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1. Úvod 

Jako téma svojí diplomové práce jsem si zvolila vývoj lidového školství v období první 

republiky v bývalém soudním okrese Pacov. Mám k tomuto regionu blízko, pocházím 

z vesnice Moraveč, která sem spadá. 

Vzhledem k tomu, že mě zajímá historie, vybrala jsem si historické téma. Doba první 

republiky mě přitahovala už proto, že zatímco ve škole nám byla v době mé školní docházky 

(1972 -1984) předkládána jako období tvrdého kapitalismu a necitlivého přístupu k sociálním 

otázkám (hladové bouře, střelba do dělníků), doma na ni rodiče a prarodiče vzpomínali jako 

na dobu rozkvětu, svobody a hospodářského vzestupu. Už pro ten rozpor mi tohle období 

připadalo zajímavé. 

Cílem mojí práce bylo alespoň částečně zmapovat lidové školství v tomto regionu. 

Zajímala mne dostupnost škol pro děti, jejich materiální vybavení, nové postupy v metodice 

vyučování, výchovná a sociální práce školy a další údaje zaznamenané v kronikách. 

Základní informace o dobovém dění ve školství jsem získala na výběrovém semináři. 

Česká škola a pedagogika v 19. a 20. století u docentky Růženy Váňové a dále studiem 

publikací uvedených v seznamu použité literatury. 

Informace o jednotlivých školách jsem našla zejména ve školních kronikách, uložených 

v Okresním archivu Pelhřimov. Při pokusu o dobovou charakteristiku regionu z hlediska 

sociální struktury obyvatelstva, dopravního zabezpečení a přírodních podmínek jsem narazila 

na problém v podobě nedostatku informací. Pátrala jsem v Pacovském muzeu, 

v Pelhřimovském muzeu, v Okresním archivu v Pelhřimově i ve Státním archivu v Praze na 

Chodově, ale zpracované informace o této oblasti a tomto období jsem nenašla. Tato část je 

proto dosti stručná. 

V první části se věnuji charakteru dané oblasti (tj. soudnímu okresu Pacov), ve druhé 

školským zákonům platným v té době a třetí část je věnována jednotlivým školám, působícím 

v daném regionu. V předposlední kapitole Shrnutí se pokouším získané poznatky 

sumarizovat. 
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2. Charakteristika oblasti v dané době 

Bývalý soudní okres Pacov je dnes součástí pelhřimovského okresu. Leží v západní části 

Českomoravské vrchoviny, jejímž jedním podcelkem je Pacovská vrchovina. Ta se 

rozprostírá na západě a jihozápadě okresu. Nejvyšší body oblasti jsou vrch Stražiště ( 744m. 

n. m.) a Svidník (740 m. n. m.). Sám Pacov se nalézá ve výšce 615 m. n. m. (Pelhřimovsko 

ve druhém tisíciletí, 2000). 

V této oblasti se nenachází žádné velké město, není tu významná průmyslová výroba. 

Jedná se o venkovskou krajinu, s městečkem Pacov, několika většími obcemi ( Lukavec, 

Hořepník, Košetice) zbytek osídlení tvoří vesnice a vesničky. V roce 1910 měl okres 37 obcí 

místních, 83 osad, 2 města a 1 městys. Hustota obyvatel na 1 km byla 73. (Pakosta, 1910). 

Údaje z období první republiky se mi nepodařilo najít, ale asi se nebudou příliš lišit. 

Pacov leží na železniční trati, silniční síť v roce 1910 byla 110 km dlouhá. V období první 

republiky se sice zvětšila, ale neexistovalo žádné autobusové spojení. Školní děti byly tedy 

odkázány na vlastní nohy, nebo na vlak (pokud dojížděly např. na střední školu). 

Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, pěstovaly se zde brambory, žito, oves a ječmen. 

Další možností obživy byla drobná řemesla a práce v lese, ta byla ale špatně placená. 

Sociální poměry charakterizuje F. Pakosta malou mzdou zemědělských dělníků, 

rozšířeným pitím kořalky, vystěhovalectvím (Vídeň, Amerika), nehygienickými byty. Přesto 

nepovažuje poměry za tak zbědované, jako jinde na českomoravské vysočině. ( Pakosta, 

1910, stránky nečíslovány). Během první republiky se sociální poměry díky technickému 

pokroku o něco zlepšily. Změny ale asi nebyly tak zásadní. 

život školních dětí také v roce 1910 přiblížil F. A. Soukup ve spise Dítě českého 

jihovýchodu a jeho výdělečná práce. Domnívám se, že sociální poměry obyvatel se od doby 

první republiky tolik nelišily a dětská práce byla stále v hospodářství nutností. Pro zajímavost 

přináším krátký úryvek z knihy, který ilustruje povinnosti dvanáctiletého venkovského 

chlapce: " Ráno vstanu v půl šesté, jdu do chléva, přidám koním oves a očešu je. Pak se 

obleču a jdu do školy. Když přijdu domů, jdu nasekat dříví. Když mám nasekáno, nakrájím 

řípu a nanesu ji do chléva, pak shodím slámu a nastelu ji ajdu seřezat řezanku. Když jsem 

hotov, nanosím vody, navečeřím se ajdu spát." (Soukup, 1910, str. 43) Autor byl učitelem 

v Kardašově Řečici a problémem dětské práce se dlouhodobě zabýval. Ve spise rozebírá práci 

děti pomáhajících rodičům v hospodářství, při řemeslné výrobě a dětí ve službě. Vybrala jsem 
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příspěvek chlapce, který byl pracovně vytížen průměrně. Některé zde popisované skutečnosti 

jsou dost drastické. 

Naštěstí Malý školský zákon zakázal úlevy a zákon z 19. 12. 1918 zakazoval zaměstnávat 

mládež do 14-ti let, takže křiklavé případy dětské práce byly tím odstraněny. V podobném 

rozsahu, který uvádí citace z knihy F. A. Soukupa, ovšem děti pomáhat musely i za první 

republiky. Podklady pro toto tvrzení čerpám ze vzpomínek svého otce (ročník 1924). 

Práce v hospodářství nebo při řemeslné výrobě rodičů a u přespolních dětí samotná 

docházka do školy (zvlášť v zimních měsících) děti vyčerpávaly. Únava potom měla špatný 

vliv na jejich soustředěnost při vyučování. Práce učitele v takových podmínkách byla těžká, 

zvlášť když v jedné třídě sedělo 50 a více dětí z několika postupných ročníků. Není divu, že 

ve školních kronikách občas najdeme stížnosti typu: " ... 40% žáků tupých a zaostalých." 

(Pamětní kniha ZDŠ v Jetřichovci, č. 1). Na osobnosti učitele záleželo možná ještě více než 

v dnešní době. 
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3. Úloha státu v oblasti školství 

Po vyhlášení samostatné Československé republiky v říjnu 1918 panovala velká euforie. 

Lidé byli většinou nadšeni, měli pocit, že se všechno automaticky změní k lepšímu. Vypjaté 

vlastenectví, které bychom možná z dnešního pohledu hodnotili jako nacionalismus, ideály 

demokracie a rovnosti, očekávání osobní angažovanosti pro vznikající stát, to vše je patrné při 

čtení dobového tisku. Učitelé byli často nadšenými stoupenci a propagátory nové republiky. 

" ... proti "theokracii", směřovala Masarykova revoluce pokroku a demokracie, podporovaná 

zejména armádou učitelů a drobných státních úředníků." (Třeštík, 2005, str. 261) 

Nový stát měl před sebou značné úkoly. Bylo nutné zvýšit počet škol a vyrovnat stav 

školství na celém území republiky. Obecné školy mohly být nyní zřizovány v každé obci, ve 

které podle tříletého průměru bylo 40 dětí školou povinných. Týkalo se to hlavně Slovenska, 

ale nové školy byly zakládané i v jiných oblastech. 

Vliv výchovy ve škole na mladou generaci je všeobecně známý a byli si ho vědomi i na 

tehdejším Ministerstvu školství a Národní osvěty v čele s Gustavem Habrmanem. V listopadu 

1918 byl vydán ministerský výnos, podle něhož nejsou náboženské úkony součástí výuky a 

účast nebo neúčast na nich nemá vliv ani na známku z mravů, ani na prospěchovou známku 

z náboženství. Také byl zrušen učitelský dozor na těchto akcích a vydán zákaz jakéhokoli 

nátlaku v tomto směru, ať již na žáky nebo na učitele. (Veselá, 1992, str. 56) Tímto způsobem 

se snažili omezit vliv církve, zejména katolické, která byla v podvědomí lidí spjata 

s Habsburským domem a mocnářstvím. 

Odpovědní lidé na MŠaNO si uvědomovali, že je nutné modernizovat školství po stránce 

obsahové i organizační. Se zásadní reformou, jež by výchovnou a vzdělávací práci školy 

měnila od základů, se nepočítalo. Staré rakouské školské zákony byly ponechány v platnosti, 

měly být jen podle potřeby upravovány. (Váňová, 1992, str. 97) 

ledním z cílů, o které učitelská veřejnost usilovala, bylo vysokoškolské vzdělání učitelů. 

To se během trvání celé první republiky nepodařilo uskutečnit. (Veselá, 1992) 
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3. 1. Zákony pro obecné a měšťanské školy, vydané v prvním desetiletí po 

zřízení ČSR 

Po právní stránce zde vedle sebe setrvávalo šest druhů zákonodárství - bývalé rakouské 

říšské, bývalé uherské zemské, české, moravské a slezské a nové zákonodárství 

československé. 

Platí zákon z 25. května 1868, který upravoval poměry školy a církve a to tak, že dohled 

nad školou nadále přísluší státu a nikoli církvi, ta řídí pouze vyučování náboženství. Dále platí 

zákon ze 14. května 1869, který ustanovuje pravidla pro vyučování na obecných školách a 

jeho úprava ze dne 2. května 1883. 

Aby byl MŠaNO umožněn bezprostřední styk se všemi úřady a všemi správami škol, 

zastavilo 31. 12 1920 vydávání Věstníků vládních pro školství obecné a zpráv školského 

referátu v Bratislavě a od 1.1.1921 vydává věstník MŠaNO jehož odebírání je povinné pro 

každý školní úřad a správu školy. Všechna odebraná čísla se musejí uschovati, po dokončení 

ročníku svázat a uložit k úřední potřebě. (Janota, 1923, str. 40, 41) To byl další krok 

k centralizaci a k jednotnému postupu v rámci celého státu. V tehdejších podmínkách bylo 

sjednocení podle společných zákonů a centralizace řídící moci na MŠaNO základem dalšího 

rozvoje školství. 

Bylo zřejmé, že zákon z roku 1869, podle kterého se obecné školy dosud řídily, je již 

zastaralý a nevyhovuje. Učitelé volali po reformování celého školství, ministr Habrman tedy 

jmenoval do odboru pro národní školy veřejně známé pracovníky z řad učitelstva. Úkolem 

tohoto odboru bylo: " ... vytvořit národní školu, založenou na národním základě, prodchnutou 

demokratickými idejemi československého státu." (Váňová, 1992, str. 97) Ovšem do 

zásadních změn v organizaci školy nebo ve způsobu vyučování se ministerstvo nechtělo 

pouštět bez vyzkoušení reformních postupů a bez širší diskuse mezi odborníky. 

Některé změny bylo nutné provést rychle, vychází tedy tzv. Metelkův zákon a Malý 

školský zákon. 

3.2. Zákon z 3. 4. 1919 - tzv. Metelkův zákon 

Národnostní otázka v obecném školství zůstala i po vzniku samostatné republiky 

problémem. Do vydání tohoto zákona platil říšský zákon z roku 1869, podle něhož měl být 

jazyk národnosti respektován i ve školské správě. Politický okres, kde byly školní obce dvou 

národností, se dělil na dva školní okresy podle národnosti. O příslušnosti školní obce smíšené, 
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(tj. takové, kde byly školy české i německé) ke školnímu okresu, rozhodovala zemská školní 

rada. 

Tento zákon, někdy nazývaný také jazykový, dává jasná pravidla pro zřizování škol 

v jazykově smíšených oblastech. Řešil také zčásti zřizování měšťanských škol. Podle § 2 při 

každé veřejné obecné škole, do které chodí alespoň 400 dětí ze školní obce, může být zřízena 

veřejná škola měšťanská, bud' chlapecká nebo dívčí nebo smíšená. Měla-li smíšená škola tři 

roky po sobě alespoň 300 žáků, ať je rozdělena na chlapeckou a dívčí. 

Podrobněji se zde tímto zákonem nebudu zabývat. Oblast, kterou jsem zkoumala, není 

jazykově smíšená. 

3. 3. Zákon ze 13. července 1922 - Malý školský zákon 

Nesplnil očekávání, která do něj učitelé vkládali. Jejich návrhy a připomínky nebyly 

reflektovány. Označili ho za "školský zmetek". 

3. 3. l.Změny v osnovách obecných škol 
Na obecných školách se podle § I tohoto zákona zavádějí tyto povinné předměty: 

náboženství (žáci bez vyznání nebo vyznání státem neuznaného náboženství jsou 

zproštěni povinnosti navštěvovat hodina náboženství) 

občanská nauka a výchova 

čtení a psaní 

vyučovací jazyk 

počty s naukou o tvarech měřických 

přírodopis 

přírodozpyt 

dějepis hledíc zvláště k domovu a vlasti 

ruční práce 

tělesná výchova 

nauka o domácím hospodářství (může být zavedena jako zvláštní předmět) 

Jako nové jsou zavedeny ruční práce pro chlapce a domácí nauky pro dívky, tělocvik a 

občanská výchova. Osnovy pro tyto nové předměty byly vydány výnosem MŠaNO v roce 

1923. (Věstník MŠaNO 1923, str.21O) 

Zavedení občanské nauky bylo považováno za důležité a pojednávalo něm již výnos 

MŠaNO z 29.8. 1919, který uvádí:" ... úkolem lidového školství ve státě demokratickém je 
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tudíž, aby nejširší vrstvy lidové na takovouto vládu v demokracii připravilo nejen tím, že jim 

poskytne všeobecného vzdělání jak možno nejlepšího, ale že MŠaNO z 29.8.1919, který 

říká: " ... úkolem lidového školství ve státě demokratickém je tudíž, aby nejširší vrstvy lidové 

na takovouto vládu v demokracii připravilo nejen tím, že jim poskytne všeobecného vzdělání 

jak možno nejlepšího, ale že příští občany poučí o mravní, sociální a hospodářské podstatě 

státu, o jeho organizaci, o právech a povinnostech občanských o moderních proudech a 

hnutích společenských, které určují další vývoj sociální v nejširším smyslu. Škola má 

vychovávati příští uvědomělé občany a pěstovati občanské ctnosti, pokud to jen připouští 

duševní vývoj žactva na tom kterém stupni.". V podstatě totéž je uvedeno v důvodové zprávě 

kulturního výboru poslanecké sněmovny, jen je požadavek na výchovu k demokratickým 

zásadám a ctnostem ještě rozšířen o něco, co bychom dnes nazvali politickou korektností: " 

... občanská výchova má býti výchovou k demokracii, k lásce národu, ke vzájemné 

snášelivosti, úctě a lásce. Z toho důvodu všemu učitelstvu obecných a občanských / 

měšťanských! škol budiž zakázáno dotýkati se nepřátelsky při vyučování kteréhokoliv 

přesvědčení a kterékoliv národnosti." (Janota, 1923, str. 117) 

§ 3 se týká vyučování náboženství. To obstarává a dohlíží na ně příslušný církevní úřad, 

vrchní dozor a správa je ale podle § 1 zákona ze dne 9. 4. 1920 vyhrazena státu. Týdenní 

dotace je stanovena ve všech třídách na dvě hodiny týdně, výměru a rozdělení učiva 

náboženství na jednotlivé stupně si stanoví církevní úřady. Učitelé náboženství i církevní 

společnosti jsou povinny dodržovat předpisy, které vydají školní úřady. Státní moc je tedy 

nadřazená moci církevní. 

Žáci bez vyznání, nebo vyznání státem neuznaného náboženství jsou všeobecně zproštěni 

povinnosti, aby se zúčastnili vyučování náboženstvÍ. U vyznání ostatních musí o zproštění 

této povinnosti požádat rodiče nebo zákonní zástupci písemně nebo protokolárně okresního 

školního inspektora. Vyučovací hodiny náboženství měly být v rozvrhu stanoveny tak, aby 

tím nebyla narušena souvislost ostatního vyučování. 

§ 4 v odstavci 3 umožňuje ministr školství postupné zavádění vyučování ručním pracím 

chlapeckým a domácímu hospodářství, a to na školách, kde k tomu budou vhodné podmínky. 

Zohledňuje tak nedostatek vyučovacích pomůcek, školních dílen a kuchyní a odborných 

učitelů. 

3. 3. 2. Snížení počtu žáků ve třídě 
§ 5, odstavec 1 se týká počtu dětí ve třídách. Stanovuje maximální počet žáků na jednu 

třídu obecné školy s postupně sestupnou tendencí. Takže: 
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v letech 1922/23 - 1926/27 maximální počet žáků je jedné třídě 80 

v letech 1927/28 - 1931/32 maximální počet žáků v jedné třídě 70, v jednotřídní škole 

65 

od školního roku 1932/33 bude maximální počet žáků v jedné třídě 60, v jednotřídní 

škole 50. 

Odstavec 2 se zabývá zřizováním dalších, tzv. zatímních tříd při škole. Ty bylo možno 

zřídit, pokud přesahoval počet dětí počty uvedené v prvním odstavci a zároveň nebylo možné 

děti jinam zařadit. Právo rozhodnutí náleželo v tomto případě okresnímu školnímu 

inspektorovi. Pokud takováto zatímní třída trvala při škole déle než tři roky, proměnila se 

v třídu definitivní. 

Podle odstavce 3 připadá na jednu třídu jedno učitelské místo, počítá se také místo správce 

školy. 

Odstavec 4 - pro vyučování předmětům, kterých se neúčastní všichni žáci té které třídy, se 

zřídí zvláštní oddělení, kde se sloučí podle potřeby žáci z různých tříd, tak aby jejich počet 

nepřesahoval 60. 

Podle § 6 nařízení uvedená v § 5 pro školy obecné se týkají také škol měšťanských. 

§ 7 povoloval odchylky od § 5 a 6 a to zejména pro nedostatek kvalifikovaných učitelů a 

vhodných školních místností. Tyto odchylky byly omezeny rokem 1935/36, pak přestávaly 

platit. 

Vládní důvodová zpráva k tomu uvádí: " ... snížení toto jest vůbec nejdůležitější 

podmínkou jakékoli reformy školské. Z přeplněnosti našich škol rodilo se všecko zlo, na něž 

si veřejnost i pedagogičtí odborníci právem stěžovali. Četné závady zdravotní a téměř všecky 

nedostatky školní výchovy i školního vyučování (drakonická, kasárnická kázeň, stírání 

individuality dětské, nedostatek samočinnosti dětské, nedostatek cvičení i nedostatek 

direktivního styku žáka s učitelem, atd.) pramenily se toliko z přeplněných tříd." (Janota, 

1923, str.128) S takovým zdůvodněním nelze než souhlasit, i když za všechny nedostatky ve 

školském systému asi přeplněné třídy nemohly a také je nemohly vyřešit, snížení počtu žáků 

na jednoho učitele byl významný krok, který učitelovu práci zkvalitnil a ulevil dětem i 

učitelům. Vláda využila období mezi lety 1921/22 až 1931/32, kdy válečná a těsně poválečná 

nízká porodnost snížila počty dětí nastupujících do školy. Získala tak čas na zvýšení stavu 

učitelů a zlepšení starých, případně postavení nových školních budov. 

V okolních zemích, např. v Bavorsku byl nejvyšší počet žáků 60, v jednotřídce 50, 

v Londýně 40, v Dánsku v městské školní obci 35, ve venkovské 37. Vláda si podle svého 

prohlášení uvědomovala, že navrhovaný počet 60 dětí je ještě značný, ale na další snížení 
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počtu žáků v jedné třídě nebylo dost finančních prostředků, ani školních místností a 

kvalifikovaných učitelů. 

Podle důvodové zprávy poslanecké sněmovny si tato od snížení počtu žáků na učitele zase 

slibovala alespoň částečné vyrovnání vzdělanostních rozdílů mezi městem a venkovem. Ve 

městě mohou děti navštěvovat měšťanskou školu a pak ještě pokračovací kurzy, zatímco na 

venkově končí po obecné škole, kde jim byl ještě poskytovány časté úlevy, takže nedosahují 

ani úrovně vzdělání obecné školy. Ještě hůře na tom bylo Slovensko, kde počet analfabetů byl 

25,7% oproti 2,43% v českých zemích. (Janota, 1923, str. 132) Taková čísla mi připadají 

vysoká, domnívám se, že pouhé snížení počtu žáků na jednoho učitele zase tolik nepomohlo a 

je škoda, že větší reforma československého školství se během první republiky neuskutečnila. 

3. 3. 3. Poměrné zastoupení mužů a žen ve školách 
§ lOse zabývá v sedmi odstavcích poměrným zastoupením mužů a žen ve škole. Určuje, 

jak postupovat v případech lichého počtu učitelských míst, zachází do značných podrobností. 

Zároveň jsou jím zrušena všechna předcházející nařízení, která systemizovala místa na 

školách buď pro učitele, nebo pro učitelky. 

v odstavci 1 uvádí, že učitelé i učitelky mohou vyučovat chlapce i dívka na všech 

stupních a druzích škol. 

na veřejných školách má být polovina míst obsazena učiteli a polovina učitelkami, 

přičemž se nepočítá místo správce nebo ředitele školy. Při lichém počtu míst náleží o 

jedno místo navíc na chlapeckých školách učiteli, na dívčích učitelce, u smíšených 

škol se rozhoduje bez ohledu na pohlaví. Tyto zásady se mají pokud možno dodržovat 

i při obsazování zatímních míst. 

při vypisování konkursu na volné definitivní učitelské místo uvede orgán, jenž 

konkurs vypisuje, které pohlaví má při obsazování místa přednost. ( odst. 3 ) 

místa správců a ředitelů škol náleží na chlapeckých školách mužům a na dívčích 

ženám, na smíšených na pohlaví nezáleží. ( odst. 4) 

Podle dosavadních zákonů mohly ženy vyučovat chlapce jen v prvních dvou školních 

letech. Vládní důvodová zpráva (Janota, 1923, str. 134, 135) považuje takovéto omezování 

žen za zpátečnické a proti duchu doby. Pro paritní zastoupení mužů a žen ve školství uvádí 

také praktické důvody: 

1. poměrný nedostatek mužského učitelského dorostu a naproti tomu poměrný nadbytek 

kandidátek učitelství. 
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2. na smíšených školách je leckde větší počet dívek než hochů a u některých předmětů 

(např. tělocvik) je nutné vyučovat chlapce a dívky odděleně. Tyto předměty nemůže 

dost dobře vyučovat muž. Je tedy nutné pro vyučování takových předmětů povolat 

učitelky a aby byly plně zaměstnány, připustit je i k výuce chlapců. Také je dobré, aby 

se při školské výchově mládeže uplatňoval mužský i ženský prvek, protože je to tak 

přirozené a jednostrannost ve výchově je spíše na škodu. 

3.3.4. Úprava povinné školní docházky 
§ 11 uplatňuje povinnou školní docházku a to tak, že: 

dítě nastupuje do školy počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dovršilo 6 let. Pokud dítě dovrší šesti let po začátku školního roku a do konce roku 

občanského, může být do školy přijato, pokud je tělesně i duševně vyspělé a 

nepřekročí-li se nejvyšší možný počet dětí ve třídě. Povinná školní docházka trvá 

plných osm školních let. 

V odstavci 2 se zakazuje poskytování jakýchkoli úlev. 

Povinnost navštěvovat hospodářské školy lidové podle § 7 zákona ze dne 29. 1. 1920 

nadále platí, ale nastane v budoucnu teprve po dokončení povinné školní docházky do 

školy obecné a občanské /měšťanské/. 

Podle odstavce 4 se mají při obecných a občanských školách zřídit pokračovací kursy 

nebo školy s povinnou docházkou pro mládež ve věku 14 až 16 let, pokud se 

nevzdělává na jiných vyšších školách. Osnovy a podrobná ustanovení o zřizování 

těchto škol nebo kursů měly být vydány nařízením vlády. 

Na území bývalého Rakouska, kam patří mnou sledovaná oblast, byla školní povinnost 

osmiletá. Začínala ale od počátku školního roku po dokonání šestého roku dítěte a končila se 

dnem dovršení 14 roku, přičemž byly povolovány úlevy v 7. a 8. školním roce. Často také 

docházelo k předčasnému propuštění koncem školního roku ve věku 13 a ~ roku, takže 

skutečná školní docházka trvala jen výjimečně plných osm let. (Janota, 1923, srov.138) 

Z důvodové zprávy poslanecké sněmovny: " ... zavedení osmileté docházky školní bez 

jakéhokoliv omezení je diktováno potřebou zvýšení základního a všeobecného vzdělání 

v nové době ...... hlavní však důvod pro plnou osmiletou docházku školní a zrušení úlev 

vyplývá z toho poznatku, že teprve na vyšším stupni, ve věku od 10. do 14. rokuje mládež 

rozumově rozvinutější, chápavější, v tom věku probouzí se teprve značný zájem o život, 

otázky hospodářské a společenské. Teprve v tom věku rozvoj duševních sil dovoluje mládeži 
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chápati plně zásady občanské výchovy a činí ji přístupnou vyučování reáliím. (Janota, 1923, 

str. 139) 

3. 3. 5. Sankce za neplnění školní povinnosti 
§ 14 uvádí tresty za neplnění školní povinnosti. Dosud tyto věci upravoval zákon z roku 

1868, ale byl již zastaralý a sankce v něm uložené málo účinné. 

v odstavci 1 jsou rozděleny pokuty za zanedbávání školní povinnosti takto: za vynětí 

dítěte za soupisu od 50 do 200 Kč, za nepřihlášení dítěte do školy a za nedbalou 

docházku školní od 25 do 200 Kč, stalo-li se zanedbání školy ze ziskuchtivosti rodičů 

nebo zákonných zástupců, může se uložit pokuta do 400Kč a při opětovném přestupku 

do 1000Kč. 

Při nedobytnosti pokuty může býti uložen trest vězení (uzamčení) od 1 do 14 dnů. 

(odst. 2) 

Tresty za nedbalou školní docházku na školách vedených MŠaNO mají být měsíc 

předem uveřejněny v úředním listě a vyvěšeny na školní budově. Promíjet a zmírňovat 

tyto tresty může také MŠaNO. (odst. 3) 

Tyto tresty platí také pro přestupky proti školní docházce do lidové školy hospodářské. 

Právo uložit je nebo zmírnit má ministr zemědělství. Pokuty za uložené přestupky 

plynou do fondu na opatření učebních pomůcek těchto škol. (odst. 4, 5, 6 ) 

3. 4. Školské zákony vydané ve druhém desetiletí první republiky 

V roce 1922 byl vydán Malý školský zákon a tím se zákonodárná aktivita na dlouhou 

dobu vyčerpala. Neznamenalo to sice, že se ve školství nic neděje - pokračovaly různé 

reformní pokusy, pod vedením Václava Příhody byly vypracovány nové osnovy pro 

měšťanské školy. K jejich schválení bohužel nedošlo pro odpor Říšského svazu učitelů 

měšťanských škol. 

Jedinou změnou ovlivňující lidové školství se stal až zákon vydaný 20. prosince 1935, 

který se týkal zřizování měšťanských újezdních škol. (Váňová, 1992, str. 162) 

Nebudu zde tento zákon podrobně rozebírat. V oblasti, kterou se dále zabývám, byly ve 

sledovaném období pouze tři měšťanské školy. Jednalo se sice o založení dalších, ale 

k uskutečnění nedošlo. Domnívám se tedy, že postačí, když přiblížím okolnosti vzniku zákona 

a hlavní změny, které přináší. 
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3.4.1. Zákon o újezdních měšťanských školách 
První osnovu zpracoval již v roce 1922 Kamil Buzek, jeho finální spolutvůrce. 

Meziministerské řízení bylo velmi obtížné, osnova byla několikrát měněna a stále se naráželo 

na finanční překážky. Teprve v roce 1929 vláda osnovu schválila a předložila senátu 

Národního shromáždění. Ten byl ale v druhé polovině r. 1929 rozpuštěn a vše se ztratilo bez 

rozhodnutí. 

Po volbách r. 1929 bylo obnoveno meziministerské řízení o osnově, které se vleklo dva 

roky. V červnu 1931 předložila vláda osnovu znovu poslanecké sněmovně. Na další čtyři roky 

však vše uvázlo na mrtvém bodě, osnova byla schválena teprve na jaře 1935, těsně před 

volbami. Po volbách byla předložena senátu a ten ji s úpravami schválil, poté vrácen znovu do 

sněmovny k upravení a konečně schválena na konci roku 1935. (Věstník pedagogický, leden 

1936, str. 78) 

Jádrem zákona je nová úprava úhrady finančních nákladů na měšťanské školy. Ten nesly 

doposud školní obce. Zákonem z 3.4. 1919 byla měšťanským školám uložena povinnost 

přijímat obligatorně nejen žáky bydlící v jejich školním obvodě, ale i žáky ze vzdálenosti 

větší, pokud nebude překročeno zákonné maximum žáků v jedné třídě. Žáci ze sousedních 

obcí měli právně zajištěný přístup do měšťanské školy až do 4 km. Náklady na vyučování 

cizích žáků musela nést školní obec příslušné měšťanské školy, i když byly někdy vyšší, než 

na žáky místní. 

Podle nového zákona se zvětšuje školní obvod na 5 km a vzniká tzv. školní újezd, náklady 

na vydržování školy přecházejí na něj. K jejich úhradě se měl využívat nejprve výtěžek 

vlastního školního majetku, zbylý schodek pokryje z 1/3 školní obec, z 1/3 okres (politický, 

správní) a z 1/3 země. 

Zákonodárci si od toho slibovali lepší vybavení měšťanských škol v chudých krajích a 

také lepší kontrolu školních rozpočtů jednotlivých újezdů ze strany okresních a zemských 

úřadů. (Věstník pedagogický, ročník XIV., leden 1936, str. 43) 

Do zabrání Sudet, následnému začátku II. světové války a tím i velkých politických a 

územních změn v našem státě zbývaly už pouhé dva roky. Potom měli občané zase na 

nějakou dobu zásadnější starosti, než byla reforma školy. Někde došlo k založení újezdů, 

někde byly pouze vypracovány plány, někde byly újezdní měšťanské školy založeny až 

během války, nebo po ní. Na uskutečnění větší školské reformy, ke které měl být tento zákon 

prvním krokem, už bohužel nezbylo dost času. 
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4. Charakteristiky jednotlivých škol 

Obce, ve kterých byly ve sledovaném období fungující školy, jsem vypátrala za pomoci 

pracovníků Okresního Archivu v Pelhřimově. Tam mi zapůjčili podrobnou mapku regionu, 

kde jsou vyobrazeny všechny obce, s výjimkou samot (příloha č. 1). Vzala jsem si seznam 

všech škol té doby z okresu Pelhřimov, který tu mají zpracovaný, a vybrala z něj soubor škol, 

patřících do soudního okresu Pacov. Práci mi zjednodušilo to, že u každé školy je poznámka, 

co z jejího fondu se dochovalo. Myslím, že seznam škol, který se mi takto podařilo sestavit, je 

úplný. 

4. 1. Použité prameny 

Školní kroniky 
Informace o školách jsem čerpala především ze školních kronik. Jevilo se mi to jako 

nejvhodnější, vzhledem k rozsahu práce - škol bylo celkem 37. 

Školní kroniky se psaly podle jednotného vzoru. Ten uváděl, které ukazatele má učitel 

sledovat a zaznamenávat. I když kroniku kontroloval každoročně školní inspektor, nebo jí 

alespoň podepsal, zápisy se značně liší. Záleželo na osobnosti učitele, které události 

považoval za důležité a věnoval jim více místa, zápisy některých jsou rozvláčné, jindy zase 

velmi stručné. Kroniky jsou psány ručně a i když se tehdy ve školách věnovala velká 

pozornost písmu a úpravě prací, číst záznamy některých učitelů nebylo úplně snadné. 

Inspekční zprávy Okresního školního výboru 
Dalším pramenem, ze kterého jsem čerpala, byly inspekční zprávy. Pomohly mi zejména 

tam, kde se nedochovala kronika. Ale i v místech, kde byla kroniky zachována byly tyto 

zprávy přínosné. Poskytovaly mi nové informace, nebo alespoň pohled na školu z jiného úhlu, 

než kronika. 

Zajímavé bylo v těchto zprávách také hodnocení jednotlivých učitelů. Inspektor hodnotil 

učitele známkou od jedné do pěti, známku doplnil slovním zdůvodněním. 

Zprávy se zachovaly ze tří let, a to 1920/21, 1922/23 a 1932/33, ve velkém rozsahu (vždy 

zhruba 25 škol) a potom z roku 1935/36 pouze u jedné školy. Podle těchto zpráv se zdá, že 

úroveň učitelů se za deset let hodně zlepšila. V roce 1920/21 bylo sedm učitelů hodnoceno 

dostatečně a dva nedostatečně, v roce 1922/23 byli dostatečně hodnoceni tři učitelé a 

nedostatečně jeden. O deset let později nebyl ani jeden z učitelů hodnocen dostatečně a hůře. 

Nejčastější hodnocení v roce 1932/33 bylo známkou dvě - třicet šest učitelů, známku jedna 

dostalo šestnáct učitelů a tři učitelů šest. 
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Pokusím se přiblížit alespoň částečně, jak vypadalo slovní hodnocení u jednotlivých 

stupňů. Možná si potom lépe dokážeme představit, co bylo předmětem hodnocení, k čemu se 

přihlíželo: 

Výborné 
dociluje velmi příznivých výsledků, využívá i formy dramatizační 

horlivá a svědomitá 

bystrý, obratný, dovede nadchnout žáky 

referuje na každé poradě sboru o literárních novinkách a metodických směrech 

v řízení i práci školské velmi svědomitý 

Velmi dobré 
pracuje pilně a svědomitě, v jeho práci se objevují sledy nejnovějších metod 

pracovních a způsobují dosti zdaru 

propadá mnohomluvnosti 

nepracuje způsoby reformními, ale práce má docela poctivou úroveň 

ve vyučování se řídí staršími postupy, v elementárním čtení pěstuje příliš slabikování, 

ale ve třídě má pěkný duch a spolučinnost dětí je dobrá 

více živosti a teplejšího tónu vyučovacího, zvláště hlas je řezavý 

Uspokojivé 
pohodlný, skoupý na slovo, myšlenkově nesoustředěný, v metodě slabý 

úprava úředních knih malá, při vyučování jeví malou pohotovost 

při vyučování na první pohled zarážejí některé vlastnosti učitelovy osobnosti 

špatné výsledky žáků svádí na jejich malou chápavost 

spíše pilný než schopný 

učí prvním rokem po zkoušce učitelské dospělosti 

Dostatečné 

malá píle, pohodlnost a využívání nevhodných metod 

nevalné vědomosti, slabý metodik 

slabá kázeň a píle 

příliš vlažný 

vyučuje mdle, zdlouhavě, těžkopádně, vybírá nevhodná témata 

Nedostatečně 

vyučuje mrtvě, bez zájmu, kázeň u dětí má silně uvolněnou, snaha a píle žádná, 

prospěch dětí zcela nedostatečný 

inventář knihovny neúplný, písemné práce nepsány, deníky nepřehlíženy, látka značně 

opožděna, vědomosti a dovednosti žactva velmi chatrné, píle nepatrná, kázeň slabá. 
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Pokud byl učitel hodnocen nedostatečně, navrhoval školní inspektor ve dvou případech 

penzionování, v jednom propuštění. 

Výborné hodnocení naopak získával učitel, který dovedl děti zaujmout, sám se zajímalo 

novinky v oboru, byl svědomitý a pracovitý. 

V další části se budu věnovat jednotlivým školám, jejich historii, materiálnímu 

zabezpečení, hodnocení školní docházky a dalším ukazatelům, které se daly vyčíst z výše 

uvedených pramenů. Jednotlivé školy jsou seřazeny abecedně. 
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4. 2. Abecední seznam jednotlivých škol v soudním okrese Pacova jejich 

charakteristiky podle dochovaných pramenů 

4. 2. 1. Školy se začátečním písmenem v názvu B - J 

Bezděčín 

Školní kronika se nedochovala, čerpala jsem pouze z inspekčních zpráv okresního 

školního výboru. 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1903. Jednalo se o jednotřídní školu s počtem žáků mezi 25 a 

35, z nichž polovina byla přespolních. Ti docházeli ze vzdálenosti 1 km, ale cesta v zimě byla 

téměř neschůdná. Je tedy zajímavé, že školní docházka byla podle zprávy okresního školního 

inspektora z roku 1922/23 nejlepší na okrese. 

Materiální podmínky 

Školní budova je hodnocena jako velmi dobrá, kabinet, cvičiště, školní zahrada i záchody 

jako zcela vyhovující. 

Výchovná práce školy a její spolupráce s obcí 

Vaření žákyň se odehrávalo v kuchyni řídícího školy. Funguje dorost ČSČK i spoření 

žáků. Rovněž Sdružení rodičů pracuje dobře. 

Bratřice 

Školní kronika se nezachovala, čerpala jsem pouze ze zpráv okresního školního výboru. 

Historie školy 

Jednalo se o jednotřídní exposituru školy ve Velké Chyšce, která existovala od roku 1908. 

Učilo se v místním hostinci a ještě v roce 1932/33 se usiluje o získání souhlasu a podpory 

lesní správy premonstrátského panství se stavbou nové školy .. 

V roce 1932/33 školu navštěvovalo 50 žáků. 

Buřenice 

Není zachovaný archivní fond a ani zprávy okresního školního inspektora se o ní 

nezmiňují. 
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Cetoraz 

Kronika není zachována čerpala jsem pouze ze zpráv okresního školního výboru. 

Historie školy 

Škola existovala v letech 1854 - 1980. Jednalo o trojtřídní školu, kterou navštěvovalo 

okolo 120 žáků. 

Materiální podmínky 

Budova je hodnocena jako dostatečná, v místnosti druhé třídy je plíseň a kabinet je malý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dorost ČSČK pracoval dobře. Dětské a rodičovské besídky se pořádaly několikrát ročně. Ve 

všech třídách jsou čítámičky, škola odebírá 9 časopisů. Místní školní rada přispívá 150Kč 

ročně na potřeby pro chudé. (1932/33 zpráva okresního školního výboru) 

Rodičovské sdružení založeno nebylo. 

Čáslavsko 

Archivní fond se nezachoval, není zmiňována ani ve zprávách okresního školního 

inspektora 

Dobrá Voda II Pacova 

Kronika školy se nezachovala, pouze zprávy okresního školního výboru 

Historie školy 

Škola byla založena roku 1904. Jedná se o jednotřídní školu, kterou v roce 1932/33 

navštěvovalo 31 žáků, z toho 3 přespolní. 

Materiální podmínky 

Stav budovy je hodnocen jako dobrý, školaje dostatečně zásobena pomůckami, které jsou 

"hojně při vyučování využívány". 

Výchovná práce školy a její spolupráce s obcí 

Bylo založeno rodičovské sdružení, dorost ČSČK i spoření žáků. 

Hartvíkov 

Kronika školy se nezachovala, čerpala jsem pouze ze zpráv okresního školního inspektora. 

Historie školy 

Škola byla založena roku 1776. Jednalo se o dvoutřídní školu, počet žáků v obou třídách 

53, z toho 13 přespolních. Ti docházeli ze vzdálenosti zhruba 2 km. 
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Materiální podmínky 

V roce 1921/22 hodnotí školní inspektor stav budovy jako dobrý, o 11 let později je 

hodnocena jako méně uspokojivá, obec pořídila nákresy nové školy, ale dosud nebyly 

schváleny. V roce 1932/33 odebírá škola 6 časopisů. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dorost ČSČK zde nebyl, spoření žáků ano, sdružení rodičů ne. Řídící učitel zastával 

obvyklé osvětové práce, mladší učitel se mimoškolní práce neúčastniL Chudé děti dostávají 

školní potřeby zdarma. 

Hořepník 

Kronika se zachovala pouze do roku 1925/26. Do té doby byla správa měšťanské a obecné 

školy oddělena, psaly se dvě kroniky. V tomto roce odchází řídící učitel obecné školy do 

penze a obě školy jsou výnosem zemské školní rady z 30.6. 1926 sloučeny pod jednu správu. 

Historie školy 

Založena pravděpodobně v roce 1776, v roce 1918 se jednalo o šestitřídní obecnou školu. 

Obec žádala o povolení zřídit měšťanskou školu, tato žádost byla vyřízena kladně. Výnos 

zemské školní rady z 10. 10. 1919 povoluje zřízení chlapecké měšťanky s koedukací dívek. 

V roce 1923 byla přeměněna na smíšenou pro velký počet přijímaných dívek. Vyučování 

začalo 1. 12. 1919 v I. a II. třídě měšťanské školy, v dalším roce byla otevřena III. třída. 

Obecná škola se změnila na pětitřídní s jednou defmitivní pobočkou. Obecná i měšťanská 

škola byly v jedné budově, ve značně stísněných prostorách, cituji: " ... takže na úkor obecné 

školy zabrány byly již tři místnosti ve šk. budově a musila tudíž pro jednu třídu obecné školy 

zřízena býti třída v Radnici a opatřena novým nábytkem. Jelikož místní šk. rada v nejbližších 

letech ani pomysliti nemůže na novostavbu pro občanskou školu pro přílišnou drahotu, bude 

toto tísnění se obou škol v jedné budově dlouho trvati .... , .tím, že občanská škola umístněna 

jest také v budově obecné školy - obecná škola velice trpí - již také tím, že již druhým rokem 

není vyučováno na definitivní pobočce obecné školy a následkem toho jedna třída má ke 100 

dítek, což vyučování velmi ztěžuje." (Kniha pamětní školy Hořepnické, Č. 1, str. 273 ) Tento 

zápis z roku 1921 byl velmi předvídavý, s místem měla škola vleklé problémy. Podle zákona 

o vytvoření školních újezdů byla v r. 1938 škola v Hořepníku přeměněna na újezdní. Do 

školního újezdu patřily obce: Arneštovice, Bořetice, Březina, Hořepník, Lesná, Přáslavice, 

Radějov, Rovná, Útěchovice, Mašovice, Buřenice a Babice. (Havlová, B., 1974, str. 3-4 ) 
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Materiální podmínky 

Místní školní rada se snažila řešit problém s nedostatkem místa pouze opravami staré 

budovy a stavbu nové školy stále odkládala. Okresní školní výbor pohrozil místní školní radě 

uzavřením měšťanské školy, jestliže do jara 1929 nebudou opatřeny nové místnosti pro školu 

a rozhodnuto o přístavbě školy. Hospodářská krize ve třicátých letech zase překazila všechno 

snažení, protože stát nemohl poskytnout žádnou fmanční podporu na stavbu. 

Školní docházka 

Úlevy dostalo v roce 1919 70 žáků, potom je už kronika neuvádí. Ve stejném roce byl 

začátek školního roku posunut na 15. 9., kvůli využívání dětské pracovní síly při sklizni. 

Učitelé 

V roce 1922 pro velký problém s byty pro učitele přiměl řídící učitel obecní 

zastupitelstvo ke stavbě učitelských rodinných dvojdomků. 80% nákladů bylo zaplaceno ze 

státních subvencí. Vzhledem k tomu, že se školní kronika zachovala pouze do roku 1925/26, 

nemohu sledovat výměnu učitelů. Řídící učitel do té doby jeden na obecné a jeden na 

měšťanské. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav většinou dobrý, v roce 1918/19 trpěly chudé děti podvýživou, 1920/21 

se rozšířily plané neštovice. Ze zprávy okresního školního inspektora (1932/33): " ... vzhled 

dětí svědčí o tom, že je dost dětí z rodin chudých, některé jsou špatně živeny." 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

V roce 1919 začala polévková akce, vydávalo se až 300 porcí denně. Vařilo se z potravin 

z americké pomoci a podle kroniky tato akce" velmi přispěla ke školní docházce". Vařily bez 

nároku na odměnu slečny a paní zdejší, správcem kuchyně byl řídící učitel. Bohužel 

následujícího roku akce skončila již 15. 12., protože nebyly prostředky. 

Školní potřeby dostávají chudé děti zdarma (1932/33, zpráva ošv) 

Dorost ČSČK byl založen v roce 1923, spoření 1924. Dětská divadla se hrají od roku 1922. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na 

škole měšťanku střední školu 

1918/19 479 6 4 

1919/20 345 neuvádí -

1920/21 332 neuvádí -

1921/22 336 neuvádí -
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1922/23 

1923/24 

1924/25 

1925/26 

Chýstovice 

Historie školy 

307 

265 

242 

240 

neuvádí -

neuvádí -

neuvádí -

neuvádí -

Rok založení školy v kronice uveden není, neuvádí ho ani Vlastivědný sborník českého 

jihovýchodu. Původně byla dvoutřídní, ale počet žáků se postupem času snížil zhruba na 

polovinu, takže v roce 1932/33 byla škola zredukována na jednotřídní. Přiškolená obec 

Jedlina, jinak docházejí místní děti. Počet obyvatel v obci se při sčítání lidu v roce 1931 snížil 

asi o 1/5 oproti sčítání v roce 1921. 

Materiální podmínky 

V roce 1925/26 byla opravena střecha budovy a oplocení, 1930/31 byl zaveden elektrický 

proud do bytu správce školy a do I. třídy. 

Škola odebírala 4 dětské časopisy. V roce 1928/29 zmiňuje kronika nedostatek fyzikálních 

pomůcek, vycpanin a nově vydaných obrazů a knih. 

Učitelé 

K výměně řídícího učitele došlo osmkrát za sledované období, učitelé ve druhé třídě se 

měnili často, někdy měla škola problémy s obsazení druhého učitelského místa. Např. v roce 

1923/24 muselo být až do 1. 1. 1924 ob denní vyučování, protože nenastoupil žádný z nových 

učitelů, přestože proběhly tři konkurzy. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků byl většinou dobrý, pouze v roce 1921/22 a 1922/23 zde proběhly 

epidemie chřipky, jedna žákyně na ni zemřela. Ve stejném období byl také mezi dětmi hodně 

rozšířený svrab. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Výlet se uskutečnil v roce 1924/25 na přehradu Želivku a do papíren v Červené Řečici, 

další se konaly až po desetileté přestávce. 

Dorost ČSČK byl založen v roce 1920/21. 

Sdružení rodičů bylo založeno roku 1931/32. 
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1921/22 byly zavedeny hospodářské večerní besídky místo zrušených zimních 

hospodářských kurzů. Trvaly dva měsíce do zahájení pasivní resistence učitelstva, která byla 

vyvolána zákonem ze 16. 12. 1921. 

Děti sbíraly od roku 1922/23 léčivé rostliny, z peněz získaných jejich prodejem byli 

podporováni chudí žáci. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 82 - -

1919/20 84 - -

1920/21 75 4 1 

1921/22 76 11 1 

1922/23 72 10 1 

1923/24 68 12 2 

1924/25 68 10 2 

1925/26 52 8 2 

1926/27 49 8 -

1927/28 54 6 -

1928/29 43 6 -

1929/30 41 8 1 

1930/31 37 7 1 

1931/32 45 8 1 

1932/33 42 8 1 

1933/34 42 9 -

1934/35 44 11 -

1935/36 39 10 2 

1936/37 43 14 1 

1937/38 37 11 1 
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Jetřichovec 

Historie školy 

Samostatná škola v obci Jetřichovec byla založena v roce 1905. Do té doby byla obec 

přiškolena do sousední obce Zhoř, vzdálené zhruba 3,5 km. Vzhledem k drsným přírodním 

podmínkám byla v zimě a na jaře cesta často neschůdná a děti nemohly školu navštěvovat. 

Některé chodily raději do Pacova, což je sice delší vzdálenost (5 km), ale schůdnější cesta. 

Obec žádala o přiškolení k Pacovu od r. 1899, žádost byla zamítnuta a od školního roku 

1902/1903 byla v Jetřichovci zřízena celoroční expositura. Na začátku roku 1905 podal 

obecní výbor žádost o změnu expozitumí školy v jednotřídní školu samostatnou. Tato žádost 

byla schválena výnosem c. k. zemské školní rady z 8. 2. 1905. 

Materiální podmínky 

Opravy školní budovy se děly postupně, obec měla stálý nedostatek finančních 

prostředků. Některé úpravy v bytě správce školy si musel hradit správce sám, např. 

vymalování (po 15ti letech) v roce 1919. V roce 1920 vrácen na školu bleskosvod, který byl 

za války odstraněn. 1923 byla z nařízení hygienika školní žumpa opatřena ventilační rourou o 

průměru nejméně 15 cm vyvedenou nad střechou školní budovy, aby zápach ze záchodků 

nevnikal do chodby. V roce 1937/38 byl do školní budovy zaveden vodovod s 6 výtokovými 

kohouty, koupelnou v bytě správce školy, dvěma umyvadly a výlevkou a elektrické osvětlení: 

" ... s deseti světelnými vývody a třemi zásuvkami." (Pamětní kniha ZDŠ Jetřichovec, č. 

l)Větší opravy školní kronika nezmiňuje. 

V roce 1918/19 zmiňuje kronika drahotu školních pomůcek a uvádí, že žáci I. oddělení 

psali na břidlicové tabulky. 1922/23 zakoupila škola kopací míč, 1937/38 si děti zakoupily 

z peněz za školní představení radio. 

V roce 1932/33 odebírala škola podle zprávy okresního školního inspektora 5 časopisů, 

jejich četba byla kontrolována a didakticky využívána. 

Školní docházka 

Začátek školního roku byl MŠaNO od školního roku 1919120 stanoven na 1. 9., ale 

v Jetřichovci v tomto roce začínali až od 16. 9., zemědělské práce se toho roku zpozdily a 

pomoci dětí bylo potřeba kjejich dokončení. Úlevy ze školní docházky byly poskytovány 

naposled v roce 1921/22 a to 4 žákyním nejvyššího stupně: "v míře nutné potřeby, nejvýše 

však 50 půldnů v roce." 
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Vyučování bylo na této škole přerušeno z technických důvodů 2x - v roce 1919 od 7. 2. do 

18.2. pro nedostatek uhlí a v roce 1929 od 20.2. do 2. 3., protože kruté mrazy toho roku 

znemožňovaly třídu vůbec vytopit. 

Učitelé 

Na zdejší škole vyučoval mezi lety 1918 - 1929 jeden řídící učitel (F. Roubal),po odchodu 

na jiné místo byl od školního roku 1929/30 vystřídán V. Dufkem, který zde zůstal až do konce 

sledovaného období. Na této škole nedocházelo k častým výměnám učitelů, což bylo jinde 

běžné. 

Mimoškolní činnost u obou zde působících učitelů byla stejná: vzdělavatel a jednatel 

místního hasičského sboru, vedoucí pěveckého kroužku. 

První řídící učitel byl- jak vyplývá ze zápisů - velkým vlastencem, viz např. zápis: 

"Dnešní školu musí ovládati svoboda, pokrokovost a demokracie - vše rakouské musí ze 

školy. Hmotné zajištění na obzoru." ... a dále: " ... politické a náboženské přesvědčení nemůže 

být předmětem disciplinárního řízení. Okresní školní dozorci buďte učitelstvu pedagogickými 

rádci! Návštěva okresního, případně zemského školního dozorce na škole má být učitelstvu 

pedagogickým svátkem." Učitel využil výnosu MŠaNO z 25. 11. 1918, podle něhož je účast 

žáků i učitelů při náboženských cvičeních dobrovolná a zkouška z náboženství se od tohoto 

roku ve škole nekonala. Všechny děti za celé sledované období byly vždy náboženství 

římskokatolického a byly navyklé ještě z doby Rakouska-Uherska na těsné propojení školy a 

kostela, učitel se naopak snažil tento svazek rozdělit. Například školní rok 1919/20 začíná 

ještě na výslovné přání "dítek i rodičů" jejich přítomností na bohoslužbách v Pacově, další 

školní rok začíná již bez bohoslužeb, ovšem následujícího 1. 9. : " % dětí začaly školní rok 

bohoslužbami v Pacově, zřejmě naschvál učiteli." Od příštího školního roku se začínalo 

školní slavností a spor byl vyřešen. 

Zdravotní stav žáků 

V letech 1918 a 1919 onemocnělo mnoho dětí španělskou chřipkou, ale nezemřelo na ni 

žádné. Od roku 1920 byli žáci očkováni proti neštovicím. V roce 1920 byl ve škole rozšířen 

svrab, 1922 příušnice, černý kašel a záškrt, 1924 dva žáci silně nahluchlí, jeden měl zkřivenou 

páteř a jedna žákyně zlomenou ruku, 1928 jedna žákyně trpěla chudokrevností a tancem 

svatovítským, 1929 spalničky a černý kašel, 1931 Spalničky a neštovice. V ostatních letech byl 

zdravotní stav žáků uspokojivý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Školní výlety začínají až s příchodem nového učitele v roce 1929/1930. První výlet byl do 

Tábora, následující rok na hrad Kámen a exkurze do vzorově zařízeného mlýna, rok poté do 
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skláren v Janštýně, další rok na poutní místo Křemešník. V roce 1933/34 výlet nebyl, další 

rok se konal výlet do Pacova, následující do Benešova a na Konopiště. V letech 1936/37 a 

1937/38 školní výlety nebyly. Každý rok se konaly poučné vycházky do okolí, neboť podle 

zdejšího učitele: " ... Bylo pozorovati, že vlastivěda založená na vycházkách poskytuje žactvu 

mnohem bohatších a trvalejších vědomostí, než výklady školní". 

1920 v Pacově byla zřízena okresní komise pro péči o mládež. Jejím prostřednictvím bylo 

ošaceno a obuto 9 zdejších dětí. 

1923/24 zavedeny nové předměty - ruční práce pro chlapce, nauka o domácím hospodaření a 

povinný tělocvik i pro dívky. 

1927/28 od tohoto školního roku se dívky učí vařit v pronajaté školní kuchyni. 

Rodičovské sdružení při škole nefungovalo. 

Školní knihovna je bohatě využívána. 

O školou organizovaném spoření se kronika nezmiňuje. 

Od roku 1926 pořádá okresní osvětový spolek v Pacově jednou měsíčně v sobotu v době 

vyučování školní kinematografické představení. 

Od roku 1930/31 hrají děti každý rok jedno divadelní představení. 

Tabulka počtu žáků v letech 1918 - 1938 

Školní rok Počet žáků ve Docházejících na Na měšťanskou Na střední školu 

zdejší škole jinou obecnou do Pacova 

1918/19 54 - 6 -

1919/20 55 - 13 -

1920/21 59 - 10 -

1921/22 52 - 10 -

1922/23 57 - 3 -

1923/24 46 3 6 -

1924/25 42 1 9 -

1925/26 39 1 9 -

1926/27 35 - 12 -

1927/28 35 1 6 -

1928/29 29 - 6 -

1929/30 25 - 7 -

1930/31 29 1 6 -
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1931/32 31 1 7 -

1932/33 28 1 9 1 

1933/34 35 - 7 1 

1934/35 35 - 7 1 

1935/36 33 - 3 2 

1936/37 30 - 8 1 

1937/38 29 - 8 1 

Jakje podle této tabulky vidět, ve školním roce 1923/24 nastal značný úbytek žáků, 

nastoupily slabé válečné ročníky. Početní stav se ale nezvýšil ani v době míru, naopak se dále 

snižoval. Čím to bylo způsobeno, kronika neuvádí ani se nad tím nijak nepozastavuje. Zákon 

o újezdních měšťanských školách, jakje vidět, neměl žádný vliv na počet dětí, které skutečně 

navštěvovaly měšťanku, zdejší škola byla v Pacovském školním újezdu. 

Zápis ze školního roku 1930/31 ilustruje obtížnost práce na venkovské jednotřídce: " 

Školní práce v tomto roce se celkem dařila, až na I. oddělení, kde bylo 40% žáků tupých a 

zaostalých, kteří práci značně zdržovali ........ V občanské nauce a výchově je potřeba dítě 

vychovávati pomocí dobrých návyků, které se zdají nejúčinnějšími a mnohde se v letošním 

školním roce osvědčily. Žáci čistili si zuby ve škole, prohlížela se čistota oděvu, těla a prací 

žákovských, příležitostně se vedlo žactvo k úpravě školní místnosti i okolí budovy školní 

atd. Žel, že dosud tyto dobré snahy učitelovy nenacházejí patřičného pochopení se strany 

rodičů žáků." 

4. 2. 2. Školy se začátečním písmenem v názvu K - O 

Kámen 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1802. Kronika je zachovaná až od roku 1931. Jiné záznamy o 

předcházejícím období jsem v archivu neobjevila. Jedná se o školu čtyřtřídní, s přiškolenými 

obcemi Eš, Německá Lhota, Vysoká Lhota a Zlátenka. Výnosem MŠaNO byla škola od 

školního roku 1935/36 změněna na školu trojtřídní až do odvolání. 
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Materiální podmínky 

Opravy školní budovy: Ve zprávě okresního školního inspektora je v roce 1922/23 budova 

hodnocena jako stará, učebny malé, tmavé a vlhké, záchody malé, uvnitř budovy. Záclony 

roztrhané a kamna ve II. třídě kouří. O deset let později hodnotí inspektor stav školní budovy 

jako méně uspokojivý.V roce 1932/33 vykopána nová studně a do jedné učebny koupena 

nová kamna. V roce 1934/35 dostala škola novou střechu. 

Učitelé 

Učitelský sbor byl ve sledovaném období stabilní. Učitelé se pravidelně účastní 

pracovních schůzí v Pelhřimově, v roce 1936/37 se jeden z učitelů účastnil zdravotního kursu 

v rámci brannosti a v roce 1937/38 dva učitelé státního tělovýchovného kursu. O mimoškolní 

činnosti učitelů se kronika nezmiňuje. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav dětí byl v letech 1931 -1933 dobrý, v roce 1934/354 onemocněla jedna 

žákyně spálou a jedna zemřela na zánět mozkových blan, v roce 1935/36 epidemie spalniček, 

záškrt, na který zemřelo jedno dítě, 1936/37 opět záškrt, zemřely dvě děti, pro žáky postižené 

strumou byly objednány jodidové tablety, 1937/38 zdravotní stav dětí opět dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Rodičovské sdružení ustanoveno nebylo pro nezájem rodičů. 

Ve škole funguje žákovská samospráva ve 3. a 4. třídě, v nižších třídách se neosvědčila. 

Samospráva byla jednou ze součástí Příhodových reforem na přelomu 20. a 30. let, 

jiné pokusy o reformní vyučování ve škole nejsou během celého sledovaného období. 

Každý rok se koná dětské divadlo a dětské besídky o národních svátcích. 

Spoření žáků ve škole funguje, ale podle zápisu z roku 1931/32 žáci spoří méně, protože je 

krize. 

Školní výlety 1932/33 pěšky do Černovic, autobusem na Křemešník. 1933/34 na 

Hlubokou, Kozí Hrádek a pěšky na Svidník. 1934/35 do želivského kláštera a k sedlické 

přehradě. Následující dva roky výlet nebyl, 25.5. 1938 se v Kameně konal sraz mládeže pod 

státní vlajkou, spojený s holdem prezidentovi, účastnily se děti z okolí, dohromady 328 žáků. 

Každý rok se konalo několik vlastivědných vycházek, nejméně jedna měsíčně, aby si děti 

prohloubily učivo získané v lavicích. 

Od roku 1934/35 se pro přespolní žáky vaří 3x týdně v poledne teplá polévka. Vaří 

vždy tři žákyně z nejvyššího oddělení, v průměru 45 I na jednu várku. Suroviny jsou 

nakoupeny ze sbírky Venkov dětem. 
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Tabulka počtu žáků v letech 1931 - 1938 

Školní rok Počet žáků na Z toho počet Docházejících na Docházejících na 

zdejší škole přespolních žáků měšťanku do střední školu 

Pacova 

1931/32 130 99 18 1 

1932/33 133 93 19 -

1933/34 140 95 19 2 

1934/35 144 92 14 2 

1935/36 130 96 16 2 

1936/37 129 94 19 1 

1937/38 139 96 21 1 

Jak vyplývá z tabulky, nadpoloviční většina žáků byla z přiškolených obcí. Na jinou 

obecnou školu nedocházel žádný žák, alespoň se o tom kronika nezmiňuje. Po vyjití zákona o 

újezdních měšťanských školách nenastal žádný významný odliv děti na měšťanku. Obec 

uvažovala o zřízení vlastní újezdní měšťanské školy: " ... V měsíci únoru sešli se starostové 

při školených obcí a zástupci místní školní rady, aby projednali zřízení újezdní měšťanské 

školy v Kameně a usnesli se na tom, že zřízení její bylo by velmi prospěšné již k tomu, že 

zároveň mohlo by se pomýšleti na stavbu nové obecní školy, která uznána byla r. 1930 za 

nevhodnou." (Kronika školy Kámen č.1, s.65) Ke zřízení měšťanské školy ani k postavení 

nové budovy ve sledovaném období ale nedošlo. 

Většina žáků se hlásila ke katolickému vyznání, jiného vyznání (československého) bylo 

v každém školním roce zhruba 5% žáků. 

Košetice 

Historie školy 

V archivu se z fondu školy dochovala pouze Monografie školy v Košeticích, která byla 

dokončena 31. 12. 1932 zdejším řídícím učitelem. Podle tohoto pramene zde existovala škola 

od roku 1763. 

Roku 1913 byla dostavěna nová a pravděpodobně velmi moderní škola : ... "dominuje 

v obci na nejvyšším místě, na rozhraní okresní silnice k Buřenicům a státní k Pacovu, odevšad 

viditelná, okrasa a chlouba obce a nejkrásnější na okrese." (Monografie obecné školy 
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v Košeticích, s. 2) Budova byla jednopatrová, se čtyřmi třídami, dvoupokojovým bytem pro 

učitele, dvěma kabinety, ke škole patřilo hřiště a 12ti arová zahrada. 

V roce 1926 se zde pravděpodobně vyskytl nějaký problém s místní školní radou, protože 

kniha uvádí: "Výnosem zemské školní rady v Praze ze 16. července 1926 č. 2. 709 po 

zjištění, že činnost místní školní rady v Košeticích a zejména jejího předsedy poškozuje 

prospěch školy, rozpustila tuto podle ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1920 a ustanovila 

pro správu místního školství tříčlennou komisi." (Monografie obecné školy v Košeticích, s. 

15) O jaký problém šlo, kniha neuvádí, zápisy ze zasedání místní školní rady se nedochovaly. 

Košetickou školní obec tvoří v roce 1932 tyto obce: 

- obec Košetice se 137 školou povinnými 

- samoty v okolí Košetic (Sádka, Borek, Kruml, Hánovi, Nový mlýnek a Cihelna Duffek,) 

- osada Nová Ves se 16 dětmi 

dvůr Horka se 6 dětmi 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Působení školy a spolupráce s občany je v kronice hodnocena kladně: "Lid naučil se 

oceňovati vzdělání, vážiti si školy i učitele, když seznal, že bez základu vzdělání, jakýž 

obecná škola každému občanu poskytuje nic v pokročilém světě nedokáže a lepší život si 

nezajistí. Dobrý, laskavý a přičinlivý učitel stal se miláčkem dětí, přítelem a rádcem rodičů a 

hledaným pracovníkem a činitelem v kulturní práci ve spolcích v obci." (Monografie obecné 

školy v Košeticích, s. 57) 

Křeč 

Historie školy 

Škola ve Křeči existovala podle nejstarší školní kroniky zhruba od zavedení povinné školní 

docházky. Tento údaj upřesňuje E. Krištůfek ve Vlastivědném sborníku českého jihovýchodu 

na rok 1780. Kronika končí rokem 1932/33, další zápisy byly pravděpodobně vedeny v nové 

knize, která se nezachovala. Škola je dvoutřídní. 

Materiální podmínky 

Budova je již ve zprávě okresního školního inspektora z roku 1920/21 hodnocena jako 

nevyhovující - stará a vlhká, záchody nouzové, vchod do nich vede přes nedlážděný dvůr. 

V roce 1922/23 byly spraveny podlahy, opravena střecha a pořízena nová pumpa. V roce 

1924/25 bylo zřízeno letní cvičiště. Místní školní rada uvažuje o stavbě nové školy a v roce 

1926/27 byl zakoupen pozemek na stavbu. Obecní zastupitelstvo obce Křeč a přiškolené obce 
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Střítež se stavbě nové školy brání, podávají stížnosti na okresní školní výbor, ale ty jsou 

zamítnuty. Realizace stavby se tím stále odsunuje. V roce 1928/29 jsou od 20.2. do 4.3. 

místní školní radou vyloženy plány na stavbu nové školy, obecní zastupitelstva podávají 

stížnost k zemské školní radě, domnívají se, že zakoupený pozemek je na špatném místě, 

místní školní rada s nimi koupi dostatečně neprojednala a na stavbu je stanoven příliš nízký 

rozpočet. Zemská školní rada jejich stížnosti zamítla, obě zastupitelstva podala nové stížnosti 

na MŠaNO. Stavba byla znovu oddálena. V roce 1930/31 podala místní školní rada stížnost 

MŠaNO na nevyřízení stížností obecních zastupitelstev školní obce ohledně stavby nové 

školy. Celá záležitost se dále zkomplikovala žádostí obce Střítež o vyškolení ze školní obce 

Křeč a přiškolení do Černovic. Zemská školní rada nejprve žádost zamítla, střítežské 

zastupitelstvo se tedy odvolalo k MŠaNO a jejich žádost byla kladně vyřízena. Tím se vyhnuli 

výdajům na stavbu nové školy, děti měly do obou škol zhruba stejně daleko a v Černovicích 

byla občanská škola s lepším vybavením. O stavbě nové školy bylo podle záznamu v obecní 

kronice rozhodnuto až na obecním zastupitelstvu v květnu 1938 a škola byla během dvou let 

postavena. 

Školní docházka 

Úlevy ve školní docházce byly povolovány naposledy v roce 1918/19 a to pro 7 dětí. Ve 

sledovaném období bylo osvobozeno jedno dítě pro slabomyslnost. 

Učitelé 

Ve sledovaném období se vyměnil řídící učitel dvakrát, učitelé ve druhé třídě se vyměnili 

osmkrát, při výměně je vidět snahu o dodržení paritního zastoupení mužů a žen - řídící učitel 

+ učitelka ve druhé třídě, ale ne vždy to bylo možné (např. 1923-1925, 1931-1932). 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků byl většinou dobrý, v letech 1918 - 1920 se opakovala epidemie 

španělské chřipky a v roce 1925/26 zemřela jedna žákyně na tuberkulózu. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Organizované spoření probíhalo ve škole od roku 1927/28, kdy Obecní záložna ve Křeči 

darovala vkladní knížky se základním vkladem 5Kč všem žákům. 

Dětská divadelní představení dvě, pouze v roce 1930/31. 

Všechny děti (v roce 1932/33 - zpráva ošv) dostávaly pomůcky od místní školní rady. 
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Tabulka počtu žáků v letech 1918 - 1932 

Školní rok Počet žáků na Docházející na Docházející na Docházející na 

zdejší škole měšťanskou jinou obecnou střední školu 

školu školu 

1918/19 101 5 - 7 

1919/20 118 4 - 5 

1920/21 118 7 5 2 

1921/22 120 9 7 -

1922/23 123 16 4 1 

1923/24 83 17 4 -

1924/25 76 12 6 1 

1925/26 77 9 4 -

1926/27 77 9 7 1 

1927/28 72 8 6 1 

1928/29 72 9 7 2 

1929/30 74 10 7 -

1930/31 76 9 5 1 

1931/32 75 9 6 1 

Všechny zdejší děti byly české národnosti a katolického vyznání. Po celé sledované období 

se nevyskytovalo dítě jiného vyznání. 

Vzhledem k tornu, že není zachovaná další školní kronika, nemůžeme zjistit, zda existoval 

větší odliv žáků po vydání zákona o újezdních měšťanských školách. Po roce 1923/24 nastává 

náhlý pokles žáků, který není nijak kronikou komentován. Nemůže být způsoben pouze 

slabými válečnými ročníky, protože ani později se počet dětí nezvyšuje, naopak spíš dále 

klesá. 

Křešín 

Historie školy 

Škola v Křešíně je trojtřídní, přiškolené jsou okolní obce Bláznov, Ceněnice, Kramolín, 

Mohelnice, Skočidolovice, Štědrovice. Kdy byla založena neuvádí ani školní kronika, ani se o 

tom nezmiňuje Vlastivědný sborník českého jihovýchodu. Kronika nerozlišuje počet žáků na 
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domácí a přespolní, ale přespolních bylo s největší pravděpodobností víc, protože kronika na 

str. 89 uvádí u všech obcí počet domů, zjištěný při sčítání lidu v roce 1930. Křešín měl 44 

domů, Bláznov 18, Ceněnice 18, Kramolín 22, Mohelnice 28, Skočidolovice 6 a Štědrovice 

17 domů. 

Materiální podmínky 

Škola měla stálé problémy s přeplněnými třídami a s nedostatkem učitelů. Ve školním roce 

1918/19 se ve II. a III. třídě vyučovalo střídavě, protože až do 1. 1. 1919 chyběla jedna 

učitelská síla. Úroveň vyučování komentuje zápis v kronice takto: " Střídavé vyučování ve II. 

a III. třídě jevilo špatný vliv na docházku školní i žáků I. třídy. Neměl-li žák z třídy vyšší 

vyučování, zůstal doma i jeho menší sourozenec z I. třídy. Látka nemohla být při polodenním 

vyučování probrána, žáci postupovali s nedostatečnou přípravou. Majíce hojnost prázdna, 

odvykali škole, škola se jim znechutila a zdržovali se raději doma, kde nemajíce dostatek 

dozoru, ale dost peněz a necítíce nad sebou pevnou ruku, propadali zlozvykům, zejména 

kouření a mlsotě." (Kronika ZDŠ Křešín, kniha 3). Vedení školy žádalo o zřízení pobočných 

tříd při I. třídě, kterou navštěvovalo 83 žáků a při III. třídě, kterou navštěvovalo 85 žáků. 

Místní školní rada se vyslovila proti zřízení poboček. Situace byla ale neudržitelná a v roce 

1920/21 byla zřízena pobočka III. třídy, která byla ale roku 1923/24 zrušena výnosem zemské 

školní rady, protože počet žáků se snížil. 

Práci učitelů ztěžoval v prvních letech samostatné republiky ještě poválečný nedostatek a 

nedostatek učebnic. Na nedostatek čítanek si řídící učitel stěžuje ještě v roce 1919/20, 

v předcházejícím školním roce chyběly i sešity, školní potřeby byly podle kroniky lOx dražší 

než před válkou, chyběl papír a místní obchodník neměl nic na skladě :"První domácí úkol 

mohl být dán až v listopadu." 

Větší opravy budovy kronika nezmiňuje, pouze 2x za sledované období bylo vymalováno. 

Učitelé 

Ve školním roce ( 1919/1920) se podařilo obsadit všechna učitelská místa, takže skončilo 

střídavé vyučování. Řídící učitelé byli ve sledovaném období tři (1918-1927, 1927-1937, 

1937 - dále), ostatní učitelé se zde měnili velmi často, někdy i v průběhu školního roku. 

Učitelský sbor zůstal beze změn pouze v letech 1930/31 a 1931/32. 

Dva učitelé zdejší školy studovali dvouletou Školu vysokých studií pedagogických, po 

dokončení zdejší školu opustili (jeden muž, jedna žena). 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků: 1919/20 epidemie chřipky, zemřela jedna žákyně, 1920/21 svrab, jinak 

dobrý. V zimě 1925/26 zanedbávali žáci školní docházku pro omrzlé a odřené nohy. 
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Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

V roce 1923/24 kronika uvádí, že nově zavedené předměty - občanská nauka a ruční práce 

jsou mezi dětmi oblíbené. Vaření žákyň bylo zavedeno v roce 1924/25, dívky si suroviny 

nakupovaly z vlastních zdrojů, místní školní rada koupila sporokrb a nějaké nádobí. 

Školní knihovna funguje, počet výpůjček za školní rok na jednoho žáka se postupně 

zvyšoval, v roce 1931/32 to bylo 9 knih, v roce 1937/38 již 15. 

Při škole funguje dorost ČSČK. 

V roce 1937/38 byla zavedena žákovská samospráva. 

Dětská divadelní představení se konala v letech 1922/23, 1925/26, 1928/29 a 1932/33. 

Dětská divadelní představení se konala v letech 1922/23, 1925/26, 1928/29 a 1932/33. 

Místní školní rada alespoň na začátku sledovaného období nefungovala příliš dobře, 

domnívám se, že to lze přičítat velké roztříštěnosti školní obce, kdy jednotlivá obecní 

zastupitelstva nespolupracovala s místní školní radou a ani se školou dobře. 

Spolupráce školy a místní školní rady byla problematická až do roku 1935/36, kdy ji 

kronika označila za dobrou. Ale ještě v roce 1931/32 si řídící učitel stěžuje, místní školní rada 

pracuje údajně nedbale. Dokonce ani neobstarává dříví na topení ve škole a nevymáhá po obci 

Křešínu peníze, které škole náležejí. Pro nedostatek topení bylo ostatně vyučování přerušeno 

již v roce 1919/20 a to od konce února do 26. března, ale i potom: " ... v nevytopených 

učebnách panovalo citelné chladno. Mnozí rodiče dítky své do školy neposílali, oznámivše 

předem správě školy, že nevydají své děti možnosti nastuzení." (Kronika ZDŠ Křešín, kniha 

3). Dále se pro nedostatek topení nevyučovalo od 31. 10. do 8. 11. 1920 a od poloviny února 

do poloviny března v roce 1929, kdy trvaly kruté mrazy na území celé republiky. 

Spoření žáků bylo zavedeno v roce 1923/24 a pokračovalo celé sledované období, 

ovšem v době krize spořili žáci málo a v roce 1932/32 : " nenaspořili ani korunu, naopak si na 

žádost rodičů, kteří byli bez práce, vybírali." 

Rodičovské sdružení zde bylo ustanoveno v roce 1937/38 a v tomto školním roce dokonce 

uspořádalo ples. Byl to velký posun ve vztahu rodičů a školy, protože např. v roce 1920 si 

řídící učitel stěžuje na: "netečnost rodičů v posílání dítek do školy." 
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Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 

Školní rok Počet žáků na Docházející na Docházející na Docházející na 

zdejší škole měšťanskou obecnou školu střední školu 

školu JInam 

1918/19 205 6 -

1919/20 212 6 -

1920/21 208 6 -

1921/22 192 19 -

1922/23 183 19 -

1923/24 122 19 -

1924/25 121 15 -

1925/26 110 13 -

1926/27 110 9 -

1927/28 112 7 -

1928/29 114 7 -

1929/30 113 8 -

1930/31 125 9 -

1931/32 131 9 -

1932/33 130 15 --

1933/34 108 15 -

1934/35 136 16 -

1935/36 137 14 -

1936/37 130 16 -

1937/38 135 14 -

Také v Křešíně dochází po roce 1922/23 k poklesu počtu žáků a během celého 

sledovaného období se nevrátil ke stavu z roku 1918. 

Litohošt 

Historie školy 

-

-

-

2 

3 

3 

3 

2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Škola byla založena v roce 1902, jednalo se o školu dvoutřídní s při školenými obcemi 

Leskovice a Útěchovičky. V roce 1932/33 žádala přiškolená obec Útěchovičky o přeškolení 
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z Litohoště do Útěchovic s tím, že cesta do Útěchovic je o 435m kratší. Zemská školní rada 

žádosti nevyhověla, škola v Litohošti by se musela změnit z dvoutřídky na jednotřídku a ta by 

byla přeplněná. 

Materiální podmínky 

Ve zprávách okresního školního inspektora je školní budova hodnocena jako uspokojivá, 

místnosti jsou malé a chybí kabinet. Chybí nářadí na tělocvik a cvičiště je malé. Tyto výtky se 

opakují ve zprávách z let 1920/21 a 1922/23. V poslední zprávě (1932/33) je budova 

hodnocena jako dobrá, ale chybí elektřina. O elektrifikaci školy není v kronice žádná zmínka. 

Učitelé 

Po celé sledované období zůstává stejný řídící školy, mění se druhý učitel a to celkem 16x, 

v roce 1923 se vystřídali během 4 měsíců 3 učitelé. Je patrná snaha o dodržení parity, řídící 

učitel je muž, literními učitelkami jsou většinou ženy, pouze ve 4 případech byli oba učitelé 

muži. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků byl většinou uspokojivý, kromě let 1918/19, kdy řádila španělská 

chřipka, ale obešla se bez obětí na životech, roku 1934/35 kdy mělo 5 dětí záškrt a 2 tyfus, 

v roce 1935/36 bylo na 4 dny v prosinci zastaveno vyučování, epidemie spalniček, počet žáků 

ve třídě klesl pod 50%, v roce 1936/37 měly v březnu téměř všechny děti příušnice a v roce 

1937/38 většina žáků plané neštovice. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

V roce 1931/32 darovala Spořitelna v Pacově všem žákům spořitelní knížky se základním 

vkladem 3 Kč. Od té doby fungovalo spoření žáků. 

1933/34 byl zřízen dorost ČSČK. 

Školní výlety se konaly v letech 1932/33 (na Křemešník) a 1934/35 (do Tábora) 

Dětská divadla se konala v letech 1934 - 1936, potom odešla učitelka, která o divadlo 

pečovala. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918 -1938 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škola měšťanskou školu školu 

1918/19 102 12 -

1919/20 108 14 -

1920/21 98 11 -
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1921/22 88 10 -

1922/23 88 13 1 

1923/24 79 8 2 

1924/25 70 10 2 

1925/26 62 8 1 

1926/27 57 7 -

1927/28 63 10 -

1928/29 49 11 2 

1929/30 48 10 2 

1930/31 49 7 1 

1931/32 59 13 1 

1932/33 61 14 1 

1933/34 79 16 2 

1934/35 81 14 1 

19356/36 80 18 1 

1936/37 79 19 2 

1937/38 81 18 2 

Újezdní měšt'anskou školou pro školu v Litohošti byla škola v Nové Cerekvi. Počet žáků 

navštěvujících měšťanskou školu se ale po vydání zákona o újezdních školách nijak 

významně nezvýšil. 

Lukavec 

Historie školy 

V Lukavci fungovala škola podle doložených záznamů od r. 1776, ale pravděpodobně již 

dříve. Jak uvádí Kronika školy Lukavec č. 3, nejprve neměla svoji budovu a vyučovali učitelé 

nezkoušení, v roce 1784 byla zřízena dřevěná jednotřídní škola vedle fary. Školní kronika je 

vedena do roku 1923, další strany jsou vyříznuty a kronika opět pokračuje až školním rokem 

1948/49. Proč se tak stalo se mi nepodařilo vypátrat. 

24. 10. 1919 zažádalo obecní zastupitelstvo o zřízení měšťanské školy. Zpočátku 

existovaly nějaké neshody, cituji: "Ježto co se týče nákladu, nastal rozpor mezi obcí zdejší a 

obcemi přiškolenými, vrátila zemská školní rada spisy s poukazem, aby zdejší obec jasně 
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k nákladu se zřízením občanské školy se vyjádřila. Do této doby (srpen 1920) žádost vyřízena 

není." (Kronika školy Lukavec, č. 3). Ke shodě nakonec došlo a měšťanská škola byla 

otevřena sice se zpožděním, ale přece 1. 10 1920. Se zřízením měšťanské školy došlo ke 

změnám v organizaci školy obecné. Do té doby fungovala jako pětitřídní, se zřízením 

měšťanské školy ubylo v obecné žáků, takže jednu učebnu postoupili měšťanské a vyučovali 

ve čtyřech třídách, škola byla organizována jako trojtřídní s jednou zatímní pobočkou. 

Zatímní pobočka byla zrušena k 1. 9. 1921 a v přiškolené obci Velká Ves byly zřízena 

jednotřídní expozitura, povolena již v roce 1914, ale do té doby neaktivní. Obecná škola 

zůstala tedy nadále trojtřídní, sídlila v jedné budově s měšťanskou školou. 

Materiální podmínky 

Podmínky zdaleka nebyly ideální, viz zápis z roku 1922/23: " Ve školní budově je pět tříd. 

Tři v prvém poschodí, dvě v přízemí. Horní patro zaujaly tři třídy školy občanské a pro jednu 

třídu školy obecné nebylo učebny. Stěhovala se tudíž z jedné místnosti nevhodné do místnosti 

ještě horší. Nejdříve vyučováno v sále hostince u Šišků, kde zejména schodiště bylo závadné 

a záchody nevyhovovaly. Začátkem masopustu vypověděl p. Šiška třídu, chtěje v sále 

pořádati plesy. Třída přestěhovala se do hostince p. Friesingera. Tam rušil vyučování hluk 

z vedlejší místnosti hostinské. Vchod přes dvoreček plný odpadků ze zabitých zvířat, 

přesyceným vzduchem odporných výparů. Záchody společné s hospodskými. Tam se 

vyučovalo do konce školního roku." (Kronika školy Lukavec, č. 3). Vyučování v takových 

podmínkách muselo být velmi obtížné. Situace se vyřešila odchodem řídícího učitele na 

odpočinek, tím se uvolnil jeho byt a byla zde zřízena třída a kabinety. 

Učitelé 

Za období pěti let, ve kterém jsou zachovány záznamy v kronice, zde byl jeden řídící 

učitel. Ostatní učitelé se vystřídali několikrát. Podle inspekční zprávy z roku 1932/33 se zde 

čtení učilo globální metodou. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků byl pravděpodobně nejlepší v roce 1918/19, kdy: " Učitelé i žáci byli 

zdrávi jako řípy." (Kronika školy Lukavec č. 3), v roce 1921/22 zemřel jeden žák na zápal 

mozkových blan, jeden žák přišel k úrazu - v lese mu kláda rozdrtila chodidlo. V ostatních 

letech byl zdravotní stav žáků uspokojivý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Polévka pro přespolní a chudé děti se zde vařila od ll. 12. 1917 a i po zřízení ČSR se 

v této činnosti pokračovalo. Nejprve pod patronací manželky ředitele zdejšího panství, 8. 10. 

1919 byl zřízen výbor pro péči o dítě, jehož předsedou se stal řídící učitel a který se o 
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polévkové akce nadále staral. Vařila se polévka a kakao, velká část potravin pocházela 

z americké pomoci, část nákladů hradila obec. 

Dětská divadelní představení se hrála v období, které kronika popisuje, každý rok. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918 -1938 

Školní rok Počet žáků na zdejší škole Expozitura ve Velké V si 

1918/19 226 -

1919/20 235 -

1920/21 192 -

1921/22 157 41 

1922/23 159 43 

Zápisy z následujících let se bohužel nedochovaly, další informace můžeme čerpat jen 

z inspekčních zpráv. Podle nich tu např. Sdružení rodičů v roce 1932/33 dobře funguje, dorost 

ČSČKje zaveden pouze při měšťance, nevaří žádná žákyně, žáci spoří. Také v tomto roce 

musely být odmítány děti, které usilovaly o přijetí na měšťanku - prostory školy jsou stále 

stejné a je tedy nedostatek místa. 

MezilesÍ 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1818, přiškolené obce jsou Zelená Ves, Holýšov, Zdiměřice, 

Tejmoves, samoty Janákova a Vočadlova. Škola je organizována jako dvoutřídní. 

Materiální podmínky 

Úplná přestavba školní budovy nákladem 112 OOOKč byla dokončena v roce 1930. Při té 

příležitosti tu byla zřízena i školní kuchyně. 1937/38 byla do školy zavedena elektřina, 

náklady uhradila místní školní rada. V roce 1932/33 odebírala škola osm časopisů. Školní 

pomůcky dostávaly děti zdarma, peníze na ně poskytovala místní školní rada. 

Školní docházka 

Úlevy byly povoleny naposledy v roce 1921/22 osmi žákům, v roce 1932/33 bylo patnáct 

žáků napomenuto pro nedbalou školní docházku, podle kroniky byli: "přidrženi doma 

k polním pracem." 

Zdravotní stav žáků 

V roce 1918/19 postihla žáky epidemie španělské chřipky, jedna žákyně zemřela, škola 

byla od 7. do 28. 10. uzavřena. V únoru 1922 byla škola 2 dny zavřena a vydesinfikována, 
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protože mnoho žáků onemocnělo dusivým kašlem. 1928/29 byla škola na 9 dní uzavřena, 

kvůli epidemii chřipky. V roce 1935/36 byly objednány jodidové tablety pro čtyři žáky. Jinak 

byl zdravotní stav dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dorost ČSČK byl založen v roce 1930/31, od následujícího roku se pod jeho záštitou 

vařila v zimním období (zhruba od začátku prosince do konce února) polévka pro přespolní 

žáky. Vařila ji choť řídícího učitele. 

Spoření žáků kronika nezmiňuje. 

Školní výlety se konaly od roku 1924/25 - do zlatého dolu Roudný, další rok na Blaník, 

v následujících letech výlety nebyly z důvodu hospodářské krize. Začaly opět v roce 1933/34 

a konaly se do konce sledovaného období každý rok (Konopiště, Stražiště, Šellenburk, atd.) 

Dětská divadla kronika nezmiňuje. 

Rodičovské sdružení bylo založeno v roce 1936/37 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků ve zdejší Docházející na 

škole měšťanku 

1918/19 135 5 

1919/20 132 6 

1920/21 108 6 

1921/22 101 8 

1922/23 104 8 

1923/24 106 8 

1924/25 103 8 

1925/26 101 10 

1926/27 103 9 

1927/28 98 9 

1928/29 101 11 

1929/30 90 11 

1930/31 85 12 

1931/32 82 12 

1932/33 92 15 

1933/34 85 15 

1934/35 81 15 

Docházející na střední 

školu 

-

-

-

2 

2 

-

-

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

-

-

-
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1935/36 75 13 -

1936/37 78 12 -

1937/38 72 12 1 

Moraveč 

Historie školy 

Škola v Moravči byla založena v roce 1785, původně se jednalo o školu církevní, po roce 

1869 soukromou, která v roce 1903 získala právo veřejnosti. Přiškoleny nebyly žádné obce, 

v minulosti obec Leskovice a Litohošť, ty byly ale vyškoleny již před začátkem sledovaného 

období (v roce 1902). Moraveč měla v oblasti poněkud specifické postavení, jednalo se o 

téměř čistě evangelickou obec. Např. z počtu 99 žáků v roce 1918/19 bylo 95 žáků 

evangelického vyznání, 3 katolíci a 1 izraelita. V ostatních obcích na soudním okrese Pacov 

byl poměr opačný, většina dětí byla katolického vyznání, jiné náboženství vyznávalo tak 

zhruba 5% žáků. 

Materiální podmínky 

V roce 1924/25 byly vymalovány třídy, 1931/32 vyměněno staré dřevěné schodiště za 

kamenné, škola v tomto roce odebírala pět časopisů. V roce 1935/36 byla zavedena do školy 

elektřina. 

Učitelé 

Řídící učitelé se zde vystřídali ve sledovaném období dva, ostatní učitelé 8x. 

12. 12 1929 hospitovali zdejší učitelé v Pelhřimově při výuce čtení globální metodou. 

Zdravotní stav žáků 

V roce 1918/19 zde byla epidemie španělské chřipky, zemřely dvě dívky. 1924/25 

chřipková epidemie, 1932/33 plané neštovice, 1934/35 se vyskytly dva případy záškrtu, 

1937/38 příušnice a čtyři případy spály. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

1924/25 byl založen dorost ČSČK, všechny děti byly na náklady místní školní rady 

pojištěny proti úrazu, každý žák za 1 Kč, spoření žáků bylo založeno o rok dříve. 

Dětská divadelní představení se odehrávala každý rok. Výlety v letech 1934 - 1936, jinak 

nebyly. 
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Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků ve zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 99 18 -

1919/20 87 17 -

1920/21 82 16 -

1921/22 86 17 -

1922/23 78 17 1 

1923/24 62 20 1 

1924/25 55 20 1 

1925/26 58 15 -

1926/27 59 19 -

1927/28 55 15 -

1928/29 55 18 1 

1929/30 55 12 1 

1930/31 58 19 1 

1931/32 5 19 1 

1932/33 53 17 -

1933/34 52 20 -

1934/35 49 22 -

1935/36 48 22 -

1936/37 49 26 -

1937/38 47 26 1 

Do měšťanské školy zde dochází hodně děti, alespoň v poměru k počtu žáků ve škole. 

Obrataň 

Historie školy 

Podle školní kroniky č. 1 vyučování přímo v Obratani začalo okolo roku 1765. Do té doby 

navštěvovaly děti školu ve Věžné, která je vzdálená 4 km. V roce 1878 byla postavena nová 

školní budova, škola je dvoutřídní s expoziturou v Šimpachu. Přiškolené obce jsou Sudkův 

Důl, Hrobská Zahrádka a dvůr Dvořiště, ten byl ale výnosem zemské školní rady ze dne 6.7. 

43 



1921 přidělen expozituře v Šimpachu. V roce 1922/23 výnosem zemské školní rady byla obec 

Šimpach odškolena ze školní obce obrataňské a dne 1. 10. 1922 byla otevřena samostatná 

jednotřídní škola v Šimpachu. V roce 1925/26 byla v Obratani zřízena lidová hospodářská 

škola, jejím správcem byl řídící učitel. 

Materiální podmínky 

V roce 1920/21 byla přeložena střecha a zhotoveno železné zábradlí u schodů, najaře 1926 

byla založena nová školní zahrada. Byl na ni získán pozemek sousedící se školou o výměře 

asi 500m2. 1935/36 byly opraveny záchody, o prázdninách 1937 byla provedena přestavba 

příkrého a tmavého schodiště, dřevěné schody byly vyměněny za kamenné, ve stejném roce : 

"Z úspor v rozpočtu, hlavně na otopu zakoupena přijímací rozhlasová stanice. Je to 

dvoulampovka na síť, systém Schaub-Superial." (Kronika školy Obrataň, č. 2) 

Okresní školní inspektor hodnotil budovu v roce 1932/33 jako nevyhovující (malé třídy, 

zadní světlo), ale udržovanou v pořádku. Školní pomůcky žáci nedostávali, pouze chudým 

žákům se knihy půjčovaly. 

Škola odebírala 10 časopisů. 

Učitelé 

Řídící učitelé se za sledované období vyměnili sedmkrát, učitelé ve druhé třídě pouze 

čtyřikrát. 

V roce 1930/31 vyslovil okresní školní výbor jednomyslně díky řídícímu učiteli 1. 

Fišerovi a učiteli M. Po šustovi za zpracování nových podrobných osnov pro školy zdejšího 

školního okresu. V roce 1937/38 uvolnil okresní školní výbor částku 1300Kč na nákup 

všeobecně používaných pracovních učebnic podle reformních metod. Učitelé provádí s dětmi 

měření na početních testech zaslaných pokusnou školou v Nuslích. Čtení v první třídě se 

vyučuje globální metodou. V roce 1925/26 byla založena žákovská samospráva ve II. třídě, 

v roce 1931/32 také v 1. třídě. Velmi se osvědčila: " ... neboť děti si zvykly samostatně 

vystupovat a zvolení funkcionáři pečovali o pořádek a čistotu ve škole i mimo školu." 

(Kronika školy Obrataň, č. 2 ). Učitelé se dál vzdělávali, navštěvovali četné pracovní schůze, 

vyměňovali si navzájem odborné časopisy. 

Zdravotní stav žáků 

V roce 1918/19 epidemie španělské chřipky, 1921/22 řádila chřipková epidemie, jeden žák 

zemřel, škola byla na příkaz hygienika vydesinfikována od 20.2. do 27.2. uzavřena, 1926/27 

epidemie spalniček, 1928/29 plané neštovice, nebezpečná angína, příušnice a svrab, 1929/30 

příušnice, spalničky, angína a jeden případ záškrtu, 1930/31 angíny, v létě několik případů 

úpalu, 1932/33 zemřel jeden žák na zánět mozkových blan a tyfus, 1936/37 zemřela jedna 
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žákyně - dotkla se drátu elektrického vedení, který visel přes jejich zahrádku. V ostatních 

letech byl zdravotní stav žáků dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Školní výlety byly pořádány od roku 1925/26 každý rok. Hodně se ve výuce využívaly 

vycházky do okolí. Dětská divadelní představení se hrála od roku 1927/28, průměrně dvě 

každý rok, peníze za vstupné byly používány na předplatné dětských časopisů. 

Spoření žáků funguje od roku 1926/27, o rok později byla zavedena výuka vaření ve školní 

kuchyni. 

Rodičovské sdružení vzniklo v roce 1932/33 a pracovalo ke spokojenosti učitelů i rodičů. 

Kronika školy v Obratani se také zápisem z roku 1936/37 okrajově dotkla dětí 

s problémovým chováním: " Ze školy v Kameně přestěhovala se sem žákyně Františka 

Bártová. Dopouštěla se drobných krádeží, potulovala se v noci a několik dní nebývala doma. 

Správa školy ve srozumění s rodiči zakročila u okresní péče o mládež v Pacově. Vše bylo na 

dobré cestě, že dívka se dostane do útulku pro děti vadné a zpustlé. Pro odpor otce však bylo 

od dalšího upuštěno." Vzhledem k tomu, že kronika případ zmiňuje, můžeme z toho usuzovat, 

že se jednalo o výjimečnou událost. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 144 35 3 

1919/20 147 32 3 

1920/21 140 30 4 

1921/22 117 25 4 

1922/23 110 36 4 

1923/24 110 31 6 

1924/25 107 29 6 

1925/26 84 34 6 

1926/27 86 29 6 

1927/28 88 30 4 

1928/29 87 34 4 

1929/30 80 28 5 

1930/31 79 32 5 
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1931/32 84 30 5 

1932/33 91 31 6 

1933/34 96 33 6 

1934/35 100 28 6 

1935/36 85 35 6 

1936/37 77 37 5 

1937/38 81 38 5 

Onšov 

Historie školy 

Obec Onšov leží téměř na hranici soudního okresu Pacov, takže např. Vlastivědný sborník 

českého jihovýchodu neuvádí zdejší školu v seznamu škol na pacovsku. Kdy byla založena 

jsem se v kronice nedočetla. Škola je trojtřídní s celoroční expoziturou v Chyšné. Ta byla 

v roce 1921/22 změněna na samostatnou jednotřídku, obec Chyšná ale leží už za hranicemi 

soudního okresu Pacov, proto ji zde neuvádím. 

V roce 1934/35 se odškolila osada Jiřičky, ve škole ubylo šest dětí. Škola v Onšově 

žádala v roce 1935/36 o povolení zřídit zde újezdní měšťanskou školu pro obce Onšov, 

Martinice, Chýšná, Skoranovice, Chlov, Těškovice, Sýrovce, Dunice, Děkanovice, Studené, 

Jiřičky a Hořice. Byl založen výbor pro přípravné práce a stavitel z Nymburka vypracoval dva 

plány na řešení měšťanské školy přístavbou. Ve sledovaném období se tu nepodařilo újezdní 

měšťanskou školu zřídit a nedošlo k tomu ani po II. světové válce, o zřízení měšťanské školy 

se ucházela také blízká obec Košetice, které bylo 26.6. 1946 zemskou školní radou vyhověno 

a děti z Onšova docházely do měšťanky tam. 

Materiální podmínky 

Školní budova byla postavena v roce 1905 nová, takže ve sledovaném období byla pouze 

dvakrát vymalována, větší opravy kronika neuvádí. 

Učitelé 

Po první světové válce trpěla škola nedostatkem učitelů, takže po celý rok 1918/19 a část 

školního roku 1919/20 bylo ve II. a III. třídě střídavé vyučování. Pak byl stav učitelů doplněn, 

ale v roce 1920/21 odešel učitel z expozitury v Chyšné na Slovensko a aby nemuselo být opět 

zavedeno střídavé vyučování, byli žáci z Chyšné dočasně přiřazeni do odpovídajících tříd 

v Onšově, kde se počet žáků v jedné ze tříd zvýšil až na 81. V roce 1921/22 byla v Chyšné 
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zřízena jednotřídka, následující rok 1922/230pět chybí jeden učitel, takže se musí vyučovat 

střídavě. Po zbytek sledovaného období nebyly další potíže s obsazováním učitelských míst. 

Ke změně řídícího učitele došlo pouze dvakrát, ostatní učitelé se mění často, školní rok, kdy 

učitelský sbor zůstává beze změn je výjimkou. 

Zdravotní stav žáků 

V roce 1918/19 byli žáci nemocní španělskou chřipkou, 1928/29 epidemie spalniček, jedna 

dívka trpěla tuberkulózou, jedna zemřela na zápal mozkových blan, 1930/31 epidemie záškrtu 

a spály, 1932/33 spála, spalničky, angína, jedna žákyně byla hospitalizována s žaludečními 

vředy. 1933/34 dva případy záškrtu a chřipka. Škola vykonávala u žáků také zdravotní osvětu: 

" ... děti byly ve škole poučeny o otužování, hygieně a ochraně proti nemocem, ale finanční 

poměry rodičů jsou většinou nuzné, děti nemají potřebné zimní šatstvo, snadno prochladnou a 

onemocní." (Pamětní kniha č. 2, ZDŠ Onšov, stránky nečíslovány) 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dorost ČSČK funguje při škole od roku 1923/24, děti sbírají léčivé rostliny. Spoření 

založeno v roce 1930/31, od roku 1933/34 platila místní školní rada dětem pojištění proti 

úrazu - lKč na žáka za rok. Sdružení rodičů se nepodařilo založit. 

Od roku 1931/32 vařila manželka řídícího učitele polévku pro chudé přespolní žáky 

z přinesených darů. 

Dětská divadelní představení se konala od roku 1927/28, z jejich výtěžku si děti z části 

platily školní výlety. Ty jsou v kronice zmiňovány od téhož roku. Většinou děti navštěvovaly 

hrady, zámky a průmyslové provozy do 50 km od školy, ale v roce 1933/34 : " ... III. třída 

konala výlet do Prahy, touhy každého Čecha." 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet dětí na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 253 4 2 

1919/20 237 4 2 

1920/21 232 - 2 

1921/22 180 - -

1922/23 161 - -

1923/24 132 3 -

1924/25 117 3 1 
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1925/26 117 3 

1926/27 103 -

1927/28 119 -

1928/29 101 1 

1929/30 101 1 

1930/31 115 1 

1931/32 115 1 

1932/33 124 -

1933/34 144 -

1934/35 144 3 

1935/36 145 3 

1936/37 138 4 

1937/38 137 4 

Počet místních a přespolních žáků byl zhruba 1: 1 

4. 2. 3. Školy se začátečním písmenem v názvu P - Z 

Obecná a měšťanská škola v Pacově 

Historie a organizace školy 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

Existence školy je v Pacově historicky doložena od počátku XV. století. (Pako sta, F., 

1910) Na školu chlapeckou a dívčí byla rozdělena od roku 1894, obě části byly pětitřídní. 

Fond chlapecké školy se nezachoval, pouze kronika dívčí školy od roku 1921/22. Obecná 

škola byla čtyřtřídní s paralelní čtvrtou třídou, měšťanská trojtřídní. V roce 1923/24 byly pro 

malý počet dětí a nedostatek učitelů spojeny první a druhá chlapecká a dívčí třída, přičemž 

správa první třídy připadala pod chlapeckou školu a správa druhé třídy pod dívčí. Toto spojení 

trvalo i v následujícím roce. 1925/26 byla zrušena paralelní čtvrtá třída, spojena třetí třída, 

která přešla pod správu chlapecké školy, první dvě třídy byly nadále spojeny a spravovány jak 

je uvedeno výše. Toto spojování trvalo až do roku 1928/29. Od roku 1929/30 do roku 1933/34 

byla IV. třída rozpojena na čtvrtý a pátý postupný ročník, místnost pro další třídu se pronajala 

v budově místního sirotčince, v jehož jedné části už sídlila dívčí měšťanská škola. Od roku 

1934/35 nebyla pobočka ministerstvem školství povolována, namísto pronajímání další 

48 



místnosti se spojovaly třídy s nižším počtem žáků. Při školené obce k obecné škole jsou 

Hrádek a Roučkovice, od roku 1935/36 také Bedřichov. 

V prosinci 1924 byl při měšťanské škole zřízen jednoletý učební kurs, kronika dívčí školy 

se o něm nezmiňuje, takže patřil pravděpodobně pod chlapeckou měšťanku. 

Vyučování na lidové hospodářské škole bylo zahájeno v roce 1927/28 od listopadu do 

března a probíhalo v budově dívčí měšťanské školy. 

Od 1. 9. 1938 byly zřízeny újezdní měšťanské školy chlapecké a dívčí, do jejich obvodu 

patří obce Pacov, Roučkouvice, Bedřichov, Pošná, Pro seč, Nová Ves, Zahrádka u Pošné, Důl, 

Šimpach, Samšín, Jetřichovec, Zhořec, Cetoraz a Eš. 

Materiální podmínky 

Stav školní budovy hodnotí okresní školní inspektor v roce 1922/23 takto: " Budova je 

starší, společná obecné škole dívčí a občanské škole. Má učebny velmi malé, chodby 

nedostatečně osvětlené, záchody uvnitř budovy páchnoucí, kabinety nepatrné, tělocvičnu 

žádnou, cvičiště a zahradu vzdálené, školní lavice a ostatní zařízení celkem dostatečné. 

V roce 1925/26 se místní školní rada usnesla na postavení nové školy a vybrala pozemek, 

protože však přípravy na stavbu nijak nepokračovaly, byl pozemek v roce 1927/28 prodán. Ke 

stavbě nové budovy nedošlo po celé sledované období. 

Učitelé 

Změny v učitelském sboru jsou časté, parita není dodržena vždy, patrně pro nedostatek 

vhodných kandidátů. Ředitelka školy se vyměnila dvakrát. 

Zdravotní stav žáků 

1921/22 v zimě epidemie příušnic, 1926/27 byla škola na 10 dní uzavřena kvůli epidemii 

spalniček, jedna třída měšťanské školy na 15 dní uzavřena kvůli chřipce a ve škole se 

vyskytly ovčí neštovice. 1929/30 onemocněly děti dusivým kašlem a spalničkami, 1932/33 

byla uzavřena čtvrtá třída obecné školy na 6 dní kvůli epidemii záškrtu, 1933/34 opět 

epidemie záškrtu, ale bez uzavření školy. V roce 1936/37 zemřela jedna žákyně na slepé 

střevo. Jinak byl zdravotní stav žáků dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Od roku 1923/24 fungovalo spoření žáků, spořitelna věnovala každému dítěti vkladní 

knížku se třemi korunami a možností disponovat s vkladem po dovršení 17ti let. 

Místní školní rada platila od roku 1929/30 všem žákům pojištění proti úrazu. 

Výlety se konaly od začátku sledovaného období. Dorost ČSČKje zmiňován od roku1925/26. 

Rodičovské sdružení bylo založeno 26. 10. 1930 a existovalo po celé sledované období. 

Každý rok byly svolány nejméně čtyři schůze. 
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Polévku poskytovala místní pobočka Národní po šumavské jednoty v zimě chudým 

žákyním od roku 1924/25. 

Dětská divadla jsou v kronice zmiňována od roku 1924/25. Za vystavené kresby na 

krajanské výstavě získala škola dva diplomy s právem ražení zlaté medaile. Od roku 1931/32 

jsou v kronice uváděny návštěvy biografu a poslech rozhlasového vysílání např. při občanské 

výchově nebo ručních pracích. V roce 1935/36 byla zavedena branná výchova. 

Tabulka počtu žákyň ve sledovaném období 1918/19 -1937/38 

Školní rok Obecná škola Měšťanská škola 

1921/22 198 126 

1922/23 195 115 

1923/24 180 121 

1924/25 138 123 

1925/26 131 98 

1926/27 139 123 

1927/28 129 105 

1928/29 135 102 

1929/30 146 96 

1930/31 160 86 

1931/32 150 97 

1932/33 162 92 

1933/34 150 118 

1934/35 140 111 

1935/36 132 112 

1936/37 135 135 

1937/38 137 161 

V roce 1937/38 je patrný nárůst žákyň na měšťanské škole, patrně díky uvedení zákona o 

měšťanských školách do praxe. 
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Pošná 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1818 a organizována jako čtyřtřídní, pouze v letech 1925/26 až 

1926/27 se změnila spojením první a druhé třídy na trojtřídní, protože se snížil počet dětí. 

Přiškolené obce byly Proseč, Nesvačily, Dol, Nová Ves a Zahrádka. Počet přespolních žáků 

převyšoval počet žáků domácích. 

Materiální podmínky 

V roce 1923/24 byl škole přidělen nový pozemek od velkostatku pro hřiště a ovocnou 

školku. Okolo pozemku hřiště byly dětmi nasázeny lípy. Další rok neznámý vandal strhal 

oplocení okolo hřiště a zlámal zasazené stromky, policie nikoho neusvědčila. Ve stejném roce 

byla zřízena školní kuchyně pro nauku o vedení domácnosti. 1930/31 byl do školy zaveden 

rozhlas, žáci ho poslouchali v bytě řídícího učitele. 

Školní docházka 

Úlevy pro žáky byly naposledy povolovány v roce 1921/22 a to 50 půldnů třiceti dětem. 

Učitelé 

Výměna řídícího učitele proběhla ve sledovaném období dvakrát, ostatní učitelé se měnili 

téměř každý rok. V inspekční zprávě za rok 1932/33 se uvádí, že učitelé jsou zde nespokojeni 

a odcházejí a styk rodiny a školy není nijak úzký. 

Zdravotní stav žáků 

V říjnu 1918 onemocněla většina dětí španělskou chřipkou, do školy přišlo jen 5 dětí, od 

12. 10. do 28. 10. bylo zastaveno vyučování, jedna žákyně zemřela. V ostatních letech 

kronika uvádí zdravotní stav dětí jako dobrý, pouze 1929/30 byla epidemie spalniček. V roce 

1937/38 bylo během očkovaCÍ akce proti záškrtu očkováno 110 dětí ze 126. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dorost ČSČK při škole nefunguje. Spoření žáků kronika nezmiňuje. 

Výlety proběhly ve sledovaném období pouze v letech 1927/28 a 1936/37. Dětské představení 

nacvičil učitel s dětmi pouze jednou a ani tenkrát nebylo odehráno. 

Rodičovské sdružení bylo založeno v roce 1930/31, ovšem na ustavující schůzi se ukázalo, 

že: " ... část rodičů se domnívala, že sdružení bude pouze vyřizovati stížnosti na učitele. 

Uvedeno na pravou míru." (Kronika ZDŠ Pošná č. 2) V dalších letech se schůzky sdružení 

nekonaly, až v roce 1935/36 se odehrála jedna schůze, ohledně stravovací akce. Od tohoto 

roku také v zimě dostávají přespolní děti v poledně polévku. 
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Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 214 15 -

1919/20 217 15 -

1920/21 222 17 1 

1921/22 220 14 1 

1922/23 185 28 3 

1923/24 175 16 4 

1924/25 152 25 7 

1925/26 141 23 3 

1926/27 141 19 1 

1927/28 135 15 3 

1928/29 123 13 1 

1929/30 126 11 -

1930/31 121 12 -

1931/32 129 22 -

1932/33 134 21 -

1933/34 136 23 -

1934/35 125 25 -

1935/36 126 20 -

1936/37 124 35 -

1937/38 126 34 2 

Pořín 

Historie školy 

Škola byla založena roku 1798 (Vlastivědný sborník českého jihovýchodu, 1929)Kronika 

školy se nedochovala, čerpala jsem pouze z inspekčních zpráv okresního školního inspektora. 

Jednalo se o trojtřídní školu, kterou v roce 1932/33 navštěvovalo 103 dětí, z toho 33 

přespolních, docházejících ze vzdálenosti maximálně 2 km. 
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Materiální podmínky 

Budova v roce 1921122 byla celkem nová, chyběl kabinet, v roce 1932/33 už kabinet byl, 

ale malý a vlhký. Škola odebírala pět dětských časopisů. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků v roce 1932/33 byl málo uspokojivý, epidemie spalniček a chřipky. 

Rodičovské sdružení založeno nebylo, dorost ČSčk a spoření žáků fungovalo. 

Prasetín 

Historie školy 

Kronika se nedochovala, vycházela jsem z inspekčních zpráv ze školních roků 1921/22, 

1922/23 a 1932/33. Škola byla založena v roce 1849. 

V roce 1932/33 navštěvovalo školu 59 dětí, přespolních bylo 20 a docházeli z největší 

vzdálenosti 1,2 km. Školaje organizována jako dvoutřídní. 

Materiální zabezpečení 

V roce 1921122 a 1922/23 je budova hodnocena jako zánovní, potřebuje pouze drobné 

opravy. Pomůcek je dostatek a jsou správně využívány. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Rodičovské sdružení pracuje, dorost ČSČK také, žáci spoří. Inspektor hodnotí styky 

s veřejností jako velmi dobré, učitelé jsou manželé a jsou osvětově činní. 

Salačova Lhota 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1817 (Vlastivědný sborník českého jihovýchodu, září 1929). 

Kronika se nedochovala, podle inspekčních zpráv se jedná o jednotřídní školu, přiškoleny 

byly obce Malá a Velká Černá. Počet žáků se pohybuje okolo 30, do měšťanky do Lukavce 

dochází zhruba 10 dětí. 

Materiální podmínky 

Budova školy byla podle všech třech dochovaných zpráv (1921122, 1922/23 a 1931132,) 

ve velmi dobrém stavu, školní zahrada dokonce krásná. 

Učitelé 

V roce 1921122 je řídící učitel hodnocen pouze dostatečně: " správce školy jest 

chorobného vzhledu, znalý rozmanitých prací ručních i řemeslných, ale práce školní málo 

dbalý. Žactvo zakřiknuté, bojácné, vědomostí velmi chatrných." (Inspekční zprávy okresního 
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školního inspektora 1921/22) V dalších letech se úroveň vyučování zlepšila, učitel je 

hodnocen velmi dobře, nepracuje sice reformními způsoby, ale jeho práce má docela poctivou 

úroveň. 

Výchovná a sociální práce školy 

Fungovalo zde spoření i dorost ČSČK. 

Samšín 

Historie školy 

Škola byla založena v roce 1904, je organizována jako jednotřídka. Kronika se zachovala 

od roku 1932/33.17.7. 1936 se konalo v Pacově komisionální jednání za účelem přeměny 

měšťanských škol ve školy újezdní. Obec Samšín se přihlásila k pacovskému újezdu. 

Materiální podmínky 

V roce 1926 byla škola elektrifikována a 1932 vybudována nová tělocvična. V roce 

1932/33 (inspekční zpráva) dostávaly všechny děti školní pomůcky zdarma. Škola odebírala 7 

dětských časopisů. Budova je zachovalá, krásná školní zahrada. 

Školní docházka 

V roce 1932 byli rodiče dvou žáků potrestáni peněžitou pokutou za neposílání dětí do školy. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Při škole funguje dorost ČSČK. 

Rodičovské sdružení není. Spoření žáků ano. 

1936 bylo provedeno na popud okresního úřadu očkování proti záškrtu. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období: 

Školní rok Docházející na zdejší Docházející na 

školu měšťanku 

1932/33 32 2 

1933/34 35 1 

1934/35 31 3 

1935/36 30 4 

1936/37 15 16 

1937/38 18 12 

Docházející na střední 

školu 

-

-

-

-

-

-
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Slavětín 

Kronika školy se nezachovala, čerpala jsem pouze ze zpráv školní inspekce z let 1921/22 a 

1922/23. Ty byly navíc poměrně strohé. 

Škola byla dvoutřídní, zánovní. Navštěvovalo jí v té době 84 dětí. 

Šimpach 

Historie školy 

Výnosem zemské školní rady z 12. 9. 1922 byla celá politická a katastrální obec Šimpach 

odškolena za školního obvodu Obrataně. 1. 10. 1922 byla místo expositury zřízena samostatná 

jednotřídka, s přiškolenou obcí Dvořiště. 

Materiální podmínky 

Expoziturní třída měla pronajatou místnost v hostince. Ta však pro potřeby školy jednak 

nevyhovovala, jednak dostala škola od majitele hostince výpověď. 14. 1. 1923 byla svolána 

schůze poplatníků, na které se odsouhlasila stavba nové budovy, ovšem až od roku 1925, do 

té doby musí škola zůstat v hostinci. Učitel si zřejmě oprávněně stěžuje na: " ... rušení křikem, 

hraním a gramofonem. Ovzduší je prosáklé lihovými a tabákovými výpary, takže mravnost 

dětí velmi trpí." Nová budova byla zkolaudována 30. 8. 1925. Opět krátká citace: " Obecní 

rada bez přítomnosti učitele, který nebyl pozván, se rozhodla školu vysvětit a uspořádat 

slavnost. Pokrokoví občané se neúčastnili."(Kronika školy Šimpach, č. 1). Nové škole 

chyběla kuchyně, dílny a tělocvična, okolí popisuje učitel jako neupravené. V roce 1927/28 

dostala místní školní rada od okresního školního výboru nařízeno vykopat u školy studni, 

Zdravotní stav žáků byl většinou dobrý, pouze v letech 1923/24 zemřelo jedno dítě během 

v obci je používána závadná voda z potoka, kterou se šíří nemoci. Ve sledovaném období 

k tornu nedošlo, protože ještě v roce 1936/37 domlouval okresní školní inspektor starostovi, 

aby obec konečně nechala vykopat u školy studnu a zajistila tak dodávku pitné vody pro 

školu. 

Učitelé 

Ve sledovaném období se zde vyměnili čtyři řídící učitelé. 

Poměr obyvatel ke škole se zhoršil poté co se řídící učitel zasazovalo stavbu silnice do zdejší 

obce a vedl malozemědě1skou stranu. (1930 - 1931). Učitel na vlastní žádost příští rok odešel. 

Zdravotní stav žákůspalničkové epidemie a v roce 1928/29 trpěly děti záškrtem, spalničkami a 

spálou. 
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Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Od osamostatnění školy po celé sledované období se každý rok konal školní výlet. 

Dětská divadla se rovněž pravidelně hrála. 

Rodičovské sdružení nebylo založeno 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1922/23 - 1937/38: 

Školní rok Docházející na zdejší Docházející na Docházející na střední 

školu měšťanku školu 

1922/23 38 5 -

1923/24 37 4 -

1924/25 29 7 -

1925/26 25 5 -

1926/27 20 7 2 

1927/28 25 6 1 

1928/29 28 6 -
1909/30 31 4 -

1930/31 36 2 1 

1931/32 29 - 1 

1932/33 32 - 1 

1933/34 33 - -
1934/35 34 8 -

1935/36 26 6 1 

1936/37 31 5 1 

1937/38 24 5 1 

Těchobuz 

Historie školy 

Škola v Těchobuzi byla zřízena roku 1823, do té doby byla obec při školena ke Zhoři. 

Důvodem osamostatnění byly potíže s posíláním dětí do školy zejména v zimním období, kdy 

byly neschůdné cesty. Zápisy končí rokem 1932, další pokračují v nové knize až rokem 1945. 
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Materiální podmínky 

Jedná se o školu dvoutřídní, ale počet žáků se v poválečném období snížil, takže obě třídy 

byly spojené. Škola měla také stále problémy s obsazením druhého učitelského místa, spojení 

tříd bylo vynuceno i touto situací. 

Opravy školní budovy: 1922/23 stropy na chodbě, které, hrozily zřícením,plot u školní 

zahrady, terasa, tělocvičné nářadí, 1925/26 byla založena ovocná školka, pokusné pole a 

zelinářské oddělení zahrady. Do tohoto roku byl škole přidělen nevhodný pozemek na školní 

zahradu, řídící učitel prosadil u místní školní rady jeho výměnu. 1932/33 vykopána nová 

studně a voda byla přivedena až na školní chodbu. Voda z nové studně je nezávadná. 

1928/29 zakoupila místní školní rada pro dívky šicí stroj Minerva. 

Školní docházka 

Úlevy žákům kronika nezmiňuje ani v období do vydání Malého školského zákona. Uzavřena 

byla v roce 1928/29 od 20. 2. do 16. 3. kvůli silným mrazům v tomto roce. 

Učitelé 

V roce 1919/20 vyučoval řídící učitel od 1. 4. do 30.5. obě třídy sám, poté mu byl na 

výpomoc poslán sedmnáctiletý absolvent obchodní akademie. Úroveň výuky a celá 

organizace práce ve škole byla natolik špatná, že okresní školní inspektor vyzval řídícího 

učitele k odchodu na odpočinek. V období 1920/21 až 1922/23 se zde vystřídali čtyři řídící 

učitelé a třikrát se změnili litemí učitelé. Ve školním roce 1924/25 byly obě třídy spojené, 

řídící učitel zde vyučoval sám, počet dětí klesl na 48. Formálně zůstal zachován ráz 

dvoutřídní školy, úřední knihy byly vedeny odděleně. Tato situace zůstala zachována až do 

roku 1929/30, kdy počet dětí opět stoupl na 54, nastoupil nový učitel a třídy byly opět 

rozpojeny. Řídící učitel zůstává od roku 1922/23 stejný, učitelé se vyměnili v období 1929/30 

až 1932/33 (konec zápisů v kronice) třikrát. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dětská divadelní představení se hrála každý rok od roku 1922/23 až do roku 1928/29. Poté 

si řídící učitel stěžuje na přetíženost školní prací a nezájem místní školní rady o školu a 

přestává je organizovat. 

Rodičovské sdružení funguje od roku 6. 12. 1931. 

Spoření dětí bylo zavedeno v roce 1930/31 u poštovní spořitelny. 

Manželka majitele panství zvala po celé sledované období jednou ročně děti na svačinu

kakao, zákusky a jablka. 

Několikrát ročně se konaly vlastivědné vycházky. Výlety jsou zmiňovány v letech 1923/24 

na Blaník, 1925/26 na Stražiště a 1931/32 do Prahy. 
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Tabulka počtu dětí ve sledovaném období 1919/20 - 1932/33 

Školní rok Počet dětí na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 83 2 -

1919/20 79 2 -

1920/21 78 - -

1921/22 72 - -

1922/23 70 - -
1923/24 62 2 -

1924/25 48 1 -

1925/26 45 2 -

1926/27 43 - 1 

1927/28 46 - 1 

1928/29 40 - 1 

1929/30 54 - 1 

1930/31 60 - -

1931/32 69 2 -

1932/33 68 2 -

V poválečném období dochází k velkému poklesu žáků. Jejich počet opět vzrostl v roce 

1929/30, kdy přistoupily děti z nově postavených domků. Všechny děti byly české národnosti, 

většinou římsko-katolického vyznání, jedno nebo dvě děti v každoročním počtu je židovské, 

občas se objeví jeden evangelík. 

Útěchovice 

Nedochovala se ani kronika, ani inspekční zprávy. 

Velká Ves 

Nedochovala se ani kronika, ani inspekční zprávy. Škola byla založena v roce 1921. 
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Velká Chyška 

Historie školy a její organizace 

Zápis ze 13. 5. 1874 v Pamětní knize školy Velká Chyška uvádí: "Jest však přece 

v kostelním missalu na zadní desce zaznamenáno, že až do roku 1801 do 13. listopadu učitel 

p. Maxmilian Novák školu Velko-Chýšeckou po 21 rok obstarával a poněvadž školní budova 

roku 1800 dne 28. července popelem lehla, kdy v Chýšce velký požár byl, musel jmenovaný 

učitel u vedlejšího souseda Musel bydleti, kde dne 13. listopadu r. 1801 zemřel." Z toho 

vyplývá, že zde škola fungovala přinejmenším od roku 1780. 

Jedná se o školu trojtřídní s expoziturou v Bratřicích, přiškolené obce jsou Cetule a Lesná. 

Protože počet žáků se snížil, byla škola od roku 1934/35 organizována jako dvoutřídní, v roce 

1936/37 změněna opět na trojtřídní, i když se počet žáků nijak významně nezvýšil. Expositura 

v Bratřicích byla umístěna v sále hostince a teprve když hostinský dal škole výpověď ( 

v lednu 1928 ), která nebyla přijata, začalo se uvažovat o stavbě školní budovy. Ta byla 

dokončena v roce 1935 a od školního roku 1935/36 fungovala jako samostatná jednotřídní 

škola. 

Od roku 1923/24 se zde vyučuje také na lidové škole hospodářské od listopadu do konce 

března vždy v úterý a v neděli. 

Materiální podmínky 

Opravy školních budov: 1919/20 vybíleny třídy, opraveny schody a sesutý taras a střecha 

chléva,1921/22 strop ve třídě, školní vrata a puklá zeď u nich, hygienicky zabezpečena 

studně,1928/29 střecha školy, plot okolo cvičiště, 1934/35 oploceny školní zahrady, 

prohloubena studna, pořízena nová okna a dveře a opraveny záchodky, 1937/38 do budovy 

školy zaveden vodovod a elektřina. 

Školní docházka 

Úlevy byly poskytnuty naposled v roce 1920/21 čtrnácti žákům, na exposituře sedmi 

žákům. Vyučování bylo pozastaveno pouze v roce 1928/29 v rozmezí povoleném MŠaNO. 

Učitelé 

Řídících učitelů se zde vystřídalo ve sledovaném období pět, zbytek učitelského sboru se 

mění častěji, každý rok nejméně jeden nebo dva učitelé. 

V roce 1921/22 hospitovala zdejší učitelka v Bakulově ústavu pro výchovu prací a 

životem a navštěvovala mimo to pedagogické universitní kursy.Od 15.2. 1927 do konce 

června byl zdejší řídící učitel povolán do kursu pro vzdělávání učitelů lidových škol 

hospodářských. 
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Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků: v roce 1918/19 epidemie španělské chřipky, bez obětí na životech, 

v letech 1929/30 a 1935/36 epidemie spalniček, v roce 1930/31 plané neštovice a v roce 

1933/34 jeden případ spály a jeden zápalu plic. V ostatních letech byl zdravotní stav žáků 

hodnocen jako dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Školní spoření založeno v roce 1926, v tomtéž roce založen i dorost ČSČK. V roce 

1930/31 bylo zavedeno hromadné pojištění žáků proti následkům tělesných úrazů, platí se 

lKč ročně na jedno dítě, poplatek hradí místní školní rada. Smlouva byla uzavřena na deset 

let. 

Dětská divadelní představení se konají každý rok, z peněz vybraných na vstupném se 

platí dětské časopisy, v roce 1937/38 se za ně koupilo pro školu rádio ( do té doby ho měla 

škola zapůjčené) 

Výlety od roku 1926/27 každý rok, vlastivědné vycházky několikrát ročně. 

1930/31 bylo založeno SRPŠ, spolupráce rodičů a školy dobrá, kromě roku 1931/32 kdy: " 

Velice dobrý poměr občanstva ke škole a k učitelstvu, který byl ve zdejší obci pravidlem, se 

letos značně zhoršil, příčinou toho bylo nerozvážné chování a vystupování nejmladšího člena 

sboru, jimž ztratil vážnost v obci a autoritu ve škole, kázně ve škole chtěl nabýti pak přísností 

a ukvapeným trestáním, což budilo pochopitelně odpor rodičů." (Pamětní kniha ZDŠ Velká 

Chyška č. 2). 

Polévka pro chudé a přespolní děti se vařila od roku 1935/36, čtyřikrát týdně, v zimních 

měsících. Peníze byly získávány sbírkami a dary od spolků i jednotlivců. 

Tabulka počtu žáků v období 1918/19 až 1937/38 

Školní rok Počet žáků na Počet žáků na Docházející na Docházej ící na 

zdejší škole exposituře měšťanku střední školu 

Bratřice 

1918/19 178 57 7 1 

1919/20 167 53 21 1 

1920/21 144 53 26 1 

1921/22 137 44 26 -

1922/23 133 37 24 1 

1923/24 132 31 23 1 
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1924/25 128 29 24 1 

1925/26 127 29 19 1 

1926/27 96 19 20 1 

1927/28 98 30 21 1 

1928/29 104 27 17 2 

1929/30 96 40 13 2 

1930/31 98 44 15 1 

1931/32 89 47 1 -

1932/33 93 50 15 -

1933/34 92 39 15 1 

1934/35 90 - 14 1 

1935/36 91 - 17 -

1936/37 90 - 15 1 

1937/38 101 17 1 

Věžná 

Historie školy 

Škola vznikla v roce 1774, byla organizována jako dvoutřídní. Školní obec tvořily obce 

Věžná, Vintířova Bmá. 6. 8. 1918 se sešla komise, která jednala o vyškolení obce Vintířova a 

zřízení tamní samostatné jednotřídky. Škola ve Věžné nekladla žádné překážky, jedinou její 

podmínkou bylo, aby zůstala i nadále dvoutřídní. K rozdělení školní obce došlo 1.5. 1920, ale 

škola ve Věžné byla změněna na jednotřídku. Místní školní rada společně se školou podaly 

proti tomuto rozhodnutí odvolání k zemské školní radě, ale bylo zamítnuto. 

Materiální podmínky 

V září 1922 pořídila místní školní rada novou tělocvičnu, 1924/25 byla opravena a obílena 

budova školy a pořízeny nové okapy ze zinkového plechu. 1925/26 byla opravena místnost, 

kterou budou žákyně používat jako školní kuchyni a jako dílnu pro ruční práce výchovné. 

1926/27 byla v přízemí školy vyměněna okna, do kuchyně správce školy a do pokojíku 

industriální učitelky byly dány nové podlahy. 1929/30 při elektrifikaci obce byla zavedena 

elektřina do bytu správce školy na náklady místní spořitelny. Učitel nechal zřídit zahradu a 

upravit prostranství před školou, náklady na tyto práce musel hradit zčásti ze svých 

prostředků, zčásti z různých darů. Místní občané mu ničím nepřispěli. 1930/31 zakoupila 

místní školní rada šicí stroj a sporák pro školní kuchyni. 1932/33 byla položena nová střecha 
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na budovu školy. Peníze bezúročně zapůjčila kampelička ve Věžné, ve škole měla zapůjčenou 

jednu místnost jako úřadovnu. 

Učitelé 

V roce 1918/19 chyběla jedna učitelská síla, takže jedna třída byla vyučována jeden celý 

den, druhá následující, učilo se i ve čtvrtek. Takové vyučování kladlo velké nároky na učitele 

a úroveň znalostí u žáků poklesla. 

Od roku 1919/20 zde byl řídící učitel F. Nutil, který vykonával tuto funkci po celé 

sledované období. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků většinou dobrý, v roce 1926/27 byly všechny děti postiženy chřipkou, 

ale průběh byl mírný, žádné z dětí nezemřelo. 1927/28 epidemie spalniček, 1934/35 angína, 3 

případy záškrtu a 3 případy spály. 1935/36 se vyskytly spalničky a angína. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Pravidelně se několikrát do roka konaly vlastivědné vycházky, výlety potom od roku 

1923/24, s výjimkou období hospodářské krize v letech 1926/27 - 1929/30 kdy nebyly výlety. 

Spoření žáků bylo zavedeno v roce 1923/24 a trvalo po celé sledované období. 

V roce 1930/31 bylo při škole zřízeno rodičovské sdružení, bohužel se konalo pouze 

jednou, na druhou schůzi nikdo nepřišel a od té doby až do konce sledovaného období 

nefungovalo. 

Všechny děti v celém sledovaném období se hlásily ke katolickému vyznání. 

V roce 1927 v noci z 29. na 30.1. se vloupali do školy zloději. Dívkám ukradli ruční práce 

za celý školní rok, nůžky a nože, 19 Kč ze stolu ve třídě, jež si děti ušetřily, učiteli 45kg masa 

naloženého v komoře a z pokojíku industriální učitelky, která odjela na prázdniny, peřiny. 

Celková škoda činila asi 3000Kč. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/ - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházejících na Docházej íCÍch na 

škole měšťanku střední školu 

1918/19 130 4 2 

1919/20 132 6 2 

1920/21 66 4 2 

1921/22 68 4 -
1922/23 64 4 -

1923/24 60 3 -
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1924/25 52 6 1 

1925/26 44 6 1 

1926/27 44 6 1 

1927/28 47 4 -

1928/29 49 4 -

1929/30 52 5 -

1930/31 54 5 1 

1931/32 54 7 2 

1932/33 56 7 2 

1933/34 54 7 1 

1934/35 58 7 2 

1935/36 51 5 2 

1936/37 54 8 2 

1937/38 59 8 2 

5.7. 1936 bylo vydáno usnesení o zařazení školy ve Věžné do obvodu újezdní měšťanské 

školy v Černovicích. Počet žáků, navštěvujících měšt'anku se tím nijak významně nezvýšil. 

Vintířov 

Historie školy 

Původně byla obec přiškolena k Věžné, samostatná škola až od roku 1920. Výnosem 

zemské školní rady ze dne 8. 3. 1920 bylo povoleno zřízení nové jednotřídní školy. 

V důsledku toho byla zrušena II. třída při obecné škole ve Věžné. 

Materiální podmínky 

Žákovské lavice a tabule byly vypůjčeny ve Věžné a nejnutnější inventář se dokoupil. Do 

doby, než byla postavena nová školní budova, se provizorně vyučovalo v sále hostince. 

Vyučování začalo 3.5. 1920. 

Ve školním roce 1920/21 se započalo s přípravami na stavbu nové školy. Koncem března 

bylo vybráno a komisí schváleno místo, nalámán kámen, připraven písek a přivezeno dříví. 

Správa velkostatku Chýnov nabídla 25% slevu na stavebním materiálu a slíbila podporu při 

stavbě školy. Téhož měsíce ovšem vznikly v obci tři názorově různé strany: 

1. souhlasila s rozhodnutím komise o staveništi školy a chtěla provésti stavbu nové školy 

ještě v roce 1921 
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2. dožadovala se, aby nová škola byla postavena na návsi, mezi rybníčky, a žádala, aby 

byla stavba školy odložena na pozdější dobu. 

3. obávala se velkého nákladu, poukazovala na to, že zřízení nové školy ve Vintířově 

není potřebné a že by bylo lépe, kdyby zdejší obec byla opět při školena k Věžné 

19. 1. 1922 bylo tedy provedeno nové komisionální šetření ohledně staveniště školy a 

původní místo bylo, tentokrát definitivně, schváleno. Musela se přeložit veřejná cesta, tak aby 

vedla nejméně 3 m od průčelí školy. Místní školní rada se na vyzvání komise usnesla započíti 

se stavbou ihned. "Ježto možno předvídati, že vzhledem k počtu dětí v obci zdejší bude 

povolena dvoutřídka, usneseno postaviti školní budovu jednopatrovou, která obsahovati má 

v přízemí byty pro oba učitele a v I. poschodí dvě učebny a příslušný kabinet" (Kronika školy 

Vintířov, č. 1). Kolaudace nové budovy proběhla 1. 9. 1923, škola byla katolicky vysvěcena a 

pořádala se slavnost. Dvoutřídní škola zde nikdy zřízena nebyla, postavení větší budovy, než 

bylo nutné, bylo přesto podle mého názoru pro obec přínosné. V nové budově se vyučovalo 

od 1. 9. 1923. 

Bohužel se při stavbě školy nepočítalo s tělocvičnou, takže žáci cvičili v přírodě nebo 

v prázdné třídě. Tělocvična nebyla postavena až do konce sledovaného období. Školní 

zahrada byla založena v roce 1932/33. V roce 1929/27 bylo zavedeno praktické vaření dívek, 

nádobí a potřeby na vaření si nosily z domova. 

Učitelé 

Řídící učitel se ve sledovaném období vyměnil dvakrát. 

Zdravotní stav žáků 

Zdravotní stav žáků: 1921/22 v lednu a únoru epidemie španělské chřipky, 1927/28 

chřipka spojená s kašlem a krvácením, spalničky, 1932/33 obrna ujedné žákyně, 1934/35 

záškrt a spála, u 11 dětí zjištěna struma I. stupně, objednány jodové tabletky a učitel dohlížel 

na jejich užívání, 1936/37 v lednu a březnu vysoké teploty a kašel. V ostatních letech byl 

zdravotní stav žáků dobrý. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dětská divadelní představení se hrála každý rok, z vybraného vstupného se platily dětské 

časopisy pro školní knihovnu. 

Rodičovské sdružení bylo založeno v září 1931, na první schůzi mělo 20 členů, ale potom 

se rozpadlo a nefungovalo po celé sledované období. 

Spoření žáků bylo zavedeno v roce 1930/31, spořitelna v Pacově darovala každému žáku 

spořitelní knížku s vkladem 3 Kč. Fungovalo sice až do konce sledovaného období, ale místní 
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obyvatelé byli chudí, takže např. v roce 1936/37 spořil pouze jeden žák. Pojem chudoby je 

ovšem relativní, jak potvrzuje zápis z roku 1926/27: " jelikož zde úplně chudých lidí není, 

chudá mládež nebyla podporována." (Kronika školy Vintířov, č. 1) 

Školní rozhlas zaveden nebyl, děti poslouchaly v bytě řídícího učitele, ale pouze 

příležitostně, dětské pořady se nestaly součástí výuky. 

Výlety se konaly v roce 1923/24 do skláren ve Včelničce, 1924/25 do Tábora, 1925/26 do 

Pelhřimova, 1930/31 na Hlubokou, 1935/36 do Tábora (děti si na něj samy ušetřily). 

V ostatních letech výlety nebyly, což je zdůvodňováno neúrodou a nedostatkem 

peněz. Vlastivědné vycházky se konaly pravidelně. 

Ve volných místnostech školy byla zřízena obecní knihovna, která byla značně využívána, 

viz zápis v kronice školy: "Čte se zde hlavně v zimě a to tím způsobem, že jeden předčítá a 

ostatní buď poslouchají, nebo při tom derou peří.", knihovníkem byl řídící učitel. První zdejší 

učitel založil také ochotnické divadlo, které rovněž využívalo volných prostor ve škole. Jeho 

nástupci v této tradici pokračovali, přestože to nebylo vždy snadné, viz zápisy ve školní 

kronice: 1924/25 "Divadelní ochotníci rozepsali a cvičili vždy večer ve škole divadelní hru, 

ale k provedení jejímu nedošlo pro odpor hostinského. Nechtěl totiž propůjčiti místnost pouze 

pro divadlo, chtěl, aby spolek zjednal také hudbu a aby se odbývala taneční zábava. Ochotníci 

spočítali možný příjem a vydání a seznali, že by na podnik ten dopláceli a tak bylo od 

provedení upuštěno." 1926/27 " V tomto roce zemřelo zde více osob. Pozůstalí drží smutek a 

nechodí do zábava divadel. Proto bylo od cvičení oblíbeného zde divadla upuštěno," 1928/29 

" Ochotníci zdejší se letos nesešli pro špatnou náladu z loňského krupobití a pro nedostatek 

peněz." (Kronika školy ve Vintířově, Č. 1) V ostatních letech se divadlo hrálo. život školy a 

obce byl v tomto případě těsně provázán. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 - - -

1919/20 57 3 2 

1920/21 55 7 2 

1921/22 63 6 2 

1922/23 66 8 1 

1923/24 64 6 1 
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1924/25 58 6 -

1925/26 51 6 -
1926/27 50 8 -

1927/28 45 4 -

1928/29 44 4 1 

1929/30 48 6 1 

1930/31 46 6 2 

1931/32 52 8 2 

1932/33 54 7 3 

1933/34 50 5 1 

1934/35 48 6 -

1935/36 56 7 -

1936/37 52 7 -

1937/38 52 8 2 

Vodice 

Nezachovala se ani kronika, ani inspekční zprávy. Škola byla založena v roce 1854. 

(Vlastivědný sborník českého jihovýchodu) 

Vyklantice 

Historie a organizace školy 

Škola byla založena roku 1794 a byla organizována jako trojtřídní. Jeden rok byla pro 

velký počet dětí zřízena pobočka při I. třídě (1933/34), v provozu byla právě jen jeden rok. Ke 

školní obci patřily Staré Vyklantice, Nové Vyklantice, Petrovsko, Starý Smrdov, Nový 

Smrdov, Kateřinky, Skočidolovice a Štědrovice. 

Materiální podmínky 

V roce 1920 byla pořízena nová okna, přeložena krytina střechy, průčelí budovy i ostatní 

zdivo opraveno a natřeno. Tyto úpravy narazily na odpor obce Petrovsko, obec protestovala 

proti rozpočtu, poslala stížnost na MŠaNo. Do vyřízení stížnosti se zastavily všechny další 

zamýšlené stavební úpravy. Škola nutně potřebovala zřídit další třídu, třetí třída byla umístěna 

v nevyhovující místnosti mimo budovu školy. Ke přístavbě další místnosti, nových záchodů a 
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školní kuchyně došlo až v roce 1925/26. 1928/29 byla vybílena celá škola, 1932/33 

vyspraveny podlahy ve třídách, 1935/36 byla školní louka srovnána a přeměněna na cvičiště. 

Od roku 1921/22 je předplacena řada dětských časopisů, zřízena čítárna a založena kniha 

dětských přání a úvah. 

22. 10. 1936 byla obec elektrifikována, o elektrifikaci školy kronika nepíše. 

Školní docházka 

K přerušení vyučování došlo v roce 1919/20 od 21. do 26. 10., od 2. doll. 11. od vánoc 

do 25. 1. a od 17. do 26. 2. pro nedostatek paliva ve škole. Prospěch i kázeň žáků tím značně 

utrpěly. Další přerušení bylo 1928/29, kdy byly v únoru silné mrazy a výuka byla přerušena 

na nařízení MŠaNO. 

Úlevy byly žákům poskytovány v roce 1918/19 18 žákům, 1919/20 12 žákům a v roce 

1920/21 13 žákům. 

Učitelé 

K výměně řídícího učitele došlo ve sledovaném období jednou. 

Zdravotní stav žáků 
V říjnu 1918 zde řádila španělská chřipka, vyučování bylo přerušeno na 14 dní, zemřelo 

několik dospělých, 1922/23 epidemie chřipky a spalniček, 1928/29 zemřela jedna žákyně na 

tuberkulosu kostí a plic, 1931/32 se vyskytly dva případy zápalu plic, epidemie spalniček a 

jeden případ žloutenky, 1932/33 epidemie chřipky a tři případy hnisavé angíny, 1934/35 byli 

žáci očkováni proti neštovicím, očkování pak pokračovalo každý rok. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Dětská divadla a školní výlety se pořádaly od roku 1922/23 - od příchodu nového řídícího 

učitele až do začátku hospodářské krize v roce 1929/30. Kronika nezmiňuje ani spoření žáků, 

založení rodičovského sdružení nebo dorostu ČSČK. 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházející na Docházející na střední 

škole měšťanku školu 

1918/19 203 4 -

1919/20 200 3 -

1920/21 189 4 -

1921/22 177 5 -

1922/23 171 18 -

1923/24 138 13 -
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1924/25 125 5 -

1925/26 121 8 -

1926/27 115 7 -
1927/28 109 12 -

1928/29 110 11 -

1929/30 123 8 -

1930/31 128 10 -

1931/32 139 15 -
1932/33 149 16 -

1933/34 144 27 -

1934/35 131 26 -

1935/26 130 22 2 

1936/37 122 30 3 

1937/38 125 39 3 

Zhoř 

Historie školy a pokusné reformní vyučování 

Podle zápisu v pamětní knize byla škola ve Zhoři založena 1759 v bývalé budově fary. Do 

té doby navštěvovaly děti školu v Pacově. Škola byla organizována jako trojtřídní až do roku 

1936, kdy byla pro nízký počet dětí výnosem zemské školní rady zlO. 8. dočasně změněna na 

dvojtřídní. Školní obec tvořily obce Zhoř, Zhořec, Zadní Střítež, Zadní Lomná a dále samoty 

Nový Mlýn a Gutheis, které však byly v roce 1922/23 přeškoleny do školní obce Pojbuky. 

Materiální podmínky 

Opravy školní budovy ve sledovaném období - 1927/28 byla přeložena střecha školy, dán 

nový plot a opraveny záchody. 1930/31 byla vyměněna okna, dřevěné schody nahrazeny 

kamennými, nevyhovující okna ve třídách zazděna, škola obílena a opatřena nápisem 

Š K O L A, opraven byt řídícího učitele, 1931/32 kolem školní zahrady byl vystavěn nový 

zděný taras a dán nový drátěný plot. Do školy byla zavedena voda přípojkou z nově 

po staveného vodovodu. 1935/36 byla přeložena a vyspravena střecha a vymalováno. 

Školní docházka 

Vyučování bylo pozastaveno v roce 1918/19 od 13. do 21. 10. aby děti mohly sbírat 

brambory, potom v tomtéž roce od 19. 2. do 12.4. kvůli nedostatku paliva a v roce 1919/1920 
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na celý měsíc prosinec také kvůli nedostatku paliva. V roce 1928/29 se neučilo od 170 do 28. 

2., tuhá zima, třídy se nedaly vytopit. 

Počet dětí ve školní obci klesá, v zápise z roku 1935/36 si učitel stěžuje: "Rodina, ze 

které by chodily současně 3 děti do školy, bude vzácností." (Kronika školy Zhoř, č. 2) 

Učitelé 

Ve sledovaném období došlo k výměně řídícího učitele jednou, v roce 1928/29. Ostatní 

učitelé se vyměnili zhruba každý druhý rok. 

V roce 1934 od 20. do 23.9. pořádala ve zdejším kraji armáda vojenské manévry, v bytě 

řídícího učitele bylo velitelství. Celá událost vedla řídícího učitele k vlasteneckému zápisu ve 

školní kronice: "Věčný orloj dějin našeho národa odbil 28. října 1934 šestnáctý rok. Kolem 

nás v celém světě nejistota a hrůza. Mění se řády. Padají vlády. Objevují se nové názory na 

změnu společenského řádu. Leckdes uskutečnění těchto názorů je provázeno potoky lidské 

krve. Zdá se často, jako by lidé prožívali jakési šílenství. A v tomto rozbouřeném moři jako 

ostrov klidu a míru prožívá svůj dětský věk naše republika, země pořádku, jakji nazývají 

cizinci." ( Kronika školy Zhoř, č. 2) 

Od roku 1937/38~~byla škola z iniciativy okresního školního inspektora p. Beránka 

přeměněna na reformní obecnou školu. Zdejší učitelé hospitovali na pokusné škole v Praze

Nuslích ve dnech 11. - 13. 11. a ve dnech 26. - 28. 11. se zúčastnil řídící učitel 

pedagogického semináře učitelů reformních škol v Praze. Reformní pokus začal dobře, 

alespoň podle zápisu kroniky: " Okresní školní inspektor navštívil naši školu čtyřikrát, aby 

mohl na základě svých pozorování důkladně zjistiti klady i zápory nových pracovních metod 

pedagogických i didaktických, kterých se na zdejší škole užívá. Práce ve škole se dařila, měli 

z ní radost žáci i učitelé. Laskavostí pana okresního školního inspektora dostala škola na 

zavedení pracovních učebnic a zakoupení rozmnožovacího přístroje zvláštní dotaci z fondu 

okresního školního výboru 1800 Kč a od Okresní hospodářské záložny v Pacově k témuž 

účelu 500Kč." ( Kronika školy Zhoř, č. 2 ). Bohužel v následujícím roce odchází řídící učitel 

na jiné místo, školní rok začíná mnichovskou dohodou, ve škole bylo v září ubytováno čsl. 

vojsko, všichni učitelé byli zemskou školní radou vyzvání k předložení prohlášení, že nejsou 

židovského původu a o pokračování reformního pokusu není v kronice žádná zmínka. 

Zdravotní stav žáků 

V roce 1918/19 propukla epidemie španělské chřipky, 1926/27 epidemie spalniček a 

chřipka, 1932/33 chřipka a záškrt, 1933/34 zdravotní stav žáků byl méně uspokojivý, 

způsobený také tuhou zimou: " 21. 2. napadlo tolik sněhu, že z přespolních dětí nepřišlo do 

školy ani jediné a domácí musely čekat, až jim dospělí vyházeli pěšiny ve sněhu, ve kterých 
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vzrostlý člověk sotva byl vidět." (Kronika školy Zhoř, č. 2) 1934/35 epidemie chřipky, 

několik případů záškrtu, ale nikdo nezemřel, 1936/37 epidemie spalniček, provedena 

desinfekce školy, ale i pak děti stonaly, příušnice a jeden případ záškrtu. 

Výchovná a sociální práce školy a její spolupráce s obcí 

Školní výlety jsou organizovány od roku 1928/29, v období krize 1930 - 31 výlety 

nebyly, pouze jednodenní pěší túry, jinak každý rok. 

Polévka pro přespolní děti se vařila od roku 1934/35 z finančních prostředků akce Venkov 

dětem, vařily manželky učitelů. 

Dorost ČSČK funguje od roku 1923/24, o spoření žáků se kronika nezmiňuje, o založení 

Rodičovského sdružení také ne. 

Dětská divadla se hrála v letech 1934 - 1936 

Tabulka počtu žáků ve sledovaném období 1918/19 - 1937/38 

Školní rok Počet žáků na zdejší Docházejících na Docházejících na 

škole měšťanku střední školu 

1918/19 187 7 1 

1919/20 180 8 -

1920/21 185 7 -

1921/22 184 10 -

1922/23 159 18 1 

1923/24 155 18 -

1924/25 153 15 -

1925/26 136 13 2 

1926/27 133 13 2 

1927/28 130 12 2 

1928/29 119 14 2 

19329/30 125 12 1 

1930/31 114 12 1 

1931/32 109 14 1 

1932/33 105 10 1 

1933/34 108 11 1 

1934/35 88 17 1 

1935/36 61 19 2 

1936/37 65 19 2 
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1937/38 68 24 2 
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5. Shrnutí 

Oblast, která spadala v období první republiky pod soudní okres Pacov, měla hustou síť 

obecných škol. Žádné z dětí nedocházelo do školy ze vzdálenosti větší než 4 km, jak ostatně 

nařizoval zákon. V zimních měsících přesto představovalo přespolní docházení do školy 

značnou zátěž pro děti. Často byly podle zápisů v kronikách nedostatečně obuty a oblečeny. 

Největší počet škol byl jedno a dvoutřídních, představovaly polovinu všech škol v oblasti. 

Měšťanských škol bylo málo, na začátku uvedeného období pouze jedna v Pacově, v roce 

1919 byla zřízena v Hořepníku a v roce 1920 v Lukavci. K dalšímu zřizování měšťanských 

škol nedošlo ani uveřejnění zákona o měšťanských školách v roce 1936. Některé obce o to 

usilovaly, ale do začátku války se jim to nepodařilo ( Kámen, Košetice, Onšov). Stávající 

měšťanské školy byly přeplněné ( Lukavec) nebo alespoň dostatečně naplněné. Přijímat další 

žáky, i když na to měli podle zákona o újezdních školách nárok, pro ně bylo problematické. 

Možná proto tu nedošlo k výraznému zvýšení počtu žáků, navštěvujících měšťanské školy. 

Všechny tři měšťanské leží spíš na severovýchodě (Hořepník, Lukavec) a ve středu oblasti 

(Pacov), takže aby byl dodržen 5 km školní újezd a zároveň se pokryla celá oblast, musely by 

se zakládat nové měšťanské školy. K tomu také došlo, bud' ještě v době války, nebo po ní 

( Obrataň, Košetice, atd.) 

Počet škol a žáků, kteří je navštěvovali, se pokusím zpřehlednit tabulkou: 

Typ školy Počet žáků Počet škol Průměrný počet žáků 

na jednu třídu 

Jednotřídky 389 10 40 

Dvoutřídky 637 9 36 

Trojtřídky 1117 9 42 

Čtyřtřídní 575 4 36 

Pětitřídní 229 1 46 

Měšťanky - 3 -

Samozřejmě, že počet dětí na jednu třídu není vždy přesně průměrný. Některé třídy jsou 

přeplněné a jinde je málo dětí. Z tohoto výpočtu ale vyplývá, že počet žáků na zdejších 

školách nebyl příliš vysoký. Na přeplněnost si stěžují pouze ve škole v Křešíně, kde bylo 

v roce 1920/21 v 1. třídě 83 žáků a ve třetí 85 žáků. Situaci řešili zřizováním zatímních 

poboček, jako ostatně i na jiných školách. Počet žáků obecně v poválečném období klesal. 

Nižší počet dětí se nedal vysvětlit pouze nízkou válečnou a poválečnou porodností, ani např. 
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v polovině 30. let se počty dětí ve školách nedostaly na úroveň z roku 1918. Zřejmě nastal 

obecný trend k nižšímu počtu dětí v rodině. 

Poskytování úlev se v kronikách objevuje do vydání Malého školského zákona. Z 26 

dochovaných kronik se jedná o 9 škol. Pokuty za neplnění školních povinností byly nařízeny 

ve dvou školách, v obou případech v roce 1932/33. 

Polévkové akce pro chudé a přespolní žáky fungovaly u větších (nejméně trojtřídních) 

škol: 

od roku 1917/18 v Lukavci, finanční prostředky poskytovala obec, další část byla 

z tzv. americké pomoci 

1919/20 v Hořepníku 

1924/25 v Pacově, financováno Národní pošumavskou jednotou 

1931/32 v Chýstovicích, financováno ČSčk 

1931/32 v Onšově, financováno z přinesených darů 

1934/35 v Kameně a ve Zhoři, financováno z akce Venkov dětem 

1935/36 ve Velké Chyšce, financováno sbírkami a dary od spolků ajednotlivců 

Počet přespolních žáků byl vyšší než počet domácích u těchto škol: Hořepník, Křešín, Pošná a 

Vyklantice. 

Nové školní budovy byly postaveny v obcích Šimpach a Vintířov, kde také byly založeny 

nové školy. Okresní školní inspektor hodnotil při svých prohlídkách úroveň budovy a 

vybavení školy, jednal s předsedou místní školní rady a dával návrhy nebo doporučení ke 

zlepšení stavu budovy. Místní školní rady se tím řídily podle možností, v některých případech 

bylo obtížné přimět radu k lepšímu přístupu ke škole (Šimpach, Křešín atd). 

V záznamech o zdravotním stavu žáků se objevují jak dodnes běžné dětské nemoci 

(angína, chřipka, plané neštovice, příušnice, spalničky, spála, žloutenka a dusivý kašel) tak i 

nemoci, se kterými se dnes už naštěstí běžně nepotkáváme. Některé vymizely díky očkování 

(záškrt, ve sledovaném období na něj zemřely 4 děti), díky lepší výživě (chudokrevnost), 

zlepšení hygienických podmínek (svrab). Některé nemoci se sice nadále vyskytují, ale nejsou 

již tak často smrtelné (zápal mozkových blan, 3 případy - 3 úmrtí). Tuberkulóza se vyskytla 

ve 3 případech, z toho 2 děti zemřely. V roce 1918/19 postihla celou oblast epidemie 

španělské chřipky, zemřely na ni 4 děti. Očkování proti neštovicím a proti záškrtu se objevuje 

zhruba od poloviny 30. let, v té době se také začínají rozdávat dětem jodidové tabletky, aby se 

zamezilo vytvoření strumy. Úrazy dětí jsou zaznamenány dva, jeden při práci v lese (1921/22) 

rozdrcené chodidlo a jeden elektrickým proudem (1936/37). 
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K výměnám v učitelském sboru docházelo v tomto období velmi často, učitelé přecházeli bud' 

na vlastní žádost, nebo z nařízení školských orgánů. Výměny řídících učitelů nebyly tak časté, 

obvykle se na jedné škole vyměnil řídící učitel jednou nebo dvakrát, na některých školách ale 

i osmkrát. Zřejmě záleželo na bytových podmínkách učitele, na fungování místní školní rady 

a na vztahu učitele a obce. 

Spoření žáků je zmiňováno na 18 školách, dorost ČSČK na 23. 

Sdružení rodičů, která se měla zakládat podle nařízení zemské školní rady, od roku 

1930/31 fungovala dobře pouze na 9 školách, jinde byla i založena, ale uskutečnila se jen 

jedna nebo dvě schůzky pro nezájem rodičů. Někde nebyla založena vůbec. 

Paritní zastoupení mužů a žen v učitelských sborech bylo dodržováno podle možností. Na 

jednotřídních školách učí výhradně muži (s výjimkou industriálních učitelek), jinde je parita 

dodržována, na dvou školách převažují ženy, na dvou muži. 

Vyučování čtení globální metodou je zmiňováno v Lukavci a Obratani. Ve školách 

v Kameně, Křešíně a Obratani fungovala žákovská samospráva. Z toho je zřejmé, že se zdejší 

učitelé zajímali o Příhodovu reformu. Reformní vyučování ve větším rozsahu bylo zavedeno 

od roku 1937/38 v Obratani a ve Zhoři. Učitelé obou škol spolupracovali s pokusnou školou 

v Nuslích a měli podporu školního inspektora. K dokonalému vyzkoušení reformy bohužel 

nedošlo vinou politických událostí (II. světová válka). 
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6. Závěr 

Bádání ve školních kronikách byla zajímavá, i když poměrně náročná (hlavně časově) 

práce. Podle toho, co se mi podařilo zjistit, se podobnému tématu (lidové školství na pacovsku 

v období 1. republiky) doposud nikdo nevěnoval, takže jsem neměla možnost opírat se o 

předcházející záznamy nebo o nějak zpracované prameny. 

Školní kroniky nezobrazují pouze život školy, ale často zaznamenávají i hlavní události 

v té které obci. Dozvíme se z nich o místních povodních, větrných smrštích, neúrodách, 

přemnožení mnišky a kůrovce a také politických událostech. Některé záznamy mají tak 

osobitý půvab, že nedokážu odolat, abych alespoň jeden neocitovala, přestože nemá přímý 

vztah ke škole. Jedná se o školní rok 1918/19: "Zřízenci poštovní dověděli se o státním 

převratu již v noci, nelenili a v tu chvíli orla s poštovní budovy odstranili. Ráno jim bylo líto, 

že stalo se tak bez veškeré okázalosti, proto nově orla zavěsili a za jásotu valného počtu 

diváků zase se zdi srazili. (Kronika ZDŠ Lukavec č. 3, str. 9) 

Zdá se, že v prvním desetiletí ( 1918 - 1928) školy spíše doplňovaly svoje materiální 

vybavení a na některých místech se stavěly budovy nové. Pro obec to byla velká finanční 

zátěž, ale zlepšila se dostupnost vzdělání a odpadlo pro děti vyčerpávající docházení do 

vzdálenější školy. Únava se u přespolních dětí nutně musela projevovat na jejich soustředění a 

chuti do učení. 

Ve druhém desetiletí bylo vybavení škol lepší, zajistit materiálně fungování školy už 

nebyl zásadní problém. Při vyučování se začínají využívat různé technické novinky, např. 

rozhlasové vysílání. Na některých místech dochází k pokusům o reformu vyučování. Učitelé 

se pravidelně účastnili přednášek Jednoty Komenského, různých kurzů a pracovních schůzí. 

Poznatky a nové metody, které zde získali, se pokoušeli podle svých schopností a možností 

uvést do praxe. Nedocházelo k tomu nijak organizovaně, záleželo na aktivitě a ochotě učitelů 

ve spolupráci s okresním školním inspektorem. 

Spolupráce školy s obcí byla poměrně úzká už proto, že obec nesla náklady na vydržování 

školy. Charakter vztahů mezi školou a obcí byl rozmanitý, závisel na ochotě obou 

zúčastněných stran budovat vztahy dobré. 

Školy díky svým besídkám a divadelním představením přinášely obcím, kde sídlily, 

zpestření kulturního života. V některých obcích byli učitelé hlavními iniciátory kulturního 

dění vůbec. 

Mohu říci, že díky svojí diplomové práci jsem se mimo jiné s krajem, odkud pocházím 

seznámila o něco důvěrněji. Pokusila jsem se zmapovat život na obecných a měšťanských 
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školách a doufám, že se mi to alespoň trochu podařilo a pokud to někoho zaujme, nebo práci 

využije při nějakém vlastním bádání, budu ráda. 
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Anotace 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na dění ve školách v období i. republiky na okrese 

Pelhřimov, soudní okres Pacov. 

Cílem práce je: 
1. Seznámit se s charakterem oblasti v dané době, zejména s ohledem na sociální aspekty 

života zdejších obyvatel. 

2. Získat základní přehled o školských zákonech, platných a přijatých v době první 

republiky, které se týkají lidového školstvÍ. To je základní rámec, v němž se budeme 

pohybovat. 

3. Těžištěm práce jsou potom stručné charakteristiky jednotlivých škol a dění na nich 

v této době. 

V příloze je zobrazena mapka soudního okresu Pacov. 
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