děti 

i své blízké jako v případě žáka druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, který své 

babičce kradl vyžebrané peníze a poté si za ně kupoval cigarety
510

 či žáka třetí třídy obecné 

školy ve Veliké Vsi, který svým rodičům ukradl šedesát korun a poté je v Praze utratil.
511

 

Žáci kradli také ve veřejných prostorech, například svíčky na hřbitově
512

 nebo uhlí na 

nádraží.
513

 Zde k tomu mohla žáka vést velmi pravděpodobně hmotná nouze. I tak se však 

jednalo o trestný čin krádeže. Někdy se tak žáci mohli dostávat i do konfliktu se strážci 

zákona a tento konflikt mohl být vyhrocen do velmi vážné situace jako v případě žáka čtvrté 

třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, který byl „notorický zloděj", který „ukradne vše, 
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nač přijde“ a „se stráží bezpečnosti [je] ve dne i v noci stále v konfliktu“. Tyto konflikty došly 

až tak daleko, že byl dne 28. října 1919 postřelen vojenskou stráží. Zbývá jen doufat, že nijak 

vážně. V poznámkách mohl být také záznam o výslechu žáka četníkem
514

 nebo záznam o 

vydání žáka okresním soudem v Karlíně obci Klíčanům pro potrestání za lesní pych.
515

  Krást 

se mohly také z dnešního pohledu poněkud kuriózní věci, jak dokládá poznámka ve třídním 

výkaze páté třídy obecné školy v Klecanech, kde stojí, že „pro přechovávání kradených včel 

mu byla v prvním čtvrtletí dána známka z mravů čtvrtého stupně“.
516

  Také u tohoto druhu 

krádeží mohl být výjimečně zmíněn důvod, proč je žák páchal. Tak tomu bylo v případě, 

který zmiňuje třídní výkaz obecné školy v Brandýse nad Labem, kdy žák druhé třídy vzal 

starší spolužačce ze třetí třídy její brýle a poté tvrdil, že jsou to brýle jeho otce a pokusil se je 

prodat, aby měl peníze na koupi čítanky.
517

   

Krádeže ve školách se výjimečně objevují i v dnešní době, avšak ve sledované době jsou 

velmi častým jevem. Taktéž krádeže školou povinných dětí mimo školní budovu. Často je k 

tomu však nejspíš vedl hlad a chudoba jejich rodičů, což by šlo považovat za polehčující 

okolnosti. 

 

5.1.1.4. Týrání zvířat 

 

 Týrání zvířat se bohužel mezi poznámkami žáků vyskytuje velmi často. Ať už jde o 

kamenování psů a ještěrek nebo týrání koček.  Děti ve sledovaném období se ale nejvíce 

zaměřovaly na ptáky. Mezi poznámkami dominuje vybírání ptačích vajec a ničení jejich 

hnízd
518

, vybírání malých ptáčků
519

, plašení ptáků z hnízd
520

, ale také zabíjení dospělých 

ptačích jedinců a to dokonce podřezáváním
521

, uřezáváním jednotlivých částí těla
522

, 
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vypichováním očí
523

, zastřelením z luku
524

 či kamenováním
525

. V jednom případě se ve 

sledovaném vzorku objevil také trest, který žák za toto hrozné chování dostal. Za zabití krtka, 

„nafouknutí“ vrabce a shození ptačího hnízda mu byl „odňat oběd“ a musel zůstat dvě hodiny 

po škole.
526

  

Těžko říci, co vedlo děti ve sledované době k takovémuto chování. Z počtu poznámek za 

týrání zvířat však mrazí. Zřejmě byly děti v této době méně citlivé, což mohlo způsobit také 

to, že mnoho z nich žilo na hospodářských usedlostech, kde chování zvířat a jejich zabíjení 

pro získání obživy bylo na denním pořádku, takže děti se se zabíjením zvířat seznamovaly na 

rozdíl od většiny dnešních dětí již odmalička a také zřejmě zvířata nechovaly ve většině 

případů jako své domácí mazlíčky. Proč však zabíjely zvířata naprosto zbytečně a ještě 

zvláště odpornými způsoby, to zůstává otázkou. Mohlo jít o nějaké více či méně závažné 

psychické problémy, narušení, možná za to mohly patologické jevy v rodinách, stresová 

situace či ztráta sebekontroly.  

 

5.1.1.5. Ničení přírody 

 

 Na rozdíl od týrání zvířat se poznámky zabývající se ničením přírody objevují v menší 

míře. Velkým proviněním bylo ničení úrody
527

, a to i když šlo o zdánlivě ne tak devastační 

způsob jako je například chození po zasetém poli, neboť lidé na ní byli existenčně závislí.
528

  

Dále žáci často ničili stromy a to především lámáním jejich větví.
529

  Častěji poškozovali 

stromy a rostliny nacházející se na pozemcích soukromých majitelů, především v jejich 

zahradách, i když je možné, že pouze tyto poničené rostliny a stromy podléhaly větší kontrole 

a proto také stížnostem a ničení rostlin ve volné přírodě nebylo tolik na očích. V zahradách 
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 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Třídní výkaz první 

třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1916/17. 
526

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Třídní výkaz obecné 

školy v Klecanech, šk. rok 1875/76. 
527

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní výkaz třetí 

třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1917/18, s. 11. 
528

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní výkaz třetí 

třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1917/18, s. 24. 
529

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

výkaz I., II. a III. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1876. 
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žáci lámali živé ploty, stromky a trhali rostliny.
530

  Také na rostliny a stromy házeli kamení.
531

  

Pozornosti žáků neunikly ani sady
532

 a panské zahrady.
533

  Co vedlo děti k ničení rostlinstva, 

je těžko určitelné, nejspíše si myslely, že tím nezpůsobují nic zlého. Často tak však mohly 

činit také ze msty nebo závisti.   

Největším problémem bylo, pokud rodiče žáka ve špatném chování podporovali. Byla tu 

již zmínka o podporování žáka v krádežích, dále mohli rodiče také podporovat či tolerovat 

žákovo nechození do školy. Příkladem může být případ jedné žákyně první třídy. Když její 

matka dostala upomínku za to, že její dcera nechodí do školy, vzkázala, že „není žádný 

blázen, aby upomínku podepsala“.
534

  Nebo případ žákyně třetí třídy, která se po tom, co 

školník donesl její matce upomínku, vyjádřila: „Já do školy již nepřijdu, já mám namluveného 

hocha.“ Její matka přidala neslušný dodatek, třídní výkaz však bohužel neuvádí jaký.
535

  

Zápisy o mravech žactva se na příkladu zkoumaného vzorku dají rozdělit do několika 

větších skupin. První skupinou jsou skutky proti školnímu řádu, které páchaly děti ve škole, 

ať už během vyučování nebo přestávek. Druhou skupinou jsou činy, kterých se žáci 

dopouštěli mimo školu, což je zajímavé, protože v dnešní době za to žáci snížené známky z 

chování nedostávají, kdyžto ve sledované době to byla běžná praxe, neboť škola dohlížela na 

mravy svých svěřenců i mimo školní lavice. Třetí skupinou jsou krádeže a to ať už se 

odehrávaly ve škole či mimo ní. Čtvrtou skupinou je týrání zvířat a pátou ničení přírody 

(stromů, rostlin).  

Dalším rozdílem oproti dnešní praxi je to, že dnes se minimálně dávají snížené známky z 

chování, které nejsou horší než za tři, kdyžto ve sledované době existovalo pět stupňů této 

známky a rozhodně se s nimi nikterak nešetřilo a to ani s těmi nejhoršími, i když už muselo jít 

o opravdu vážné činy. 

 

                                                           
530

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Třídní výkaz čtvrté 

třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1906/07. 
531

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Třídní výkaz čtvrté 

třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1911/12 a Třídní výkaz docházky a prospěchu třetí třídy obecné školy v 

Klecanech, šk. rok 1916/17, s. 4. 
532

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Třídní 

výkaz IV. A třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1914/15. 
533

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Třídní 

výkaz třetí třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1925/26, s. 9. 
534

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní výkaz I. 

třídy obecné školy dívčí ve Staré Boleslavi, šk. rok 1927/28. 
535

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní výkaz 

III. Třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1927/28. 
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5.1.1.6. Další informace nacházející se v rubrice Poznámky  

 

Dále se sem mohlo zapisovat, že je třeba, aby žák opakoval ročník
536

 či že žák ročník již 

opakuje
537

, v některých případech i z jakého důvodu
538

, kromě toho také žákovy nedostatky 

v učební látce
539

, zaznamenávalo se sem půjčení učebnic žákům
540

, ztráta vysvědčení a vydání 

jeho duplikátu
541

, hotové ruční práce
542

, dosáhnutí hranice čtrnácti let, tedy věku, kdy již děti 

opouštěly školu
543

, vydávání propouštěcího či frekventačního vysvědčení
544

, nevydání žáku 

vysvědčení na propuštěnou ze školy pro nesplnění všech k tomu potřebných podmínek 

(především pro nedostatečnou školní docházku)
545

, vydání potvrzení o návštěvě dotyčné 

školy
546

, nastěhování se do školní obce
547

, odstěhování se ze školní obce
548

, dále informace o 

tom, že žák navštěvuje jinou školu, ve většině případů i jakou
549

, zdravotní stav žáka – zde 

nemuselo jít přímo o tělesné vady, zaznamenávaly se i jednotlivé nemoci
550

, případně úmrtí 

žáka
551

, informace o očkování žáka
552

, o osvobození žáka z vyučování tělocviku ze 

                                                           
536

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1887/88.  
537

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
538

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
539

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1888/89. 
540

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1887/88. 
541

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu IV. třídy chlapecké obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1907/08. 
542

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu III. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1894. 
543

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1885/86. 
544

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1911/12. 
545

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Výkaz docházky a 

prospěchu V. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1921/22. 
546

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Odoleně Vodě, šk. rok 1906/07. 
547

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz 

docházky a prospěchu VI. třídy obecné školy v Odoleně Vodě, šk. rok 1901/02. 
548

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
549

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu II. A třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1916/17. 
550

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1912/13. 
551

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1910/11. 
552

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1893/94. 
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zdravotních důvodů
553

, informace o tom, že je žák vyučován doma
554

 či že náleží k jiné než 

katolické národnosti
555

. Do této rubriky se dále zapisovalo, pokud učitel opravil ve výkazu 

nějakému žáku známku, většinou spolu s podpisem dotyčného učitele a datem opravy
556

, 

povolení úlev od školní docházky
557

, v některých případech i za jakým účelem – např. pasení 

krav
558

, opravení data narození či jiných osobních údajů žáka podle výtahu z matriky
559

 

(Velmi často ve zkoumaném vzorku rodiče udávali chybně datum narození svých dětí, šlo 

nejen o chybu v udání dne a měsíce, mohli špatně udat i rok narození dítěte, v jednom případě 

to byl dokonce rozdíl dvou let.)
560

, informace o nemanželském původu
561

, změna 

náboženského vyznání
562

 či žádost rodičů, aby byl žák zproštěn vyučování náboženství (po 

roce 1918)
563

, upsání se žáka na válečnou půjčku
564

, účast otce v první světové válce – jako 

vojáka, popřípadě jeho zajetí
565

, smrt otce během první světové války
566

 či smrt matky
567

 a 

také žákovy nedostatky v ošacení či obuvi
568

.  

 

                                                           
553

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu III. třídy chlapecké obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1910/11. 
554

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu III. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
555

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89.  
556

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu II. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1911/12. 
557

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1911/12. 
558

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu IV. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1882/83. 
559

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu IV. b třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1920/21. 
560

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Výkaz 

docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Odoleně Vodě, šk. rok 1902/03. 
561

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Výkaz docházky a 

prospěchu I. A třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1927/28. 
562

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
563

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu III. B třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1920/21. 
564

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu III. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1919/20. 
565

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Výkaz 

docházky a prospěchu III. B třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1918/19. 
566

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad Labem, Výkaz 

docházky a prospěchu I. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1888/89. 
567

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Výkaz docházky a 

prospěchu první třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1916/17. 
568

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Výkaz docházky a 

prospěchu obecné školy v Klecanech, šk. rok 1877/78. 
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5. 2. Katalogy a výkazy docházky a prospěchu škole odrostlé mládeže 

 

Katalogy, výkazy či seznamy docházky a prospěchu škole odrostlé mládeže byly vždy 

součástí výkazů docházky a prospěchu žáků, kteří docházeli do školy každý den ze stejných 

let a následují v jednom svazku za nimi. Nejstarším katalogem ze sledovaného období je 

Katalog odrostenců obecné školy v Panenských Břežanech z let 1847 až 1854. Formulář je 

zde jednoduchý. Nejprve v něm bylo zaznamenáno „Číslo“, které určovalo pořadí žáka, dále 

„Jména odrostenců“, „Stav rodičů“, „Stáří“, výkaz docházky pro daný školní rok od září do 

července a „Poznamenání“. Tento formulář byl veden nejprve pro žáky z Panenských Břežan, 

poté z Klíčan, kteří na tuto školu také docházeli. Za uzavřeným katalogem pro daný rok 

následovaly podpisy učitele, katechety, školního dohlížitele a okresního školního inspektora. 

V poznámkách se nacházely informace o chování žáků či o tom zda dokončili kurz a 

dostali vysvědčení.
569

 Na tento katalog navazuje výkaz z roku 1855, který přináší podrobnější 

informace. Formulář byl rozvržen na dvoustranu. Na levé straně bylo nejprve uvedeno „Číslo 

domu“, ve kterém žák bydlel, dále „Jména žáků“, jejich „Stáří“, „Stav rodičů“ a datum 

„Přijmutí do školy“, následoval výkaz docházky od září do ledna, za kterým byl souhrn 

„Vynechané dni v zimním běhu“. Na pravé straně formuláře nejprve pokračoval výkaz 

docházky za měsíce „únor až červenec“ a dále výkaz prospěchu, kde se známkovaly pouze 

„Schopnost“, „Pilnost“ a „Mravy“. Za tím byl souhrn docházky „Vynechání v letním běhu“ a 

„Poznamenání“.
570

  

Výkaz škole odrostlé mládeže z roku 1859 uvádí navíc věk, ve kterém žáci navštěvovali 

opakovací hodiny – šlo o dorost mezi 13 a 18 lety.
571

 V následujícím roce přibyla informace 

ke kolonce „Stav rodičů“, kam bylo přidáno: „nebo mistrů“. Na konci výkazu byl součet 

chlapců a děvčat z Panenských Břežan a z Klíčan.
572

 Ve výkazu škole odrostlých žáků 

z obecné školy ve Veliké Vsi se nachází navíc kolonka „Jména obcí“, odkud žáci pocházeli, 

dále „Zaměstnání“ žáků a kolonka zabývající se stavem (tj. povoláním, druhem obživy) jejich 

                                                           
569

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Katalog 

odrostenců školy Panno-Břežanské začínaje od roku 1847/48 (do roku 1854), in: Každodenní poznamenání 

pilnosti žáků školy Panno-Břežanské v školním ročním běhu 1852/53. 
570

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, 

Poznamenání pilnosti a mravů mládeže odrostlé, jenž v neděli a ve svátek opakující hodinu navštěvují, 1855, in: 

Výtah zkoušení aneb poznamenání prospěchu, pilnosti a mravů mládeže triviální školy Panno-Břežanské roku 

1855/56. 
571

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Seznam 

opakovanců školy nedělní, 1859, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy Panno-Břežanské, 1859. 
572

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Seznam 

opakovanců, 1860, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy Panno-Břežanské, 1860. 
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rodičů či mistrů je tu podrobnější, uvádí se: „Jména a stav rodičů, mistra, majitele neb 

továrníka“, krom pilnosti, schopnosti a mravů je tu také známka z „Prospěchu“.
573

 V roce 

1867
574

 je místo „Majitele“ použit výraz „Hospodář“.
575

 V obecné škole v Panenských 

Břežanech se tato podrobnost ve výkazech odrostlých žáků až do roku 1870, kdy máme pro 

tuto školu výkazy k dispozici, neobjevila.
576

 Ve Veliké Vsi pochází poslední dochovaný 

výkaz tohoto druhu z roku 1869 a až do tohoto roku zůstává jeho formulář stejný.
577

 V obecné 

škole v Klecanech byly informace o škole odrostlé mládeži vedeny taktéž za informacemi o 

řádných žácích, formuláře o jejich prospěchu a docházce však byly úplně stejné jako u žáků 

řádných, jak dokládají dochované výkazy z let 1864
578

, 1865
579

 a 1868/69
580

.            

Tyto katalogy a výkazy byly vedeny pro dorost ve věku 13 až 18 let (především však pro 

mládež od 14 let, kdy jí končila povinná školní docházka a žáci byli pro vysoký věk 

propouštěni ze školy), který již byl někde ve službě či učení, avšak chtěl si své znalosti nabyté 

v obecné škole procvičit a rozšířit. Je možné, že tito mladí lidé doufali, že jim další 

vzdělávání v budoucnu pomůže získat lepší práci, nemohli však již být řádnými studenty 

dalších stupňů vzdělávání, neboť oni či jejich rodiče potřebovali ekonomicky zajistit. I zde se 

evidovaly základní informace o žákovi, jako bylo jeho jméno a věk, důležité byly záznamy o 

docházce, pokud chtěl mladý člověk získat potřebné vysvědčení o absolvování příslušného 

kurzu, dále záznamy o klasifikaci, které byly v tomto případě podstatně stručnější než 

v případě výkazů řádných žáků školy, důležitou roli hrály také mravy, neboť pokud byly 

překročeny hranice slušného chování, mohli být i starší žáci vyloučeni z kurzů. Na rozdíl od 

výkazů řádných žáků školy se zde až na výjimky zaznamenávaly také informace o povoláních 

žáků, či jména mistrů nebo zaměstnavatelů. Nešlo jen o další statistický údaj o dotyčném 

žákovi, ale také o kontakt v případě potřeby, kterou mohla být například stížnost na chování 

či špatnou docházku žáka. 
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 Výkaz z této doby viz Příloha 4. 
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žáků 2. třídy školy klecanské a opakovanců, 1868/69.  
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5. 3. Hlavní matriky 

 

Nejstarší dochovanou hlavní matrikou na sledovaném území, tedy důležitou školní 

písemností, kde byly shrnuty informace o všech žácích školy, a to jak osobní, tak jejich 

prospěch a docházka, a která se nalézala u místní školní rady, je hlavní matrika dívčí obecné 

školy v Brandýse nad Labem. Byla vedena od roku 1868 a na jejím začátku je napsáno, že 

byla věnována škole městskou radou za časů měšťanosty Ludvíka Asbahsa a dále jsou 

vyjmenováni ředitel a jednotliví učitelé školy působící v té době. Na následující straně je 

zapsána tato báseň:  

„Tak na cestu se měj, dcero milá! 

Abychom prošli důstojně veškerenstva díla,  

Abys pak zde co rekyně žila, 

Vědám, národům v prospěch byla.“ 

Na další straně byly pro první třídu vypsány tyto rubriky: „Jméno žákyně“, „čas narození“, 

„stav rodičů“, „obydlí“, „mravy“, „pilnost“, „schopnost“, „výřečnost“, „náboženství“, 

„hláskování“, „čtení“, „rozbor čteného“, „psaní a kreslení“, „počítání“, „počet promeškaných 

dnů“, a „pokrok“. V případě druhé třídy chybí rubriky „kreslení“, „výřečnost“ a „hláskování“. 

Místo těchto předmětů je zde uvedena „mluvnice“ a „pravopis“, dřívější „psaní“ nahradil 

předmět „krasopsaní“, „počítání“ je zde rozděleno na „počítání ústní“ a „počítání písemné“, 

dále zde přibyly předměty „země-dějepis“ a „přednášení“. K „pokroku“ přibyla ještě kolonka 

„opomenutí“. V případě třetí třídy je u „stavu rodičů“ dále kolonka pro jejich „zaměstnání“, 

čtení je rozděleno na „české“ a „německé“, znovu je tu místo „krasopsaní“ pouze „psaní“ a 

místo ústního a písemného počítání jen „počty“, předměty „zeměpis“ a „dějepis“ jsou 

rozděleny, znovu se tu nalézá předmět „kreslení“, chybí zde rubrika „opomenutí“, jsou zde 

však rubriky „vynechání“ a „poznamenání“.
581

  

V roce 1869 přibyl k docházce „počet vynechaných hodin“, v případě druhé třídy se místo 

„krasopsaní“ objevuje rubrika „krasopis“, nově také „učení věcné“. V případě třetí třídy tento 

rok chybí „dějepis“, „kreslení“ a „poznamenání“. Na konci formuláře hlavní matriky za tento 

rok následuje součet školou povinných žákyň, dále žákyň školu navštěvujících a záznam, kdy 

k zápisu došlo a kde, poté následují podpisy třídního učitele, okresního vikáře a školního 
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Hlavní matrika dívčí obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. roky 1868 - 1887. 
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dozorce. V roce 1870 se u první třídy nachází navíc kolonka „byt“ – tj. místo bydliště, 

„vynaložení schopnosti“ a místo „hláskování“ jsou zde kolonky „poznání hlásků“ a „zvládání 

hlásků“. Dále jsou zde nově uvedeny předměty „psaní na tabuli“ a „rozbor čteného“. 

V případě třetí třídy tento rok přibyla kolonka „přírodopis“ a „cvičení slohová“.
582

  

Do roku 1870 byli žáci v hlavních matrikách známkováni slovně a to známkami 

„v[ýborně]”, „d[obře]”, „ob[stojně]” a „šp[atně]”. Od roku 1871 již platí tyto známky: pro 

chování – „výborně”, „chvalitebně”, „dobře” a „nehodně”, pro docházku – „velmi pilně”, 

„pilně”, „méně pilně” a „nedbale”, pro učení – „velmi pilně”, „pilně”, „méně pilně” a 

„nedbale” a pro prospěch – „velmi dobře”, „dobře”, „dostatečně” a „nedostatečně”. Ve 

stejném roce nahradila u první třídy rubrika „skládání hlásků“ rubriku „zvládání” hlásků, 

předmět „přírodopis“ byl vyučován již ve druhé třídě, znovu se u ní objevil předmět 

„kreslení“ a nově byl u této třídy uveden i předmět „zpěv“. Ve třetí třídě se nalézá v tomto 

roce navíc předmět „kreslení od ruky“ a nově je zde také uveden „německý jazyk“. V roce 

1872 přibylo ve třetí třídě učení „měřickým tvarům“, dále „psaní latinské a švábské“, „domácí 

hospodářství“ a „ženské [ruční] práce“. Tyto předměty se následujícího roku vyskytovaly až u 

čtvrté třídy. Na konci posledního formuláře k dotyčnému školnímu roku bylo zapsáno, kdo 

učil náboženství a jako kontroloři zde figurují děkan a vikář brandýský a kanovník 

staroboleslavský v jedné osobě a okresní školní inspektor. Dále se na tomto místě podepsali 

třídní učitel a učitelka předmětu „hospodářství“. U „jména a obydlí otce“ mohla být doplněna 

formulace „neb opatrovníka“, ale zpočátku to nebylo nikterak pravidelným jevem. Nejspíš se 

zmíněná formulace připisovala jen v případech tříd, kde tato možnost mohla nastat (nějaký 

žák v dotyčné třídě byl sirotkem), od roku 1876 byla tato formulace uváděna pravidelně.  

Tento rok také přibyl čtvrté a páté třídě předmět „přírodozpyt“. V roce 1877 ho nahradila 

„fyzika“.  

Roku 1878 přibylo k místu bydliště „číslo domu“. Následujícího roku se změnil název 

rubriky „jméno a stav otce neb opatrovníka“ na „jméno a stav otce neb pěstouna“. V první 

třídě se navíc v tomto roce objevil předmět „názornictví“, což bylo pravděpodobně něco jako 

dnešní prvouka, ve druhé třídě přibyla rubrika „úhlednost“, kam se nejspíše zapisoval vzhled 

odevzdávaných písemných prací žáka. Předmět „tvaroznalství“ byl ve čtvrté třídě rozepsán 

jako „znalost tvarů měřických a jich kreslení“, v páté třídě tomu tak však nebylo. Za 

formulářem čtvrté třídy byla vypsána jména, stáří a bydliště žákyň, které nechodily do školy 

tak, jak měly, byla tam uvedena také jména jejich rodičů. Až do této doby byly formuláře 

                                                           
582

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs nad Labem, 

Hlavní matrika dívčí obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. roky 1868 - 1887. 



106 
 

v hlavní matrice obecné školy v Brandýse nad Labem psány rukou, proto nebyly názvy 

předmětů ani jejich složení jednotné, často se měnily a v následujících letech se mohly zase 

vracet.
583

  

Již od počátku sedmdesátých let 19. století začínaly mít hlavní matriky předtištěný 

formulář, který byl mnohem statičtější a přehlednější. Ostatní sledované školy mají 

dochovány až tyto hlavní matriky. Předtištěné hlavní matriky měly formulář rozložený na 

dvoustranu. Na levé straně se nacházely osobní údaje o žákovi a to „číslo“ žáka, „jméno 

žákovo (rodinné a křestní)“, „den a rok narození“, „rodiště“, „vlast“, „náboženství“ žáka, 

„jméno, stav a obydlí otcovo“, „obydlí žákovo“, informace „osvobozen-li od školného či platí 

neb má-li stipendium“ a „rok školní“. Na pravé straně formuláře se nacházel výkaz prospěchu 

žáka. Byly tu kolonky „třída“ a známky za první až čtvrté čtvrtletí z „mravného chování“, 

„návštěvy“ a „pilnosti“ a předmětů „náboženství“, „české řeči“, která se dále dělila na „čtení“, 

„mluvnici a pravopis“ a „písemné proslovení“, následovaly „počty“, „tvaroznalství“, 

„zeměpis“, „dějepis“, „přírodopis“, „psaní“, „kreslení“, „zpěv“, „tělocvik“ a „německá 

řeč“.
584

 (V obecné škole v Klecanech se němčina mezi předměty objevila jen v případě 

dochované hlavní matriky pro školní rok 1874/75, v pozdějších letech již mezi předměty 

vypsána nebyla.)
585 V hlavní matrice obecné školy ve Staré Boleslavi byl ve školním roce 

1872/73 u první třídy navíc zapsán předmět „názorné vyučování“, který zůstal v hlavních 

matrikách této školy i v následujících letech.
586

 Na konci formuláře byla uvedena rubrika 

„poznamenání“. Sem se psaly mravní prohřešky žáka
587

 podobně jako do kolonek 

„Poznamenání“ či „Poznámky“ v třídních výkazech (viz výše), dále kdy žák dostal 

vysvědčení (dobově „zprávu“) „na propuštěnou ze školy“, „na odchodnou ze školy“
588

 či 

frekventační vysvědčení
589

, zda postoupil či nepostoupil do dalšího ročníku
590

, zdravotní stav 
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žáka, informace, že žák již nabyl stáří čtrnácti let
591

, že se odstěhoval
592

, že navštěvuje jinou 

školu
593

, že byla žákovi učitelem opravena známka ve formuláři prospěchu
594

 či v jakém se 

žák nachází oddělení.
595

 

Informace, které měly být zapisovány spíš do rubriky „Poznámky“, mohly být 

zaznamenávány i přes rubriky na prospěch žáka. Zde se nacházely hlavně informace o tom, že 

má žák úlevu od školní docházky, že nenavštěvuje školu, i když je napomínán místní školní 

radou, že chodí do školy v jiné obci, že se učí soukromě či že z jiného důvodu školu 

nenavštěvuje (např. zdravotního),
596

 případně, že žák zemřel.
597

 Pokud byly v matrice 

zaznamenány údaje o žácích prvního ročníku, mohlo být u přírodopisu dopsáno „věcné 

učení“.
598

 V roce 1876 přibyla ke kolonce s informacemi o otci žáka formulace „jméno, stav a 

obydlí poručníka nebo stravovatele“. Výkaz prospěchu byl také trochu pozměněn. Předměty 

zeměpis a dějepis zde byly spojeny. Místo přírodopisu se objevil zřejmě stejný, ale jinak 

nazvaný předmět a to „Znalost věcí přírodních“. „Tvaroznalství“ vystřídal název „Znalost 

tvarů měřických a jich kreslení“. V tomto roce v matrice chybí kreslení, naopak se zde 

objevují „ženské ruční práce“. Dále se zde zaznamenává také výkaz docházky. Je zde uveden 

počet zameškaných hodin a kolik z nich je neomluvených. Nakonec se tu známkuje také 

„Zevnější podoba písemných úkolů“.  

Na konci výkazu se v případě obecné školy v Panenských Břežanech stejně jako tomu bylo 

u ručně psaných hlavních matrik podepisovali správce školy a katecheta, kteří tak ručili za 

správnost uvedených údajů.
599

 V případech hlavních matrik obecné školy ve Staré Boleslavi 

se zde často podepisoval také člen místní školní rady, pravděpodobně místní školní 
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dozorce.
600

 V roce 1884 se na konci hlavní matriky v obecné škole v Klecanech objevily 

podpisy řídícího učitele a třídních učitelů první až čtvrté třídy.
601

 Podobně tomu bylo 

v tištěných hlavních matrikách dívčí obecné školy v Brandýse nad Labem.
602

 Podpis 

okresního školního inspektora, který do matriky spolu s datem vykonané prohlídky zapsal, že 

prohlédl tuto úřední knihu, býval v případě tištěných hlavních matrik na rozdíl od jejich 

rukopisných předchůdců na jejich začátku.
603

 V roce 1878 přibyla na první stránce matriky 

tabulka stupnice známek. Byly zde kolonky „chodil do školy“, kde se nacházelo hodnocení 

„velmi pilně“, „pilně“, „nedosti pilně“ a „nedbale“, dále „choval se“ s hodnocením „zcela 

náležitě“, „náležitě“ a „nedosti pořádně“, „učil se“ s hodnocením „tuze velice“, „velice“, 

„dostatečně“ a „nedostatečně“ a „prospěl“ s hodnocením „velmi dobře“, „dobře“, 

„prostředně“ a „nedostatečně“. Do kolonek shrnujících osobní informace o žákovi přibyla 

kolonka „začal choditi do školy“, která se dále dělila na „a) vůbec“ a „b) zdejší“ a dále 

kolonka „Žák propuštěn byl dne“, kam se zapisovalo, kdy žák opustil školu. Místo „Českého 

jazyka“ zde byla kolonka „Vyučovací jazyk“ a „Písemné proslovení“ bylo přejmenováno na 

„Sloh“. Ve výkazu docházky se začaly zaznamenávat také omluvené zameškané hodiny a 

nově zde přibyly kolonky „Odměny“ a „Tresty kázeňské“.
604

 Rubrika shrnující „Počet 

zameškaných hodin“ mohla být také trochu upravena. V hlavní matrice obecné školy 

v Panenských Břežanech je text na tomto místě škrtnut a nad „hodiny“ je nadepsáno „1/2 

dnů“, což lépe odpovídalo místním zvyklostem.
605

 Stejně se tomu stalo později i v hlavní 

matrice obecné školy ve Veliké Vsi.
606

  

Od roku 1879 byla kolonka „Den a rok narození“ nahrazena kolonkou „Stáří“
607

, ve 

školním roce 1885/86 se však znovu objevila v původní podobě.
608

 V roce 1880 se v hlavní 

matrice dívčí obecné školy v Brandýse nad Labem objevila za posledním formulářem ručně 

dopsaná tabulka „Návštěva školy“ za jednotlivá čtvrtletí, kde byly tyto stupně docházky: 

                                                           
600

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará Boleslav, Hlavní 

matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1878/79. 
601

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Klecany, Hlavní matrika 

obecné školy v Klecanech, šk. rok 1884. 
602

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs nad Labem, 

Hlavní matrika obecné školy dívčí v Brandýse nad Labem, šk. rok 1880. 
603

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká Ves, Hlavní 

matrika jednotřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1878. 
604

 Tamtéž. 
605

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Panenské Břežany, Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1879. 
606

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká Ves, Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1882/83. 
607

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Panenské Břežany Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1879. 
608

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká Ves, Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, od šk. roku 1885/86 do 1893/94. 
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„velmi pilná“, „pilná“, „nedosti pilná“, „nedbalá“ a „nechodila vůbec“. Za tím následovala 

kolonka pro „počet žákyň“.
609

 Podobná tabulka se objevila také v hlavní matrice chlapecké 

obecné školy v Brandýse nad Labem a to ve školním roce 1882/83.  Tabulka nesla název 

„Školu navštěvovalo“ a jednotlivé stupně docházky zněly „velmi pilně“, „pilně“, 

„nejednostejně“, „málo“, „velmi málo“, „nepřišlo“ a za tím následovala kolonka „úhrnem“.
610

 

 Od školního roku 1881/82 přibyla na pravé straně formuláře matriky rubrika „čtvrtletí“ a 

do ní se začaly zapisovat známky ze všech předmětů za všechny čtyři čtvrtletí.
611

 Ve školním 

roce 1885/86 dále k číslu žáka přibylo, že jde o číslo „řádné“. Kolonky „rodiště“ a „vlast“ 

byly shrnuty do jedné kolonky „Rodiště a země“. Dále zde přibyla informace „Ve výkaze 

docházky a prospěchu jest žák(yně) zapsán(a): ve školním roce […], ve třídě […], oddělení 

[…], pod číslem […].“ Kolonka „Žák propuštěn byl dne“ byla nahrazena kolonkou „Ze 

školy“.
612

 

Ve školním roce 1904/05
613

 přibyly rubriky „Příslušnost domovská“ a „Očkování“, kam se 

zaznamenávalo, zda a kdy byl žák očkován. U „jména a příjmení, stavu a obydlí otce či 

poručníka“ přibyla do závorky jako další možnost matka. Naopak byl vynechán stravovatel. 

Kolonka „Ze školy“ byla nahrazena kolonkou „Ze školy vystoupil(a)“, a k tomu přibyla 

rubrika „Vysvědčení propouštěcí ze dne“, kam se zapisovalo, kdy ho žák dostal. Tento 

formulář se již do konce sledovaného období nezměnil.
614

   

V hlavních matrikách se nalézají velmi podrobné informace jako v případě výkazů 

docházky a prospěchu jednotlivých tříd, jde však o souhrnné záznamy všech tříd školy 

k příslušnému roku. Během let se formuláře matrik stávají podrobnějšími jako např. v případě 

záznamů o zákonném zástupci žáka, kde v roce 1876 přibylo místo pro údaje o poručníkovi či 

stravovateli žáka. Ve stejné době se i sem začíná zaznamenávat školní docházka, pro lepší 

orientaci v prospěchu se zde objevuje tabulka se stupnicí známek. S nástupem povinného 

očkování se zde začíná objevovat také kolonka pro tento lékařský úkon. Počínající ženská 

emancipace a jiné nazírání ženy ve společnosti zase pravděpodobně ovlivnily příbytek 

informací o matce jako zákonném zástupci dítěte a přibývá také slovo „žákyně“ a k němu 

                                                           
609

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs nad Labem, 

Hlavní matrika obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1880. 
610

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs nad Labem, 

Hlavní matrika obecné školy chlapecké v Brandýse nad Labem, šk. rok 1882/83. 
611

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará Boleslav, Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1881/82. 
612

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká Ves, Hlavní 

matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, od šk. roku 1885/86 do 1893/94. 
613

 Fotografie této hlavní matriky viz Příloha 7. 
614

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká Ves, Hlavní 

matrika obecné trojtřídní školy ve Velké Vsi, od školního roku 1904-05 do 1933. 
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patřičně vyčasovaná slovesa jako další možnost po „žákovi“. Trend zvyšování počtu 

informací o žácích vypovídá jistě nejen o nutnosti vést statistické údaje o nich, ale také o 

potřebě školy znát tyto informace v případě řešení nejrůznějších problémů (např. zdravotních 

– těch bylo možno se vyvarovat informacemi o již zmíněném očkování žáků proti 

nejrůznějším dětským nemocem). Údaje v hlavních matrikách do jisté míry dublovaly 

informace z třídních výkazů, jejich vedení však nebylo samoúčelné. Hlavní matriky byly 

důležité v případě ztráty či poškození výkazů a také tím, že poskytovaly, jak již bylo zmíněno 

výše, souhrnné informace o všech žácích školy, což jistě usnadňovalo orientaci v potřebných 

údajích.  

 

5. 4. Třídní knihy 

 

 Třídní knihy se nacházely většinou v jednom svazku spolu s třídními výkazy. Ponejvíce 

následovaly až za nimi, v méně případech je předcházely. Nejstarší třídní knihou sledovaného 

období je třídní kniha obecné školy v Panenských Břežanech z roku 1880. Ve formuláři byly 

v této době následující rubriky: „datum“, které se rozdělovalo na „měsíc“, „den“ a „hodinu 

vyučování“ (Bylo zde zapsáno, od kdy do kdy probíhala.), dále tam byl „předmět vyučování“ 

(např. čtení), „obor předmětu“ (Zde bylo vypsáno, co se v hodině probíralo.), „počet 

scházejících“ rozdělený na chlapce a dívky, „počet pozdě přišlých“ a „poznamenání“. Za 

posledním záznamem do třídní knihy byl zápis zaznamenávající místo vedení třídní knihy a 

datum konce školního roku, např.: „V Panno-Břežanech dne 15. července 1880“, který třídní 

knihu uzavíral a pod tím byl podepsán učitel třídy, o jejíž třídní knihu se jednalo a správce 

školy.
615

 Zakončující formule však mohla být i podrobnější, např.: „Slavné služby Boží na 

Vodolce
616

 a tím zároveň ukončen školní rok. Potom rozdány zprávy a dána jsou dětem 

vhodná napomenutí. V Panno-Břežanech, dne 15. července 1880.“
617

 Podpis učitele, případně 

i správce školy mohl být také na samém začátku třídní knihy.
618

 Třídní knihy mohl také 

                                                           
615

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha pro 1. třídu škol obecných v Panno-Břežanech, šk. rok 1880. 
616

 Jedná se sice o obecnou školu v Panenských Břežanech, ale žáci z této školy chodili se svými učiteli na mše 

do Odoleny Vody. 
617

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola. Třídní kniha pro druhou třídu 

škol obecných v Panno-Břežanech, šk. rok 1880. 
618

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní kniha 

pro 1. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1880/81. 
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kontrolovat okresní školní inspektor, o čemž v nich nalézáme záznam v podobě podpisu a 

data prohlídky
619

 nebo školní dozorce – pravděpodobně člen místní školní rady.
620

  

Ve školním roce 1885/86 se formulář třídních knih rozšířil. Již nebyl pouze na jednu 

stranu, ale na více. Na první straně zůstala kolonka „měsíc“, kolonka „den“ byla rozdělena na 

1. až 31. podle počtu dnů v měsíci a pak dále na „dopoledne“ a „odpoledne“, „počet 

scházejících“ se rozdělil na měsíce „srpen“ (zůstával prázdný) až „červenec“ a stejně tak 

„počet pozdě přišlých“, aby se tak mohlo zaznamenat, kolik žáků chybělo a kolik přišlo pozdě 

na vyučování v tom kterém měsíci. Na druhé straně následoval „týden“, který měl vždy své 

„číslo řádné“ a bylo zapsáno od kterého, do kterého dne měsíce trval, do příslušného časové 

období bylo potom zapisováno „probrané učivo a dané úlohy“, kam se zapisovaly informace 

z jednotlivých předmětů. Na každé stránce byly tímto způsobem rozebrány dva předměty.
621

 I 

v třídních knihách mohly být ručně dopsané tabulky, nejčastěji hned na jejich první straně, 

kde bylo nejvíce místa. Tabulka mohla shrnovat např. počet scházejících žáků v jednotlivých 

měsících. Rubriky v tomto případě byly: „jména měsíců“, dále rubrika „počet dětí školu 

navštěvujících“, která se rozdělovala na „I. oddělení“, „II. oddělení“ a „úhrnem“, rubrika 

„scházejících“ rozdělená na „vůbec“ a „v %“ a rubrika „školní půldny“, která se rozdělovala 

na „zameškané - omluvené“, „zameškané – neomluvené“, „nezameškané“ a shrnující 

„vůbec“.
622

 Dopsaná tabulka mohla také zahrnovat přibylé a ubylé žáky v jednotlivých 

měsících a dnech, kteří se dále dělili na žáky, jež se odstěhovali, na ty, kteří ze školy odešli po 

tom, co dosáhli věku 14 let a na zemřelé žáky a to vždy za jednotlivá oddělení třídy, součty 

byly zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky, poté pro všechny společně.
623

 Tabulka mohla také 

uvádět mateřský jazyk žáků (český, německý), jejich náboženské vyznání (katolické, jiné) či 

jejich počet ve věku od šesti do dvanácti a od dvanácti do čtrnácti let.
624

 Jiný typ ručně 

dopsané tabulky shrnoval básně, které se žáci ve škole učili a rozděloval je na duchovní a 

světské. U každé básně byl zaznamenán její název, u světských i autor.
625

 Ručně dopsaná 

                                                           
619

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní kniha pro 

druhou třídu školy obecných ve Velké Vsi, šk. rok 1885. 
620

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní kniha 

pro 1. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1880/81. 
621

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní kniha třídy 

první, oddělení I. a II. dvojtřídní školy obecné ve Velké Vsi, šk. rok 1886. 
622

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha třídy druhé oddělení I. a II. obecné školy v Panno-Břežanech, šk. rok 1892. 
623

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha druhé třídy 1. i 2. oddělení dvojtřídní školy obecné v Panenských Břežanech, šk. rok 1899/1900 
624

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Třídní kniha pro 1. 

třídu škol obecných v Klecanech, šk. rok 1891/92. 
625

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní kniha III. 

třídy 1. a 2. oddělení trojtřídní školy obecné ve Velké Vsi, šk. rok 1911/12. 
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tabulka mohla také představovat žáky, kteří si vypůjčili učebnice ze školní knihovny a měli je 

na konci roku v pořádku vrátit – šlo o katechismy, německé čítanky, české čítanky, mluvnice i 

početnice.
626

   

Ve školním roce 1892/93 se formulář stal znovu podrobnějším. Začínal informací „týden 

ode dne do dne“, kam se zapisovalo trvání jednotlivých týdnů, poté následovalo „žáků ve 

dni“, tato kolonka byla rozdělená na „pondělí“ až „sobotu“ a tyto dny potom na „dopoledne“ 

a „odpoledne“, pod tím následovalo „přítomných“ a „nepřítomných“. Dále byly předepsány 

v kolonkách jednotlivé školní předměty. Nejpodrobněji se rozepisovalo „náboženství“. Zde 

bylo zapsáno, který den bylo vyučováno, od kolika do kolika hodin a pod tím bylo místo pro 

podpis učitele náboženství. U ostatních předmětů se pouze zapisovala probíraná látka. Šlo o 

„vyučovací jazyk (s úlohami)“, rozdělený dále na „čtení“, „mluvnici“, „pravopis“ a „písemné 

proslovení“, dále o „psaní“, „počty a nauku o měřických tvarech (s úlohami)“. Na druhé 

straně následovaly „přírodopis“, „přírodozpyt“, „zeměpis“, „dějepis“, „kreslení“, „zpěv“, 

„ženské ruční práce“, „tělocvik“ a „nepovinné předměty“.
627

  

V následujících letech se v třídních knihách objevují jako ručitelé za správnost informací 

mimo třídního učitele a správce školy také katecheta, industriální učitelka
628

 a učitelé kreslení 

nebo tělocviku, kteří do třídní knihy taktéž zapisovali informace o tom, co se dělo 

v předmětech, které vyučovali.
629

 Pokud se v některé dny z nějaké příčiny nevyučovalo, 

mohlo být přes všechny kolonky předmětů, které měly být vyučovány v tyto dny, napsáno 

něco jako toto: „Za příčinou nemocí epidemických, spalniček a difterie se nevyučovalo“
630

 

nebo „Pro nedokončení přístavby školy počato s vyučováním dne 7. října 1908.“
631

  

Pokud šlo o třídní knihu první třídy, mohl se v ní objevit přípis učitele, který zapsal pod 

přírodopis, přírodozpyt, zeměpis a dějepis „věcné učení názorné a rozmluvné“, které více 

odpovídalo vyučování prvního ročníku.
632

 „Písemné proslovení“ se později přejmenovalo na 

„sloh“, popřípadě „věcné učení“, pokud šlo o první třídu. Ke čtení se přidalo „učení 

                                                           
626

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní kniha 

pro 4. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1882/83. 
627

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní kniha 

III. třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1892/93. 
628

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní kniha 

páté třídy 1. a 2. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1894/95. 
629

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní kniha 

pro 4. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1897/98. 
630

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní kniha 

šesté třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1895/96. 
631

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Třídní kniha 

pro 1. třídu škol obecných v Klecanech, šk. rok 1908/09. 
632

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha první třídy I. a II. oddělení dvoutřídní školy obecné v Panenských Břežanech, šk. rok 1896/97.  
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pamětné“.
633

 Ve školním roce 1906/07
634

 byla rubrika „náboženství“ dále rozdělena na 

„katolické“, „evangelické“ a „izraelitské“.
635

 Ve stejné době navíc došlo k rozdělení kolonky 

shrnující počet žáků na „hochů“, „dívek“ a „všech“ a ke spojení kolonek „mluvnice“ a 

„pravopis“.
636

 V následujícím školním roce přibyla k předmětu „ženské ruční práce“ 

informace o datu, kdy se konaly, pro každý týden tam byla dvě taková připravená místa.
637

 Ve 

školním roce 1913/14 byla rozdělena rubrika „tělocvik“ na chlapce a dívky. U chlapců byla 

poznámka, že ho měli povinný a u dívek, že pro ně byl nepovinný.
638

 Od školního roku 

1916/17 mohly být předměty „zeměpis a dějepis“, „přírodopis“ a „přírodozpyt“ shrnuty pro 

nižší ročníky jako „vlastivěda“.
639

 Následující školní rok byl formulář pro první třídu 

zjednodušen. Z předmětů v něm zůstal jen „jazyk vyučovací (s úkoly)“ rozdělený na „čtení a 

učení pamětné“ a „mluvnici a pravopis“, dále „věcné učení“, „počty s měřictvím“, „kreslení“, 

„psaní“, „zpěv“, „tělocvik“, který byl stále povinný pro chlapce a nepovinný pro dívky a 

„ženské ruční práce“.
640

  

Třídní knihy se vedly a vedou především z toho důvodu, aby existoval záznam o tom, co se 

v jednotlivých třídách v danou dobu vyučovalo a kolik žáků bylo výkladu či procvičování této 

látky přítomno. Byla to pomůcka nejen pro učitele, kteří tak věděli, jak rozložit probírané 

učivo během školního roku, aby na sebe logicky navazovalo, aby se stihlo do dané doby 

probrat a procvičit a kdy se co probíralo, ale byl to i prostředek kontroly pro ředitele školy či 

okresního školního inspektora, kteří dohlíželi na to, zda se probírá učivo, které se probírat má, 

ve správnou dobu a správným způsobem – zápisy o probraném učivu byly většinou velmi 

podrobné. Pro dnešního badatele je to výborná pomůcka ke studiu náplně školní výchovy a 

vyučování a jejich proměn. Skutečnost, že se nejpodrobněji rozepisovalo vyučování 

náboženství, dokládá silný vliv církve na školství, který měla od roku 1855, kdy s ní stát 

uzavřel konkordát, i po jeho zrušení v roce 1868 však zůstal tento předmět nejpodrobněji 

rozepisován. Podrobnější předtištěné formuláře třídních knih dokládají rozvoj školství, 

                                                           
633

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní kniha 

třetí třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1898/99. 
634

 Ukázka třídní knihy z počátku 20. století viz Příloha 6. 
635

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Třídní kniha V. 

třídy I. a II. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1906/07. 
636

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Třídní kniha třetí 

třídy 1. a 2. oddělení trojtřídní školy obecné ve Velké Vsi, šk. rok 1906/07. 
637

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda,Třídní kniha 

VI. třídy I. a II. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1907/08. 
638

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha 1. třídy 1. a 2. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. rok 1913/14. 
639

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha II. třídy I. a II. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. rok 1916/17. 
640

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Třídní 

kniha I. třídy I. a II. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. rok 1917/18. 
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rozšiřování škály vyučovacích předmětů a jejich výraznější diferencování během sledované 

doby. Naopak zjednodušování formuláře třídních knih pro žáky první třídy dokládá důraz na 

větší přehlednost, kdy není písemnost pro nižší stupeň školy zbytečně zahlcována 

nepotřebnými kolonkami pro předměty, jež se v dané třídě nevyučují.   

 

5. 5.  Konferenční protokoly 

 

 Nejstarší dochované konferenční protokoly na sledovaném území jsou Protokoly 

konferencí učitelských z obecné školy v Klecanech z let 1876 až 1882. Každý zápis zde 

začínal velkým nadpisem „Protokol“, následovaly vypsané body, o kterých se na konferenci 

jednalo. Na konci protokolu byl zápis „Tím porada skončena“. Za tím se nacházely informace 

o tom, kdy a kde se porada konala a podpisy jednotlivých učitelů.
641

 Druhými nejstaršími 

protokoly jsou konferenční protokoly z obecné školy ve Veliké Vsi z let 1878 – 1892. Zde 

bylo navíc u jednotlivých bodů zapsáno, co se na konferenci usneslo. Pod tímto textem 

následovalo v případě zmíněných konferenčních protokolů v roce 1878 většinou ještě 

zhodnocení ve formě „Úplně se schvaluje.“, „Schváleno.“, „Na vědomost vzato.“, „Přijato.“ 

nebo „Přijato bez námitek.“. Prvním bodem konference bývalo čtení protokolu z minulé 

schůze a jeho schválení. Posledním bodem, o kterém se rokovalo, bývaly „Volné návrhy“. Na 

konci bylo napsáno „Protokol skončen a podepsán.“ A stejně jako v předchozím případě 

následovala informace o tom kde a kdy se tak stalo a podpisy jednotlivých učitelů.
642

 

V následujících letech se formuláře konferenčních protokolů měnily jen nepatrně. 

Hlavní rozdíl mezi konferenčními protokoly obecné školy ve Veliké Vsi a konferenčními 

protokoly vedenými v Odoleně Vodě od roku 1889, je ten, že protokoly velkoveské školy (a 

stejně tomu tak bylo také v případě konferenčních protokolů obecné školy ve Staré 

Boleslavi
643

) byly vedeny v jednom svazku, kdežto protokoly obecné školy v Odoleně Vodě 

byly vedeny na dvoulistech, kdy pro každou poradu existoval jeden či více dvoulistů. Nahoře 

na stránce, ještě nad nadpisem „Protokol“ stálo jeho číslo, poté následovalo stejné schéma 

jako v případě velkoveských protokolů a na poslední straně dvoulistu nahoře bylo znovu 

                                                           
641

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Konferenční 

protokoly 1876 – 1882. 
642

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Protokoly 

konferencí učitelských ve Velké Vsi 1878 – 1892. 
643

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Protokoly z 

učitelských porad 1889 – 1895. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Protokoly z 

učitelských porad 1927 - 1933. 
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zapsáno číslo protokolu, datum jeho vyhotovení a dole znovu označení o co se jedná, tedy 

např.: „Protokol domácí porady ze dne 4. září 1889“. Od roku 1893 se v těchto protokolech 

objevilo jejich členění na levou a pravou stranu, kdy na levé stál „Předmět“ a tedy jednotlivé 

body jednání a na pravé „Vyřízení“, tedy jak byla věc na poradě projednána a vyřízena. 

Popřípadě zde stál pouze „Předmět“. Toto členění nebylo důsledně dodržováno ve všech 

protokolech vedených na obecné škole v Odoleně Vodě, ale převažuje.
644

 V protokolech 

obecné školy ve Veliké Vsi začalo toto členění v roce 1900.
645

 Od roku 1896 přibyly 

v protokolech obecné školy v Odoleně Vodě přepsané referáty, které učitelé na poradách 

přednášeli.
646

 Od roku 1898 začínaly jednotlivé porady v obecné škole ve Veliké Vsi slovem 

„Zápis“.
647

 V Odoleně Vodě nadále začínaly zápisy slovem „Protokol“.
648

    

Od školního roku 1906/07
649

 byly konferenční protokoly na obecné škole ve Veliké Vsi 

vedeny v jednotlivých složkách, jedna složka představovala jeden zápis z konference, 

podobně jako dříve v obecné škole v Odoleně Vodě.
650

 Obecná škola v Panenských 

Břežanech má zachovalé konferenční protokoly až od roku 1907. Každý protokol začíná 

slovem „Zápis“ a není členěn na levou a pravou stranu.
651

 Od roku 1920 již nebyly protokoly 

v obecné škole v Odoleně Vodě členěny na levou a pravou stranu a začínaly taktéž slovem 

„Zápis“.
652

 V případě obecné školy ve Staré Boleslavi byl používán nadpis „Protokol“ a 

zatímco ve starší době převažovalo členění na levou a pravou stranu (1889 – 1895)
653

, 

v mladší době byl text uspořádán do bloku (1927 – 1933)
654

. V obecné škole v Klecanech byl 

                                                           
644

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1889 – 1895. 
645

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Konferenční 

protokoly 1898 – 1903. 
646

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1896 – 1899. 
647

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Konferenční 

protokoly 1898 – 1903. 
648

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1896 – 1899. 
649

 Ukázka konferenčních protokolů z počátku 20. století viz Příloha 5. 
650

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Konferenční 

protokoly 1906 – 1907. 
651

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, 

Konferenční protokoly 1907 – 1913. 
652

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1920 – 1928. 
653

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Protokoly z 

učitelských porad 1883 – 1892. 
654

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Protokoly z 

učitelských porad 1927 - 1933. 
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text vždy zarovnán do bloku, ve starší době však převažoval nadpis „Protokol“ (1876 – 

1882)
655

 a v mladší pak „Zápis“ (1924 – 1928).
656

 

Hlavní témata, která se projednávala na pedagogických konferencích, se dají zařadit do 

několika tematických celků. Jejich zastoupení v písemnostech jednotlivých škol znázorňují 

následující grafy.  

Sledovaná témata, která se však nemusela vyskytovat u všech zkoumaných škol, byla 

následující: 1. Zápis dětí a rozdělení žáků do tříd, 2. Počátek školního roku, 3. Konec školního 

roku, 4. Rozdělení tříd učitelům, mobilita učitelů, suplování, školení učitelů, dovolená, 

povinnosti učitelů, 5. Konference, 6. Rozvrh hodin a učivo, 7. Náboženství, 8. Zprávy od a 

pro: místní školní radu, okresní školní radu, zemskou školní radu, okresní školní výbor (od 

roku 1927), ministerstvo školství, okresního inspektora, 9. Zprávy od jiných institucí a pro ně, 

10. Zprávy od osob a osobám, 11. Počet žáků, 12. Mobilita žáků, 13. Ukončení čtvrtletí – kdy 

končilo, rozdávání vysvědčení, odevzdávání vysvědčení zpět do školy, 14. Docházka žáků a 

úlevy, 15. Mravy, 16. Činnost místní školní rady, 17. Činnost okresní školní rady či okresního 

školního výboru, 18. Zdraví žáků, 19. Finance školy, 20. Finance učitelů, 21. Finanční sbírky, 

22. Jiné sbírky, 23. Vydávání vysvědčení na propuštěnou ze školy, vyškrtnutí žáků ze 

seznamu jako již dospělých (po dokončeném 14. roce), propouštění žáků ze školy, vydávání 

frekventačního vysvědčení, odchod žáků na střední školu, 24. Školní knihovna, učebnice, 

sešity, 25. Dary škole, 26. Školní pomůcky, 27. Školní akce, 28. Festivity, 29. Volné dny, 30. 

Počet vyučovacích půldnů, 31. Válka, 32. Kontrola školy ze strany okresní školní rady nebo 

okresního školního inspektora, 33. Hospitace ředitele, 34. Hospitace jiných učitelů, 35. Třídní 

schůzky, 36. Vzdělávací přednášky na učitelských poradách, 36. Různé zprávy (např. úmrtí 

učitelů, farářů, významných osobností, zmínky o psaní školní kroniky, přestavby školy). 

 

 

 

 

 

                                                           
655

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Protokoly z 

učitelských porad 1876 - 1882. 
656

 Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Protokoly z 

učitelských porad 1924 - 1928. 
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Graf 1: Témata projednávaná v protokolech obecné školy v Odoleně Vodě 

 

Prameny:  

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1889 – 1895. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1896 – 1899. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1899 – 1900. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, Konferenční 

protokoly 1900 – 1928.
657

 

 

V případě obecné školy v Odoleně Vodě se na pedagogických konferencích nejčastěji 

jednalo o zdraví žáků (ve 473 případech), o propouštěcích vysvědčení pro žáky, kteří již 

dosáhli čtrnácti let či dostali frekventační vysvědčení nebo odešli na střední školu (461 

výskytů), dále se často jednalo o docházce žáků a úlevách ze školní docházky, které jim byly 

poskytovány (453 případů) a o jejich mravech (229 výskytů).  

                                                           
657

 Zde se jedná o více konferenčních protokolů, jejichž citace však byly zkráceny tímto způsobem, aby přespříliš 

nenarostl popisek tabulky. V seznamu pramenů a literatury jsou však uvedeny jednotlivě.   
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Graf 2: Témata projednávaná v protokolech obecné školy ve Staré Boleslavi 

 

Prameny: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Protokoly z učitelských porad 1883 – 1892. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, Protokoly z 

učitelských porad 1927 - 1933. 

 

 Na pedagogických radách ve Staré Boleslavi se nejvíce projednávaly zprávy (především 

nařízení), které přišly od místní, okresní nebo zemské školní rady, popřípadě od ministerstva 

školství (155 výskytů), poté se projednávala docházka a úlevy z ní (90 případů), propouštěcí 

vysvědčení (74 zmínek) a mravy žáků (63 případů). 
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   Graf 3: Témata projednávaná v protokolech obecné školy v Klecanech 

 

Prameny: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Protokoly z 

učitelských porad 1876 - 1882. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, Protokoly z učitelských 

porad 1924 - 1928. 

 

V obecné škole v Klecanech se na pedagogických radách jednalo nejvíce o rozvrhu 

vyučovacích hodin a především o učivu (98 výskytů), potom o zprávách (především 

nařízeních) od nadřízených školních úřadů (78 případů), o mravech žáků (70 zmínek) a o 

docházce a úlevách z ní (55 případů). 
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Graf 4: Témata projednávaná v protokolech obecné školy v Panenských Břežanech 

 

Prameny: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, 

Protokoly z učitelských porad 1907 - 1913. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské Břežany, Protokoly z 

učitelských porad 1913 - 1918. 

 

V případě obecné školy v Panenských Břežanech se na pedagogických radách 

projednávaly nejvíce zprávy (především nařízení) od nadřízených školních úřadů (601 

výskytů), poté zprávy od jiných institucí (např. duchovní správa, různé firmy, odkud se 

nakupovaly školní potřeby apod. – 339 případů), rozvrh hodin a učivo (171 zmínek) a mravy 

žáků (123 případů). 
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Graf 5: Témata projednávaná v protokolech obecné školy ve Veliké Vsi 

 

Prameny: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Protokoly z 

učitelských porad 1878 – 1892. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Protokoly z 

učitelských porad 1892 – 1898. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Protokoly z 

učitelských porad 1898 – 1903. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, Protokoly z 

učitelských porad 1903 – 1927.
658

 

 

V obecné škole ve Veliké Vsi se na pedagogických poradách projednávaly nejčastěji 

zprávy (nařízení) od nadřízených školních úřadů (929 výskytů), rozvrh hodin a učivo (242 

případů), docházka žáků a jejich úlevy z ní (214 zmínek) a mravy žáků (119 výskytů). 

 

 

 

                                                           
658

 Zde se jedná o více konferenčních protokolů, které se však váží vždy k jednotlivému školnímu roku. Aby 

přespříliš nenarostl popisek tabulky, byla jejich citace zkrácena tímto způsobem. V seznamu pramenů a literatury 

jsou však uvedeny jednotlivě.   
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Konferenční protokoly zůstávaly po celou dobu téměř neměnné. Jejich formulář byl 

jednoduchý, ale přesto splňoval všechna kritéria, která od něj byla požadována – obsahoval 

informace o tom, že se konala učitelská porada, kdy a kde se konala a o čem se na ní jednalo. 

Důležité byly také informace o tom, jak byly jednotlivé záležitosti na konferenci projednány.  

Šlo o pomůcku sloužící k zachycení dané události jednak pro paměť, jednak pro kontrolu a to 

především ze strany okresního školního inspektora, ale také jako důkaz toho, že byla daná věc 

projednána. Škola tak měla o této činnosti doklad, pokud by bylo třeba ji někde doložit, 

například před místní školní radou. O tom, že jsou zápisy pravdivé, svědčily podpisy učitelů, 

kteří se konference účastnili. Obsahově se týkaly nejčastěji učiva a tvoření rozvrhů, zdraví 

žáků, jejich docházky a mravů, propouštění žáků ze školy a nařízení, která přišla od 

nadřízených školských úřadů.  

 

5. 6. Školní kroniky 

 

Kroniky se většinou řadí mezi literární prameny, které se někdy označují jako prameny 

vyprávěcí. Vyprávěcí prameny vznikly jako prostředek, který měl formovat společenské 

vědomí. Tohoto účelu dosahovali jejich autoři výběrem fakt, jejich hodnocením i literárním 

ztvárněním. Literární prameny jsou neadresné, to však neznamená, že jejich autor nemohl mít 

na mysli zcela určitý okruh čtenářů. Vždy je u nich kladen důraz na formu, někdy je jí 

podřízen i věcný obsah.
659

  

Kroniky jsou řazeny také mezi prameny pamětní, jejichž hlavním důvodem vzniku a hlavní 

společenskou funkcí bylo zachování důležitých informací pro budoucnost. Do těchto pramenů 

se zařazují různé druhy institucionálních pamětních knih a kronik (např. městské pamětní 

knihy, letopisy a kroniky klášterů a dalších církevních institucí, školní kroniky, spolkové 

kroniky, pamětní knihy železničních či četnických stanic a další).
660

 Pamětní prameny se řadí 

mezi písemnosti institucionálního (veřejného) původu. Tyto prameny tvoří nejpočetnější 

skupinu písemností vzniklých z činnosti veřejných i soukromých institucí a zachovaly se 

většinou ve dvou hlavních podobách – jako spisy (akta) nebo jako úřední knihy.
661
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 Kronika je tedy pramenem vyprávěcím, který vznikl z vůle zadavatele – instituce nebo 

autora a obsahuje záznamy spojené do chronologických řad. Kroniky vznikaly a stále vznikají 

proto, aby zachytily a zhodnotily historické události odehrávající se na určitém území (např. 

v regionu, obci, farnosti, škole, rodině) nebo ve společenství lidí, kteří se sdružují na základě 

společného zájmu (hasiči, ochotníci) v určitém čase. Kronika je zachycením událostí ze 

současnosti, proto se pojem „kronika“ nepoužívá pro zpracování dávné historie – zde se jedná 

o „historii“, „pojednání“ apod. Prvními autory kronik na našem území byli vzdělaní 

duchovní.
662

  

Školní kroniky byly zakládány už od počátku 19. století. Původně nebyly vázány na úřední 

předpisy, byly psány podle zájmů a schopností učitele. Ve starší době byly často jedinými 

kronikami v obci. V některých kronikách lze tudíž nalézt mnoho důležitých záznamů pro 

dějiny a život obce.
663

 

Na zkoumaném území se dochovaly školní kroniky obecné školy v Odoleně Vodě z let 

1887 až 1902
664

 a 1902 až 1929
665

, dále kronika obecné a měšťanské školy chlapecké 

v Brandýse nad Labem z let 1884 – 1905
666

 a kronika obecné školy chlapecké z téhož města 

z let 1905 až 1939
667

, do které jsou vloženy volné listy, na které byla kronika psána tajně 

v době, kdy měly být staré kroniky uzavřeny a odevzdány a psát se měly nové, poplatné době 

a režimu, které se přísně kontrolovaly. Tyto listy obsahují zápisky ze školního roku 

1939/1940. Dále se dochovala kronika obecné a měšťanské školy ve Staré Boleslavi z let 

1910 – 1940
668

, kronika obecné školy v Klecanech z let 1874 – 1918
669

 a kronika stejné školy 

z let 1918 – 1939.
670

 

  Formulář kroniky byl závazně stanoven výnosem zemské školní rady ze dne 3. února 

1892. Tento výnos rozdělil zápisy do tří základních kapitol – nejprve měly být vypsány 
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přehledné dějiny školy, pokud existovaly prameny pro jejich sepsání a nebylo o nich 

pojednáno v žádné monografii. Dále měla následovat stálá data a statistické přehledy.
671

 

V rubrice „Stálá data“ se měly objevovat tyto podkapitolky: „Počátek a konec školního roku“, 

„Důležité události z dějin Nejvyššího panujícího domu a vlastenecké školní slavnosti“, „Jiné 

školní slavnosti“, „Náboženská cvičení“, „Školní zkoušky“ a „Společné výlety“, „Změny 

v učitelském sboru“ (Na tomto místě se nemělo zapomínat na vypsání předchozích služebních 

poměrů nového člena sboru, ne vždy to však bylo dodržováno.), „Změny ve stavu místního 

duchovenstva“, pokud ovlivňovaly školu, „Složení místní a okresní školní rady“, „Změny ve 

školním obvodu“, ke kterým docházelo při přiškolování a vyškolování jeho částí, „Stavební 

úpravy a změny na školní budově a v jejím zařízení“, „Založení nebo rozšíření školní 

zahrady, cvičiště nebo tělocvičny, štěpnice či zkušebního pole“, „Rozšíření školy o nové 

třídy“, „Důležitá usnesení místní školní rady a okresní školní rady“, „Vylíčení zdravotního 

stavu školní mládeže“, „Dočasná nebo trvalá přeměna celodenního vyučování v polodenní a 

naopak“, „Inspekce zemského a okresního školního inspektora“, „Návštěvy školy vykonané 

členy školních úřadů a významnými osobnostmi“, „Sponzoři školy“, zde mělo být popsáno, 

jak byly využity dary, které škola dostala a kolik jich který rok bylo, „Jak byla podporována 

chudá školní mládež“ a nakonec „Jiné události“, které se týkaly školy. Poté se měl vést 

statistický přehled počtu dětí do škol přijatých na počátku školního roku a jejich stavu na 

konci školního roku, úhrnný výkaz těchto dětí podle náboženského vyznání a statistický 

přehled počtu dětí školou povinných z jednotlivých obcí. 

Zápisy do školní kroniky týkající se určitého školního roku měly být ukončeny nejpozději 

do počátku následujícího školního roku. Do školních kronik neměly být zapisovány 

polemické poznámky, kritické výklady o způsobilosti a činnosti korporací, které byly ve styku 

se školou ani pochvalné nebo příznivé posudky o bývalých či nynějších poměrech a 

opatřeních učiněných školními úřady. Zápisy v kronikách měly mít „ráz nejpřísnější 

nestrannosti“, měly být „jednoduché a jasné, důstojné a stručné“. Na okraji stránek měl být 

zapsán stručný obsah každého odstavce. Každá kronika měla mít abecední rejstřík jmen, osob 

a předmětů, o kterých se v ní pojednávalo. Všichni členové učitelského sboru měli právo do 

školní kroniky nahlédnout. 672 Tyto náležitosti již zmíněné kroniky ve větší míře obsahují až 

na abecední rejstřík. V pozdější době mohl být text kronik psán znovu jednolitě, namísto 
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jednotlivých rubrik byla jen v textu podtrhána slova, která charakterizovala daný zápis a podle 

nichž se na první pohled poznalo, o čem se v zápise jedná.
673

   

Pokud jde o obsah jednotlivých rubrik, nejčastějšími festivitami byly do roku 1918 oslavy 

začátku a konce školního roku, svátky císaře Františka Josefa I. (4. října) a císařovny Alžběty 

(19. listopadu), slaveny byly také císařovy narozeniny (připadaly na 18. srpna, ale na školách 

se slavily v září), dále pokud se dožíval nějakého významného jubilea, stejně tak byla slavena 

jubilea císařova panování (2. prosince). To samé platilo také v době krátkého panování císaře 

Karla I. a císařovny Zity. Její jmeniny byly slaveny 27. dubna, narozeniny 9. května, 

narozeniny císaře pak 17. srpna (I když připadaly na školní prázdniny, žáci se přesto 

shromáždili a společně se svými učiteli navštívili kostel, zúčastnili se mše a zapěli rakouskou 

hymnu.).  V kronikách byly zaznamenávány také smutné chvíle pro císařskou rodinu, jako 

např. smrt jejího člena, kdy o této události byli informováni žáci ve škole a poté se účastnili 

smutečních bohoslužeb za zemřelé.
674

 Hojným druhem festivity byly tzv. stromkové slavnosti 

(Při této příležitosti děti vysazovaly mladé stromky u školy, na školním pozemku nebo jinde 

v obci, často například u cest, po jejich vysazení nebo během této činnosti zpívaly různé 

nacvičené písně a přednášely básně, třídní učitel navíc vysvětlil žactvu, jak jsou stromy 

důležité a proč by je mělo vysazovat a chránit.), které se mohly pojit také s oslavami 

významných císařských jubileí.
675

 

Za první republiky se místo narozenin císaře začaly slavit narozeniny prezidenta T. G. 

Masaryka dne 7. března. Slavily se i v době, kdy abdikoval a dokonce i po jeho smrti.  

Pravidelnými slavnostmi, kterými žila nejen škola, ale i celá obec, byla výročí narozenin J. A. 

Komenského (28. března) a na konci června oslava Mistra Jana Husa. Jednou 

z nejdůležitějších slavností bylo samozřejmě výročí československé samostatnosti slavené 28. 

října.  

V rubrice, která se zabývala náboženstvím, bylo zaznamenáváno, kdy se žáci účastnili mší, 

kdy chodili ke zpovědi, kdy přijímali svátost pokání a kdy svátost oltářní, zaznamenávaly se 

zde návštěvy vysokých církevních hodnostářů, svátosti biřmování a také misie v obci. Dále 

účast žáků na mších spojených s různými svátky jako byly např. mše konaná 23. listopadu v 

den sv. Klimenta (patron kostela v Odoleně Vodě), mše konaná 3. února, kdy probíhalo 
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požehnání svatého Blažeje či účast žáků na svatém popelci před mší na popeleční středu, na 

kázání konaném 31. prosince, účast vždy jedné třídy školy na požehnání během postního 

pátku a účast na průvodech do polí na svatého Marka, na Bílou sobotu a o Božím Těle. Od 

školního roku 1897/98 se zaznamenávalo, kdy přijali svátost žáci, kteří opouštěli školu 

s vysvědčením na propuštěnou ze školy.
676

 V této rubrice bylo také zaznamenáváno, kdy 

proběhla zkouška z náboženství.
677 

Ve školním roce 1918/19 se ministerským výnosem ze dne 

25. listopadu 1918 staly náboženské úkony dobrovolnými, takže žáci i učitelé je již nemuseli 

během vyučování vykonávat, jak bylo také zaznamenáno v této rubrice.
678

  

Do školní kroniky byly také zaznamenávány výnosy ministerstva kultu a vyučování, 

zemské školní rady a okresní školní rady, které do školy přicházely (podobně jako u 

konferenčních protokolů, viz výše). U zápisů o těchto výnosech se většinou nacházela také 

informace, kdy byl výnos vydán, bývalo u něj i jeho číslo a dále informace čeho se týkal. 

Výnosy zaznamenané ve zkoumaných kronikách se týkaly nejčastěji školní docházky, 

zdravotního stavu dětí - očkování dětí, provádění desinfekce školy po epidemiích či pouštění 

dětí po závažnějších nemocech zpět do školy. Dále nových metod ve vyučování – např. 

zavádění kolmého či stojatého písma na zkoušku do prvních tříd či zavádění výuky kreslení 

bez stigmat
679

. Výnosy se mohly týkat také způsobu hodnocení prací žáků – např. opravování 

domácích a školních úkolů. Výnosy zemské školní rady ustavovaly na škole nové učitele, 

určovaly, kdy bude na školách volno a kdy se naopak bude vyučovat, dále jak dlouho bude 

trvat školní rok, kdy začne a kdy skončí, další vynesení mohla určovat, kdy se budou 

nahrazovat zameškané hodiny. Dále výnosy pojednávaly o příjmech učitelů – šlo o změny v 

platové třídě nebo poskytnutí platového přídavku učitelům. Mohly také přinášet úpravy 

školních rozvrhů a změny počtu hodin v jednotlivých předmětech. Nařízení se týkala také 

festivit, mohla informovat o zemských a okresních učitelských poradách, zakazovat školní 

potřeby některé značky či nevhodné učebnice a knihy, požadovat evidenci mládeže (např. 

postižené) nebo pojednávala o mravech mládeže.
680

 Výnosy nařizovaly správci školy a 
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ostatním učitelům jejich povinnosti, povolovaly výdaje na zakoupení školních pomůcek či 

oznamovaly změnu okresního školního inspektora nebo jeho zástup v době dovolené.
681

  

Během první světové války se zaznamenané výnosy začaly orientovat na probíhající 

válečný konflikt. V kronice můžeme najít pokyny ministerstva kultu a vyučování pro 

vyučování za přítomných válečných poměrů a další týkající se vojensko-vlastenecké výchovy 

školní mládeže. Dále pokyny zemské školní rady ohledně mezd učitelů a šetření potravin a 

okresní školní rady ohledně dozoru nad dětmi otců – vojáků. Nechybí ani záznamy o 

výnosech okresního hejtmanství týkající se výživy během války, spolupůsobení mládeže ve 

prospěch Červeného kříže, válečných sbírek kovů a dalších potřeb pro vojáky na frontě a 

nastavení zásob potravin.
682

 Mezi výnosy zaznamenanými v období první republiky nechybí 

výnos ministerstva kultu a vyučování o sbírce zlata a stříbra na zlatý poklad republiky a 

zavedení nových předmětů jako byla občanská nauka, dále výnos zemské školní rady o 

používání nových vysvědčení a o oslavách narozenin prezidenta republiky.
683

  

V kronikách jsou dále zaznamenány návštěvy zástupce církve v podobě knížecího 

arcibiskupského dozorce či inspektora,
684

 poté se zde nacházejí záznamy o každoroční 

návštěvě okresního školního inspektora, místního školního dozorce či předsedy místní školní 

rady, kteří se zajímali především o stav vědomostí žactva a úroveň vyučování. Na konci 

zápisů za daný školní rok bývá vedle podpisu správce školy, kterým potvrdil správnost 

uvedených zápisů také podpis okresního školního inspektora spolu s datem, kdy provedl 

prohlídku školy a kroniky a slůvkem „viděl“, které dokládá kontrolu dané písemnosti.
685

  

Do rubriky „Učebné pomůcky a knihovny“ se zapisoval počet nově nabytých školních 

pomůcek (Pro vyučování přírodopisu, přírodozpytu (základů fyziky a chemie), fyziky, 

náboženství, nauky o měřických tvarech, zpěvu, kreslení, psaní, počtů, vyučovacího jazyka, 

ženských ručních prací, reálií.) a knih do žákovské či učitelské knihovny. Dále zde lze najít, 

kolik svazků obsahovala žákovská a kolik učitelská knihovna, kolik čtenářů si z ní v určitý 

školní rok půjčovalo knihy, a kolik bylo celkově provedeno výpůjček v obou knihovnách 

během daného školního roku. Kromě žákovské a učitelské knihovny byla na škole ještě 

knihovna pro chudé žáky, i u ní bylo v kronice zapsáno, kolik knih z ní bylo v určitý školní 
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rok vypůjčeno, a kolik nových knih během roku přibylo. Méně pravidelně se do kronik také 

zaznamenávalo, kdo z učitelů měl nad školními pomůckami dohled a kdo dohlížel na všechny 

tři typy knihoven.
686

  

Ve zkoumaných kronikách se v rubrice „Dobrodincové školy“ nachází celkem početné 

záznamy o sponzorech školy, kteří v dotyčný školní rok školu obdarovali. Šlo o jednotlivce, 

společnosti i úřady. V kronice obecné školy v Odoleně Vodě z let 1887 – 1902 se například 

mezi sponzory objevují hospodářský spolek pro okres Karlínský, místní školní rada, okresní 

školní rada, nakladatelství F. Tempského, ředitelství obecné a měšťanské školy pro dívky 

v Karlíně, Slavíkova nadace – ta chudým dětem pořizovala boty, ředitelství měšťanské školy 

chlapecké v Libni, občanská záložna v Karlíně, okresní výbor v Karlíně, místní farní úřad, 

učitelský sbor, Dědictví sv. Lidmily v Písku, Dědictví Svatojánského, obecní výbor, 

kartografický ústav G. Freytaga a Berndta ve Vídni, nakladatelství J. Otty v Praze a další. 

Mezi dary převažovaly knihy, učebnice a školní pomůcky. V některých, avšak méně častých 

případech, nechtěl být dobrodinec jmenován.
 687

 

V rubrice „Vylíčení zdravotního stavu mládeže“ byly především vypsány nemoci, na které 

děti během školního roku trpěly (např. kašel, bolesti hlavy, krku a žaludku, rýma, neštovice, 

spála, spalničky, záškrt, příušnice či osypky). Zaznamenávalo se zde také, když některý 

z žáků své nemoci podlehl. Dále návštěvy okresního či obvodního lékaře, očkování ve škole 

dětí školou povinných i dětí mladších. Dále se zde zapisovalo také dočasně uzavření školy (a 

to někdy i na několik týdnů), pokud se velmi zvýšil počet infekčně nemocných dětí, aby se 

zabránilo dalšímu šíření nemoci či se zde zapisovala informace o čištění a bílení školy za 

příčinou desinfekce. Pokud se stalo, že epidemie vypukla pouze v některé z přiškolených 

obcí, nesměly zdejší děti po nějakou dobu školu navštěvovat, o čemž se zde také dá najít 

zmínka.
688

  

V kronice obecné školy v Odoleně Vodě z let 1902 až 1929 se nacházejí také zápisy 

reflektující válečné události a to především v rubrice „Důležité události“, kde tyto zápisy 

začínají již informací o smrti arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho choti Žofie, 

vévodkyně z Hohenbergu a o vyhlášení války Srbsku. Dále jsou zde záznamy o slavnostech 

konaných na oslavu vítězství rakouské armády, o učitelích, kteří museli narukovat a o tom, 
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jak se s jejich nepřítomností musela škola vypořádat, dále o tom, že učitelé museli sepisovat 

stav obilí a mouky, k 1. výročí světové války se zde nachází soupis všech států, které do té 

doby vyhlásily válku, stojí u nich kdy a komu. Zápis k tomuto školnímu roku končí 

konstatováním, že z Odoleny Vody bylo povoláno do zbraně 253 občanů a 8 z nich padlo.
689

 

V kronice se také nacházejí záznamy o nejrůznějších sbírkách žáků a učitelů ve prospěch 

rakousko-uherských vojáků a o předmětech, které pro ně vyráběly dívky v hodinách ženských 

ručních prací. Na konci školního roku 1915/16 jsou v kronice obecné školy v Odoleně Vodě 

vypsány další státy, které se přidaly do „Světové války“, je zde také předpřipraveno 

k vyplnění, kolik občanů z obce bylo povoláno do zbraně a kolik ve válce padlo, avšak čísla 

nikdy nebyla doplněna. Dále jsou zde informace o přerušení vyučování z důvodu nedostatku 

paliva a o konci války.
690

 Informace podobného typu se nacházejí také v kronice obecné a 

měšťanské školy v Brandýse nad Labem z let 1905 – 1940
691

, v kronice obecné a měšťanské 

školy ve Staré Boleslavi z let 1910 – 1940
692

 a v  kronice obecné školy v Klecanech z let 1874 

– 1918.
693

 Na konci kroniky obecné školy v Odoleně Vodě z let 1902 - 1929 se nachází 

seznam jmen s názvem „Účastníci války „světové“ ze školní obce“. Jedná se o seznam jmen 

mužů z Odoleny Vody (153 jmen), z Dolínku (25 jmen), z Čenkova (10 jmen), z Kopeče (21 

jmen) a z Postřižína (44 jmen), tedy z okolních přiškolených obcí, kteří se účastnili první 

světové války do 31. srpna 1915.
694

 

Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké v Brandýse nad Labem z let 1905 až 1940
695

 

je výjimečná oproti ostatním zkoumaným kronikám v tom, že obsahuje poměrně dlouhý úvod 

plný dobových fotografií a obrázků Brandýsa nad Labem spolu s popisem tohoto města, dále 

již stručněji popisuje přiškolené obce, avšak i je provázejí ilustrace. Jsou tu tímto způsobem 

představeny obec Vráb a Královice. Poté úvod pokračuje podrobnou historií školství ve městě 

od 16. století, kterou rovněž provázejí ilustrace. Stručněji jsou zde zmíněny i místní 

opatrovna, průmyslová škola pokračovací, hospodářská škola a dívčí průmyslová škola 

pokračovací. Úvod poté končí vyprávěním o zřízení nové školní budovy spolu s popisem 

slavnosti svěcení nové školní budovy a podpisy významných osobností, které se svěcení 
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účastnily.
 

I mezi zápisy vedenými během jednotlivých let se objevují hojné ilustrace, 

fotografie, a pokud se konala nějaká velká slavnost, i podpisy významných osobností, které na 

ni byly pozvány. Jako asi nejcennější autografy se jeví podpisy arcivévody Karla a 

arcivévodkyně Zity, kteří navštívili kinematografické představení, které probíhalo 

v tělocvičně školy dne 12. července 1912. Po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 se stala 

budova školy rezervní vojenskou nemocnicí (viz kapitola 5. Nástin historie školství ve 

vybraných obcích okresu karlínského do konce sledovaného období). I tato událost je 

v kronice popsána a dokumentována dobovými fotografiemi. Od školního roku 1923/24 navíc 

v kronice začaly přibývat životopisy nově jmenovaných učitelů doprovázené jejich 

fotografiemi. 
696

 

V kronice obecné školy v Klecanech z let 1874 - 1918 je na jejím počátku vlepen dvoulist 

slepený ze čtyř archů papíru, který je nadepsán „Příloha ku kronice školní“. Nachází se zde 

podrobná tabulka s informacemi o jednotlivých učitelích školy, kteří na škole působili od 

druhé poloviny 19. století až do počátku 20. století. V tabulce jsou uvedeny rubriky „Jméno, 

stáří, stav
697

“, „Konaná studia“ rozdělená dále na „Všeobecná“ a „Učitelská“, dále 

„Vysvědčení“ rozdělené na „Dospělosti“ a „Způsobilosti“, rubrika „Ustanoven“, která se dělí 

na „Kde“, „Jako“ (zde se zapisovaly funkce – např. výpomocný učitel, definitivní učitel atd., 

kterých učitel během svého života dosáhl) a „Od“ (tedy od kdy do kdy tuto funkci 

vykonával), poté rubriky „Dosazen jinam“ a „Dekrety pochvalné“.
698

   

Školní kroniky byly zpočátku vedeny jen z iniciativy učitelů, především řídících učitelů, a 

nebylo nijak určeno, co by se do nich mělo a co nemělo psát. To záleželo pouze na učiteli, 

který kroniku vedl. Závazný formulář kroniky byl stanoven až 3. února 1892 a ze 

zkoumaných vzorků, stejně jako na základě studia dalších školních kronik jiných obcí, se 

kterými jsem měla možnost se seznámit, mohu říci, že byl dodržován. Školní kroniky 

obsahují velice zajímavé a také cenné informace o chodu školy, o jejích učitelích a žácích, o 

členech místní školní rady, o festivitách slavených v dané době, o školní budově a jejím 

vybavení, ale přinášejí také často informace o obci, pokud se události v ní nějak (byť i 

vzdáleně) týkaly školy a také o panovnících či prezidentech a jejich rodinách a v neposlední 

řadě i o politických událostech, pokud se výrazněji dotýkaly většiny obyvatel státního celku – 

a to především o válkách. 
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Školní kroniky jsou neocenitelným pomocníkem pro porozumění školství dané doby, je 

však třeba mít na zřeteli, že ač v nich neměly být vynášeny žádné soudy a měly být nestranné, 

nejvíce ze všech školních písemností podléhaly duchu dané doby, ideologii a některé události 

v nich mohou být v některých případech subjektivně zabarvené, to především ve starší době. 

Tato subjektivita se dá ale poměrně snadno odhalit (zvláště pokud jsou známy reálie dané 

doby a širší kontext popisovaných událostí) a poté jsou školní kroniky nejcennějším a 

nejobsažnějším pramenem k historii dané školy i školství ve sledovaném regionu.    
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Závěr 

 

Sledované školní písemnosti jsou bohatými zdroji informací, které pojednávají nejen o 

tom, jak škola v dané době fungovala, ale poskytují nám i mnoho cenných zpráv o životě žáků 

a jejich učitelů, zvláště pak školní kroniky, které nám navíc nabízejí údaje o historii školy a 

také nemálo údajů o životě v obci a jejím blízkém i širším okolí.  

Třídní výkazy byly prvními ze zkoumaných školních písemností a jedněmi 

z nejdůležitějších školních písemností vůbec. U všech sledovaných škol se dochovaly 

v největším počtu. Nacházejí se v nich základní informace o žácích a jejich rodičích či 

zákonných zástupcích, o prospěchu žáků, jejich docházce i chování. Je v nich zaznamenána 

mobilita žáků, ukončení jejich školní docházky, v poznámkách pak můžou být zmínky o 

žákově zdravotním či duševním stavu a jeho prohřešky proti dobrým mravům ve škole či 

mimo školu, které jsou velmi rozmanité, někdy úsměvné, jindy až děsivé, jak doložil jejich 

bližší výzkum. Třídní výkazy sloužily jako pomůcka učitele pro jeho orientaci v žákově 

prospěchu a docházce, byly také prostředkem kontroly pro správce školy či okresního 

školního inspektora, kteří si na jejich základě mohli vytvořit dobrou představu o tom, jak žáci 

dané školy prospívali, jak dalece zanedbávali školní docházku a jak se chovali.  

Dalšími sledovanými písemnostmi byly katalogy a výkazy docházky a prospěchu škole 

odrostlé mládeže. Ty se již na zkoumaném území dochovaly v mnohem menší míře a byly 

vždy součástí třídních výkazů škol ze stejného školního roku. Byly vedeny pro mládež od 13 

(především ale od 14 let, kdy končila povinná školní docházka) do 18 let, která již nebyla 

denními žáky školy, nýbrž se nacházela ve službě či v učení, avšak chtěla si své znalosti 

z obecné školy nadále procvičovat a rozšiřovat. I tyto katalogy byly prostředkem evidence 

základních osobních údajů o těchto mladých lidech, důležitá zde byla také docházka, naopak 

záznamy o klasifikaci tu byly podstatně stručnější, nechyběly v nich ale záznamy o jejich 

mravech. Navíc se zde zapisovaly také informace o povoláních mládeže či jména jejích mistrů 

nebo zaměstnavatelů. 

Třetími zkoumanými písemnostmi byly hlavní matriky, kde se nalézaly podobné a stejně 

podrobné informace jako v případě třídních výkazů, šlo však o souhrnné záznamy všech tříd 

školy k příslušnému roku nacházející se v držení místní školní rady. Stejně jako v případě 

třídních výkazů, i hlavní matriky se během sledované doby měnily a stávaly podrobnějšími, 

přibyly například informace o školní docházce. Hlavní matriky byly důležité v případě ztráty 
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či poškození třídních výkazů a také tím, že poskytovaly, jak již bylo zmíněno výše, souhrnné 

informace o všech žácích školy, což jistě usnadňovalo orientaci v potřebných údajích. 

Další studovanou kategorií byly dochované třídní knihy. Třídní knihy se stejně jako 

katalogy a výkazy škole odrostlé mládeže nacházely v jednom svazku spolu s třídními 

výkazy, povětšinou za nimi, v méně případech je předcházely. Byly vedeny stejně jako 

v dnešní době především z toho důvodu, aby existoval záznam o tom, co se v jednotlivých 

třídách v danou dobu vyučovalo a kolik žáků bylo vyučování přítomno. Třídní knihy byly 

pomůckou učitelů, kteří díky nim věděli, jak rozložit probírané učivo během školního roku, 

ale byl to i prostředek kontroly pro ředitele škol či okresního školního inspektora, kteří 

dohlíželi na to, aby se stihlo probrat všechno dané učivo ve správnou dobu a správným 

způsobem. Stejně jako u předchozích sledovaných školních písemností, se stávaly formuláře 

třídních výkazů během sledované doby podrobnějšími a podrobnějšími, což dokládá rozvoj 

školství, rozšiřování škály vyučovacích předmětů a jejich výraznější diferencování během 

sledované doby. Naopak v případě třídních knih pro žáky první třídy dokládá zjednodušení 

jejich formuláře důraz na větší přehlednost, neboť nebylo potřeba třídní knihu pro nižší stupeň 

školy zbytečně zahlcovat nepotřebnými rubrikami s předměty, které se v dané třídě 

nevyučovaly. 

Konferenční protokoly byly ze sledovaných písemností (s výjimkou školních kronik) 

vůbec těmi nejobsažnějšími. Ač zůstávaly téměř po celou dobu, co se týče jejich formuláře, 

neměnné, splňovaly vždy ta kritéria, která od nich byla požadována – obsahovaly informace o 

tom, že se konala pedagogická porada, kdy a kde se konala a o čem se na ní jednalo. Neméně 

důležitá byla také informace o tom, jak byly dané záležitosti během konference projednány. 

Konferenční protokoly sloužily k zachycení dané události jednak pro paměť, jednak pro 

kontrolu a to především, jako v případě dříve zmíněných písemností, ze strany okresního 

školního inspektora. Byly však i důkazem toho, že byla daná věc na konferenci projednána a 

jakým způsobem. Mohly se tak stát pro školu dokladem o této činnosti, pokud by ji 

potřebovala někde doložit, například před místní školní radou.  

Po provedeném podrobném výzkumu jednotlivých zápisů učiněných v pedagogických 

konferencích bylo zjištěno, že se na nich nejčastěji jednalo o učivu a způsobech vyučování 

jednotlivých předmětů, o tvorbě rozvrhů pro daný školní rok, o zdraví žáků a o tom, jak 

zamezit šíření nakažlivých nemocí, popřípadě jak jim úplně předejít, dále se projednávala 

docházka žáků a možnosti jejího zlepšení, případně potrestání nedbalých rodičů (vězením či 

pokutami, to zajišťovala místní školní rada), poté také mravy, školní tresty a snížené známky 



134 
 

z chování, které vyplývaly ze špatného chování žactva, dále se projednávalo propouštění žáků 

ze školy, především pokud již měli školu opustit, protože dosáhli věku 14 let, kdy jim končila 

povinná školní docházka, a to v příčině toho, zda se jim vydá či nevydá vysvědčení na 

propuštěnou ze školy, a také se jednalo o nařízeních, která přišla do školy od nadřízených 

školských úřadů a o tom, co pro školu znamenají a jak jim nejlépe dostát.   

Poslední zkoumanou kategorií byly školní kroniky. Ty byly zpočátku vedeny jen 

z iniciativy učitelů, především řídících učitelů, podle jejich možností a schopností. Závazný 

formulář školních kronik byl stanoven až 3. února 1892 a na základě zkoumaných písemností 

je možno říci, že byl dodržován. Školní kroniky obsahují velmi zajímavé a cenné informace o 

chodu školy, o jejích učitelích, o žácích, o členech místní školní rady, o festivitách slavených 

v dané době, o školní budově a jejím vybavení školními pomůckami nejrůznějšího druhu, 

knihami a dalším zařízením, o jejích sponzorech, o školních akcích a mimoškolních 

aktivitách, ale přinášejí také často informace o obci, pokud se události v ní nějak, byť i 

vzdáleně, týkaly školy a také o panovnících, později prezidentech a jejich rodinách 

(Především se o nich vyskytují zmínky v souvislosti se školními, popřípadě i 

obecními oslavami jejich narozenin, svátků, svateb, významných jubileí, ale také se o nich 

psalo v souvislosti s jejich úmrtími.), v neposlední řadě také o politických událostech, pokud 

se výrazněji dotýkaly většiny obyvatel státního celku – především o válkách (Zde se vyskytují 

jednak informace spojené se školou samotnou – kdo z učitelů narukoval, zda byla školní 

budova využita pro válečné účely a kde se v té době učilo, jak žáci pomáhali vojákům na 

frontě – šlo především o různé sbírky, finanční dary a výrobky během hodin ručních prací, ale 

vyskytují se tu i informace o tom, kdo z obyvatel obce či města musel jít do války, jaké byly 

poměry v obci, co se týče zásobování a podobně. V některých případech nechybějí ani obecné 

informace o tom, jak se válka vyvíjí, o jednotlivých zemích, které se do ní zapojily a také o 

některých bojištích.). V kronice obecné a měšťanské školy chlapecké v Brandýse nad Labem 

z let 1905 – 1940 se navíc nachází velké množství fotografií a obrázků, které dokumentují 

školu a její činnost v dané době, stejně tak i město samotné. 

 Školní kroniky jsou neocenitelným pomocníkem pro porozumění školství dané doby, je 

však třeba mít na zřeteli, že ač v nich neměly být vynášeny žádné soudy a měly být nestranné, 

nejvíce ze všech školních písemností podléhaly duchu dané doby, ideologii a některé události 

v nich mohou být subjektivně zabarvené, především ve starší době. Tato subjektivita se dá ale 

poměrně snadno odhalit (zvláště pokud jsou známy reálie dané doby a širší kontext 

popisovaných událostí) a poté jsou školní kroniky nejcennějším a nejobsažnějším pramenem 

k historii dané školy i školství ve sledovaném regionu.    
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Po vzájemném srovnání uvedených školních písemností bylo zjištěno, že většinou byly 

tyto písemnosti vedeny stejným způsobem na všech šesti sledovaných školách, což bylo 

způsobeno předtištěnými formuláři písemností, které v drtivé většině převažovaly, i zákony 

upravujícími jejich vedení (např. zákon upravující obsah školních kronik). Pokud jde o oběh 

spisu na obecné škole, můžeme o něm z předkládaných písemností zjistit jen málo. Školní 

písemnosti vedl správce školy (např. školní kroniku) či jednotliví třídní učitelé (např. třídní 

výkazy či třídní knihy). Do těchto písemností mohli nahlížet i další učitelé, kteří často spolu 

s třídním učitelem stvrzovali správnost uvedených údajů. Tak tomu bylo například v případě 

třídních výkazů, kdy za jejich správnost mohli ručit svým podpisem i katecheta, industriální 

učitelka, učitel tělocviku, zpěvu a další. Svými podpisy stvrzovali všichni přítomní učitelé 

správnost údajů také za zápisy vedenými v konferenčních protokolech. Jednou za rok 

navštívil školu okresní školní inspektor, který mimo jiné provedl prohlídku školní kroniky, 

třídních výkazů, výkazů škole odrostlé mládeže, třídních knih a hlavních matrik vedených pro 

určitý školní rok a svým podpisem stvrdil, že písemnosti prohlédl a že jsou vedeny v pořádku. 

Zkoumané školní písemnosti byly vedeny především ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

byla potřeba evidence, ať už šlo o denní žáky školy nebo o škole odrostlou mládež, která 

navštěvovala doučovací hodiny. Pro účely evidence sloužily především třídní výkazy 

docházky a prospěchu, výkazy škole odrostlé mládeže a hlavní matriky. Všechny tyto typy 

písemností obsahovaly osobní informace o žákovi a jeho rodičích či zákonných zástupcích, o 

jeho docházce, prospěchu a mravech. Dalším důvodem byla potřeba zachování paměti a to 

jednak pro možnost pozdější vzpomínky, ale především z důvodu ryze praktického – pro 

přehled učitele i dozírajících orgánů. Sem se můžou zařadit třídní knihy, kam se 

zaznamenávalo probrané učivo, konferenční protokoly, do kterých se zapisovaly projednané 

záležitosti a především školní kroniky, kam se zaznamenával takřka veškerý chod školy.  

Všechny sledované školní písemnosti jsou bohatým zdrojem pro řadu výzkumů. Je možné 

v nich sledovat několik tematických okruhů např. učivo – jak se během času vyvíjela skladba 

školních předmětů (které předměty se přidávaly, které naopak vypouštěly, které byly povinné, 

které nepovinné a v jaké době, které byly spojovány s jinými předměty, které se naopak 

oddělovaly a proč, ve kterých třídách se učily, jak se měnil jejich název atd. – pro tento 

výzkum se nejvíce hodí třídní výkazy či třídní knihy), co se v dané roky učilo, a jakým 

způsobem (Náplň jednotlivých předmětů nejlépe dokládají třídní knihy, ve kterých je velmi 

podrobně rozepsáno, co se v daný den učilo, včetně toho, co dostali žáci za domácí úlohy – 

lze tedy sledovat i domácí přípravu žáků.), dále můžeme zkoumat učitele – jejich mobilitu 

(jak daleko odcházeli za prací a z jakého důvodu, zda to byla jejich iniciativa nebo iniciativa 
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nadřízených školských orgánů, jak často měnili místo pracoviště – zde nejlépe poslouží školní 

kroniky, avšak i v konferenčních protokolech se dají najít nějaké zmínky o změně 

v pedagogickém sboru), pracovní zařazení (kdy se učitel stával podučitelem, definitivním 

učitelem atd. – zprávy o tom se nacházejí především ve školních kronikách), platy (Zde lze 

sledovat jejich výši, přidělenou platební třídu, popřípadě, spokojenost učitelů s ní – nejvíce 

informací se nachází opět ve školních kronikách, ale taktéž v konferenčních protokolech.). 

Poté je možné zkoumat žáky – zde je možné taktéž sledovat jejich mobilitu, neboť byla 

velice značná (Nejvíce v tomto případě pomůžou třídní výkazy, dále hlavní matriky, ale také 

konferenční protokoly, kam se zaznamenával seznam žáků, kteří ze školy od poslední 

pořádané konference ubyli a kteří přibyli. Velká mobilita žáků ve sledované době lze dle 

zkoumaných písemností přikládat pracovní mobilitě jejich rodičů, často byl totiž u jejich 

přesídlení či změně školy napsán i důvod.), dále se dají velmi dobře zkoumat prohřešky žáků 

vůči školnímu řádu (Jak ostatně dokládá podkapitolka, která se soustředí na školní poznámky 

v třídních výkazech, ovšem zmínky o mravech žáků se velmi často nacházejí také 

v konferenčních protokolech, neboť byly jedním z hlavních bodů jednání téměř každé 

konference.), jejich nemocnost (Nejvíce informací o ní se nalézá ve školních kronikách, kde 

pro ni povětšinou existuje vlastní rubrika, avšak jisté zmínky se dají najít také 

v konferenčních protokolech, dále ve třídních výkazech, kam se zapisovaly nemoci a úrazy, 

popřípadě smrt a většinou i její důvod, přímo k jednotlivým žákům.), docházka žáků (Nejlépe 

se sleduje samozřejmě ve třídních výkazech, ale jsou o ní zmínky také v konferenčních 

protokolech – zde jde ovšem většinou už o vyhrocené případy, které bylo třeba řešit u místní 

školní rady.), průměrný počet žáků ve školách dle nejrůznějších kritérií (Počet žáků se dá 

vysledovat samozřejmě z třídních výkazů, jednak z informací o jednotlivých žácích, jednak 

z většinou ručně doplněných sumarizujících tabulek, ale také je častým doplňkem školních 

kronik.) a v neposlední řadě budova školy samotné – jak se měnil počet tříd, velikost školy, 

její vybavenost (Pro tento druh zkoumání je nejcennějším pramenem jednoznačně školní 

kronika, avšak mnohé zmínky se dají nalézt také v konferenčních protokolech.). Školní 

písemnosti jsou obrovským zdrojem informací pro nespočet okruhů bádání, především pro 

dějiny školství a škol, ale i regionální dějiny, dějiny všedního dne a mnohé další. 
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Labem, Třídní výkaz III. třídy B obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1915/16. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz páté třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1915/16. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Výkaz docházky a prospěchu II. A třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 

1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz V. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz první třídy B obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1917/18. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Výkaz docházky a prospěchu III. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 

1919/20. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Výkaz docházky a prospěchu IV. b třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 

1920/21. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz IV. třídy A obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1921/22. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1922/23. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz třetí třídy A obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1922/23. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz 2. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1923/24. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz 4. třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1924/25. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz třetí třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1925/26. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs nad 

Labem, Třídní výkaz třetí třídy obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. rok 1926/27. 

 

Klecany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Výkaz farní školy Klecanské, šk. rok 1867. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz 1. a 2. třídy farní školy Klecanské, šk. rok 1870. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz Klecany, šk. rok 1871. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz obecné školy v Klecanech, šk. rok 1875/76. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz žáků a žákyň obecné školy v Klecanech, šk. rok 1877/78. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Výkaz docházky a prospěchu čtvrté třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1884/85. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Výkaz docházky a prospěchu žáků I. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1890/91. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz V. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1895/96. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz III. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1900/01. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz 3. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1905/06. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz čtvrté třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1906/07. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz čtvrté třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1911/12. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz obecné školy v Klecanech, šk. rok 1912/13. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz první třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz docházky a prospěchu třetí třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz třetí třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz třetí třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1918/19. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní výkaz IV. B obecné školy v Klecanech, šk. rok 1921/22. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Výkaz docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1921/22. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Výkaz docházky a prospěchu I. A třídy obecné školy v Klecanech, šk. rok 1927/28. 

 

Odolena Voda 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu třetí třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1892/93. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu šesté třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1895/96. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu třetí třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 

1898/1899. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu páté třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1900-

1901. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní výkaz šesté třídy obecné školy v Odoleně Vodě, šk. rok 1901/02. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu V. třídy obecné školy v Odoleně Vodě, šk. rok 1902/03. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu V. třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1906/07. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz docházky a prospěchu I. třídy obecné školy ve Vodolce, šk. rok 1908/09. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní katalog docházky a prospěchu první třídy šestitřídní obecné školy smíšené ve Vodolce, 

šk. rok 1913/14. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní katalog docházky a prospěchu třetí třídy šestitřídní obecné školy smíšené ve Vodolce, 

šk. rok 1915-16. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní katalog docházky a prospěchu čtvrté třídy šestitřídní obecné školy smíšené ve Vodolce, 

šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní katalog docházky a prospěchu páté třídy šestitřídní obecné školy smíšené ve Vodolce, 

šk. rok 1917/18. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní výkaz I. třídy obecné školy smíšené v Odoleně Vodě, šk. rok 1918/19. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní katalog docházky a prospěchu třetí třídy šestitřídní obecné školy smíšené ve Vodolce, 

šk. rok 1920/21. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní výkaz IV. třídy obecné školy smíšené v Odoleně Vodě, šk. rok 1921/22. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní výkaz docházky a prospěchu II. třídy šestitřídní obecné školy smíšené v Odoleně 

Vodě, šk. rok 1924 – 25. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz o docházce a prospěchu žactva 3. třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odoleně 

Vodě, šk. rok 1925/26. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz o docházce a prospěchu žactva IV. třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odolena 

Vodě, šk. rok 1926-27. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Výkaz o docházce a prospěchu žactva páté třídy pětitřídní obecné školy smíšené v Odolena 

Vodě, šk. rok 1927/28. 

 

Panenské Břežany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Poznamenání celoročního prospěchu žáků školy Břežanské od roku 1848 (až do 

roku 1852). 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Poznamenání každodenní pilnosti žáků školy Panno-Břežanské, pro školní roční běh 

1850/51 a 1851/52. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Každodenní poznamenání pilnosti žáků školy Panno-Břežanské v školním ročním 

běhu 1852/53. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení aneb poznamenání prospěchu pilnosti a mravů mládeže triviální 

školy Panno-Břežanské roku 1854/55.   

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení aneb poznamenání prospěchu pilnosti a mravů mládeže triviální 

škola Panno-Břežanské roku 1855/56.  

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy Panno-Břežanské 1856/57. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy Panno-Břežanské, 1860. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy PannoBřežan, 1861. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy Pannobřežanské, 1864. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Poznamenání pilnosti žáků I., II., III. třídy školy Pannobřežanské v školním roku 

1869. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy Pannobřežanské, 1869. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz návštěvy a prospěchu žáků I., II., III. třídy obecné školy v Pannobřežanech, 

šk. rok 1875. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz I., II. a III. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1876. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz návštěvy a prospěchu žáků a žákyň I., II., III. třídy obecné školy v 

Pannobřežanech, šk. rok 1878. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz návštěvy a prospěchu žáků a žákyň první třídy obecné školy v Panno-

Břežanech, šk. rok 1880. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz docházky a prospěchu žáků a žákyň I. třídy obecné školy v Břežanech 

Panenských, šk. rok 1886. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz II. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1892. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1895/96. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz docházky a prospěchu první třídy dvoutřídní školy obecné v Panenských 

Břežanech, šk. rok 1896/97. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz docházky a prospěchu druhé třídy dvoutřídní školy obecné v Panenských 

Břežanech, šk. rok 1897/98. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Výkaz docházky a prospěchu první třídy smíšené dvojtřídní školy obecné v 

Panenských Břežanech, 1900/01. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz II. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1904/05. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1906/07. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz první třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1907/08. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1912/13. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany,Třídní katalog docházky a prospěchu prvé třídy dvojtřídní obecné školy smíšené v 

Panenských Břežanech, šk. rok 1917/18. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1918/19. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz druhé třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1922/23. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní katalog docházky a prospěchu I. třídy dvojtřídní obecné školy smíšené v 

Panenských Břežanech, šk. rok 1923-24. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz 2. třídy dvoutřídní obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 

1924-25. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní výkaz 1. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, šk. rok 1925/26. 

 

Stará Boleslav 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků a žákyň IV. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 

1882/83. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz třetí třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, školní rok 1885/86. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz IV. třídy obecné školy v Staré Boleslavi, šk. rok 1885/86. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz páté třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1885/86. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu II. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1888/89. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz III. třídy obecné školy v Staré Boleslavi, šk. r. 1899/1900. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz čtvrté třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1904/05. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu IV. třídy chlapecké obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 

1907/08. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu první třídy obecné školy dívčí ve Staré Boleslavi, šk. rok 

1908/09. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu I. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1910/11. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu III. třídy chlapecké obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 

1910/11. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu III. B třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1918/19. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Výkaz docházky a prospěchu III. B třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1920/21. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní katalog docházky a prospěchu žáků a žákyň III. třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, 

šk. rok 1921/22. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz I. třídy obecné školy dívčí ve Staré Boleslavi, šk. rok 1927/28. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní výkaz III. Třídy obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1927/28. 

 

Veliká Ves 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz pilnosti dítek národní školy velkoveské 1866, 1867 a 1868. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Extrakt zkoušebný či výkaz o prospěchu žáků (žákyň) I., II. a III. třídy obecné školy ve 

Veliké Vsi na rok 1870. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků I. – III. třídy obecné školy ve Velké Vsi, škol. rok 1871 – 

72. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků ve Velké Vsi, šk. rok 1875 – 76. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků I., II., III. třídy obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1877/78. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků první třídy dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 

1878/79. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz návštěvy a prospěchu žáků druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1884-85. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu žáků první třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1886. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu žáků druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1887. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu žáků první třídy obecné školy ve Veliké Vsi, škol. rok 1889. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu I. třídy dvoutřídní školy obecné ve Velké Vsi, šk. rok 1892/93. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu druhé třídy trojtřídní školy obecné ve Veliké Vsi, šk. rok 1898-

99. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu třetí třídy trojtřídní školy obecné ve Veliké Vsi, šk. rok 1902-

03. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu první třídy trojtřídní školy obecné ve Veliké Vsi, šk. rok 1906-

07. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz docházky a prospěchu 2. třídy trojtřídní školy obecné ve Veliké Vsi, šk. rok 1907-08. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1911/12. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní katalog docházky a prospěchu druhé třídy trojtřídní obecné školy smíšené ve Veliké 

Vsi, školní rok 1913/14. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz žáků III. třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1914/15.   
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz třetí třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1917/18. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, 1919/20. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1922/23. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz o docházce a prospěchu žactva I. třídy dvoutřídní obecné školy smíšené ve Veliké Vsi, 

šk. rok 1926/27. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Třídní výkaz druhé třídy obecné školy ve Veliké Vsi, šk. rok 1927/28. 

   

Katalogy škole odrostlé mládeže: 

Klecany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Seznam žáků 1. třídy a opakovanců a jejich pilnosti v návštěvě školního vyučování, 1864.  

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Soupis žáků 2. třídy a opakovanců farní školy klecanské s poznamenáním návštěvy, mravů a 

schopnosti jejich, 1865.  

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Poznamenání pilnosti žáků 2. třídy školy klecanské a opakovanců, 1868/69. 

 

Panenské Břežany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Katalog odrostenců školy Panno-Břežanské začínaje od roku 1847/48 (do roku 

1854), in: Každodenní poznamenání pilnosti žáků školy Panno-Břežanské v školním ročním 

běhu 1852/53. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Poznamenání pilnosti a mravů mládeže odrostlé, jenž v neděli a ve svátek opakující 

hodinu navštěvují, 1855, in: Výtah zkoušení aneb poznamenání prospěchu, pilnosti a mravů 

mládeže triviální školy Panno-Břežanské roku 1855/56. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Seznam opakovanců školy nedělní, 1859, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy 

Panno-Břežanské, 1859. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Seznam opakovanců, 1860, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy Panno-Břežanské, 

1860. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Seznam nedělních opakovanců, 1870, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy 

Pannobřežanské, 1870. 

 

Veliká Ves 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Opakovanci, 1866, in: Výkaz pilnosti dítek národní školy velkoveské, 1866 - 1868. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Veliká Ves, 

Výkaz mládeže nedělního opakování, 1869, in: Výkaz pilnosti žáků a žaček národní školy 

Velkoveské, 1869. 

 

Hlavní matriky: 

Brandýs nad Labem 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs 

nad Labem, Hlavní matrika dívčí obecné školy v Brandýse nad Labem, šk. roky 1868 - 1887. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs 

nad Labem, Hlavní matrika obecné školy dívčí v Brandýse nad Labem, šk. rok 1880. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Brandýs 

nad Labem, Hlavní matrika obecné školy chlapecké v Brandýse nad Labem, šk. rok 1882/83. 

 

Klecany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Klecany, 

Hlavní matrika obecné školy v Klecanech, šk. rok 1877/78. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Klecany, 

Hlavní matrika obecné školy v Klecanech, šk. rok 1879/80. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Klecany, 

Hlavní matrika obecné školy v Klecanech, šk. rok 1882. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Klecany, 

Hlavní matrika obecné školy v Klecanech, šk. rok 1884. 

 

Panenské Břežany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Panenské 

Břežany, Hlavní matrika obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1873. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Panenské 

Břežany, Hlavní matrika jednotřídní nedíl. obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1876. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Panenské 

Břežany, Hlavní matrika dvoutřídní obecné školy v Pannobřežanech, šk. rok 1879. 

 

Stará Boleslav 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1871/72. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1872/73. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, 1873/74 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1874/75. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1878/79. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Stará 

Boleslav, Hlavní matrika dvoutřídní obecné školy ve Staré Boleslavi, šk. rok 1881/82. 

 

Veliká Ves 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1873.  

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika obecné školy ve Velké Vsi, 1874. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika jednotřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1878. 
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Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, šk. rok 1882/83. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, od šk. roku 1885/86 do 1893/94. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika dvoutřídní obecné školy ve Velké Vsi, od šk. roku 1885/86 do 1893/94. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada Veliká 

Ves, Hlavní matrika obecné trojtřídní školy ve Velké Vsi, od školního roku 1904-05 do 1933. 

 

Třídní knihy: 

Klecany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Klecany, 

Třídní kniha pro 1. třídu škol obecných v Klecanech, šk. rok 1891/92. 

 

Odolena Voda 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní kniha III. třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1892/93. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní kniha páté třídy 1. a 2. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1894/95. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní kniha šesté třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1895/96. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní kniha třetí třídy šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1898/99. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena Voda, 

Třídní kniha V. třídy I. a II. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 1906/07. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena 

Voda,Třídní kniha VI. třídy I. a II. oddělení šestitřídní školy obecné ve Vodolce, šk. rok 

1907/08. 
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Panenské Břežany 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha pro 1. třídu škol obecných v Panno-Břežanech, šk. rok 1880. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola. Třídní kniha 

pro druhou třídu škol obecných v Panno-Břežanech, šk. rok 1880. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha třídy druhé oddělení I. a II. obecné školy v Panno-Břežanech, šk. rok 

1892. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha první třídy I. a II. oddělení dvoutřídní školy obecné v Panenských 

Břežanech, šk. rok 1896/97. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha druhé třídy 1. i 2. oddělení dvojtřídní školy obecné v Panenských 

Břežanech, šk. rok 1899/1900. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha 1. třídy 1. a 2. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. 

rok 1913/14. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha II. třídy I. a II. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. 

rok 1916/17. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Panenské 

Břežany, Třídní kniha I. třídy I. a II. oddělení, dvojtřídní škola obecná v Pan. Břežanech, šk. 

rok 1917/18. 

 

Stará Boleslav 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní kniha pro 1. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1880/81. 

Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Stará Boleslav, 

Třídní kniha pro 4. třídu škol obecných ve Staré Boleslavi, šk. rok 1882/83. 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Ukázka nejstaršího uspořádání třídních výkazů. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola 

Panenské Břežany, Výtah zkoušení žáků obecné školy Pannobřežanské, 1867. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 2: Ukázka třídního výkazu z 80. let 19. století. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola 

Panenské Břežany, Třídní výkaz II. třídy obecné školy v Panenských Břežanech, 1880. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 3: Ukázka třídního výkazu z počátku 20. století. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola 

Klecany, Třídní výkaz V. třídy obecné školy v Klecanech, 1901/02. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 4: Seznam opakovanců z roku 1867. (Výkaz škole odrostlé mládeže.) 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola 

Panenské Břežany, Seznam opakovanců, 1867, in: Výtah zkoušení žáků obecné školy 

Pannobřežanské, 1867. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 5 : Ukázka konferenčních protokolů. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola 

Panenské Břežany, Konferenční protokoly 1913 – 1918. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 6 : Ukázka třídní knihy. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Odolena 

Voda, Třídní kniha II. třídy obecné školy v Odoleně Vodě 1903/04, in: Třídní výkaz II. třídy 

obecné školy v Odoleně Vodě 1903/04. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 7 : Ukázka hlavní matriky. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Místní školní rada 

Veliká Ves, Hlavní matrika 1904 – 1933. 

Foto: Autorka. 
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Příloha 8 : Ukázka školní kroniky. 

 

Zdroj: Státní okresní archiv Praha – východ, Zdiby – Přemyšlení, fond Národní škola Brandýs 

nad Labem, Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké v Brandýse nad Labem 1905 – 

1940.   

Foto: Autorka. 

 


