
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Diplomová práce se věnuje počátkům českého školství v bývalém okrese Německé 

Jablonné. V první části přináší informace o vzniku okresu, územním a správním 

vývoji a končí jeho zánikem v roce 1948. Druhá část se věnuje vývoji školství na 

území republiky. Jelikož není možné popsat vývoj do všech detailů, jsou zmíněny 

především důležité momenty, informace a dokumenty, které se staly od roku 1869 

do roku 1945. V této části je umístěna kapitola, která zvlášť pojednává o vývoji 

školství v pohraničí. Druhá část je zakončena krátkou kapitolou, která se věnuje 

školním kronikám. Závěrečná třetí část přináší ucelený přehled škol, které vznikly 

v době meziválečné na území politického okresu Německé Jablonné. 

Cílem této práce bylo sepsat samotnou podobu politického okresu Německé 

Jablonné. Sepsat vývoj českého školství v době, kdy zmiňovaný politický okres 

existoval, se zaměřením na české školství v pohraničí. Hlavním cílem bylo zjistit, 

jaké české školy v okrese existovaly, popřípadě o nich zjistit další informace, např. 

počet žáků, jména učitelů, vybavení školy nebo pořádané společenské akce, výlety, 

slavnosti aj. K sepsání práce pomohly především dochované školní kroniky, různé 

spisy, dokumenty, třídní knihy, třídní výkazy, ale také různé rozhovory s pamětníky 

v daných obcích, učiteli, kteří dnes na některých stále fungujících školách učí, 

emailová korespondence se starosty, matrikářkami nebo kronikáři a v neposlední 

řadě byly cenným přínosem konzultace s p. Opltem, který se zajímá o celkovou 

historii v městě Jablonné v Podještědí a jeho okolí. 

Přínosem této práce je především dosud neexistující tištěná odborná verze, která 

pojednává o vzniku, vývoji a popřípadě i zániku jednotlivých českých škol v již 

neexistujícím okrese Německé Jablonné. Navíc je u každé školy sepsáno, z jakých 

materiálů je čerpáno a kde je možné je najít.  Na konci této práce je navíc ještě 

sepsán krátký přehled škol, které vznikly po 2. sv. válce, ale jejichž obce dříve 

patřily do již zmiňovaného okresu. 
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