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Příloha č. 1: Mapa kladenského politického okresu 

 

  



Příloha č. 2: První status školy, Volná škola práce (1919). 

I. Účel a cíl: 

 Úkolem školy bude vychovávati mládež na uvědomělé členy lidské společnosti. Bude 

to pokusná škola, jež bude hledat a tvořit takovou školu, která by odpovídala socialistickým 

ideálům. Jejím úkolem bude vychovávati dítky, aby školu milovaly a hájily. Aby cíle tohoto 

mohlo býti dosaženo, nahrazeno bude náboženství rozumovou metodou přírodovědeckou a 

mravoukou občanskou. Tak jako v socialistických organizacích pracuje se mezi dospělými 

k tomu, aby učiněn byl konec vykořisťování pracujícího lidu církví a kapitalismem a aby 

pracující třída vzala osud lidstva do svých rukou a vytvořila společnost socialistickou, tak i 

škola naše působiti bude vždy k tomu, aby pravdy tyto vštípila do hlav svých chovanců. Lidé 

již jako děti musí pochopiti – jak Francisco Ferrer pravil – původ nerovnosti lidské, náboženské 

lži, zhoubné lásky ke kapitalistickému státu od starodávných zvyků v rodině, udržujíc ích 

otroctví. 

 Volná socialistická škola práce chce připravovat budoucnost bratrství, pokoje a štěstí, 

pro všechny a proto učiti bude všem pravdám, jež lidstvo vydobylo. Chce vytvořiti generaci, 

jež nebude již nástrojem tyranie, ale pozůstávati bude ze svobodných lidí, odhodlaných žíti ve 

všeobecném blahobytu a v pravé lidské solidaritě. 

 Mimo školního vyučování zúčastní se žáci všech domácích i hospodářských prací ve 

škole i mimo školu. Bude to škola práce, neboť učiti bude všem důležitým oborům lidské práce. 

Použije dřeva, kovu, hlíny, látek, papíru, atd. Povede žáky všude, na pole, do zahrad i lesů, do 

dílen, továren i hutí. Ne aby se pouze dívali, ale i proto, aby v práci pomohli, pokud síly jejich 

stačí. Cílem naší školy bude seznámiti se pokud možno se všemi obory lidské práce a tak 

připravovati mládež pro budoucí socialistickou republiku, v níž bude třeba časté kontroly nad 

těmi, kteří by chtěli prováděti sabotáž. Děti dělnické musí býti vzdělány a vychovány tak, jak 

toho zájmy pracující třídy nejvíce vyžadují. 

 Ve škole zavedena bude samospráva žáků a poskytnuta jim bude příležitost zúčastnit i 

se veškerého života. Žáci účastni budou ve školních radách i ve školních kolektivech a tak 

budou spolurozhodovat o osudech školy. 

 Tělesných trestů nebude v nižádném případě použito. Učitele, kteří se budou snažit i 

proniknout v duše dětské a pochopí zcela zájmy dětí, nebudu nikdy tělesně trestati. Láskou a 

přátelstvím docílí toho, čeho nepodařilo se násilím a karabáči. 

II. Metoda vyučovací: 



 Škola nezřídí se najednou, nýbrž bude se tvořiti postupně, bude zřízena prozatím pro 

děti obecnou školou povinně: letos otevřeny budou I.,II. a III. třída. 

 Chovanci budou se účastniti mimo školní vyučování všech domácích a hospodářských 

prací v budově i mimo budovu. Vyučování bude mít formu volných rozhovorů, výkladů, 

přednášek, též výstav, divadel, koncertů, vycházek do živnostenských podniků, do přírody, 

pokusů a mechanických cviků tak organizovaných, aby chovanec co nejhlouběji a nejpevněji 

osvojil si látku nejen pamětí, rozumem a citem, ale aby ji i technicky dokonale ovládal.  

 V metodách bude přede všemi dávána přednost metodě samoučení: chovanci budou 

uváděni v situace, jež je budou samy lákat k pokusům práce. Tak budou děti vychovávány 

k samostatnosti. 

III. Zařízení školy: 

 Škola bude organizována tak, aby jak možno dosažen byl cíl soběstačnosti. Chovanci 

vedeni budou k tomu, aby obstarávali (ovšem bez újmy na zdraví a vzdělání) všechny domácí 

a hospodářské práce. Ve školní budově budou též dílny pro žákovské práce. 

IV. Počet chovanců: 

 Pro začátek umístí se ve škole v jednotlivých třídách po dvaceti chovancích (deset hochů 

a deset dívek). Celkem šedesát dětí. 

  



Příloha č. 3: Druhý status školy, Volná škola práce (1922). 

I. Účel a cíl: 

 Snahou školy bude vychovávati mládež na uvědomělé členy lidské společnosti. Bude to 

pokusná škola a jejím úkolem bude vychovávati dítky jí svěřené tak, aby se stali lidmi, kteří by 

volně a samostatně myslili a pravdu i spravedlnost milovali a hájili. 

 Volná škola práce chce připravovati budoucnost bratrství, pokoje a štěstí pro všechny a 

proto učiti bude pravdám, jež lidstvo vydobylo. 

 Chce vytvořiti generaci svobodných lidí, odhodlaných pracovati ke všeobecnému 

blahobytu a ku pravé lidské vzájemnosti. 

 Podkladem vyučování ve Volné škole práce budou dosavadní osnovy pro školy obecné. 

Volná škola práce poskytne chovancům jí svěřeným alespoň takového vzdělání, jako škola 

obecná. Mimo školní vyučování zúčastní se žáci všech domácích a hospodářských prací ve 

škole i mimo školu. Bude to škola práce, neboť učiti bude všem důležitým oborům práce lidské. 

Použije dřeva, kovu, hlíny, látek, papíru atd. Povede žáky všude, na pole, do zahrad i lesů – do 

dílen, továren i hutí. Ne, aby se pouze dívali, ale i proto, aby v práci pomohli, pokud jejich síly 

stačí. Cílem naší školy bude seznámiti se pokud možno se všemi obory lidské práce. 

 Ve škole zavedena bude samospráva žáků a poskytnuta jim bude příležitost zúčastnit i 

se veškerého dění. 

 Tělesných trestů nebude v nižádném případě použito. Učitelé, kteří se budou snažit i 

proniknout do duše dětské a pochopí zcela zájmy dětí, nebudou nikdy trestati. 

II. Methoda vyučovací: 

 Chovanci budou účastni mimo školní vyučování všech domácích i hospodářských prací 

v budově i mimo budovu. Vyučování bude míti formu volných rozhovorů, výkladů, přednášek, 

též výstav, divadel, koncertů, vycházek do živnostenských podniků, do přírody, pokusů a 

mechanických cviků tak organizovaných, aby chovanec co nejhlouběji a nejpevněji osvojil si 

látku nejen pamětí, rozumem a citem, ale aby jí i technicky dokonale ovládl. 

 V methodách bude přede všemi dávána přednost methodě samoučení. Chovanci budou 

uváděni v situace, jež budou samy lákat k pokusům práce. 

 Tak budou děti vychovávány k samostatnosti. 

III. Zařízení školy 



 Škola nezřídí se najednou, nýbrž bude se tvořiti postupně. Bude přístupna dětem 

obecnou a měšťanskou školou povinných. Bude to pokusná škola o dvou etapách. Stupeň nižší 

obsahuje I. – V. školní rok. O stupni vyšším VI. – VIII. školního roku bude jednati samostatné 

podání.  

 Odpovědným správcem školy jest Čeněk Janout, mající řádnou způsobilost, další učitelé 

jsou Jaroslav Hladký, Jan Hostáň a František Kupka, rovněž se rádnou způsobilostí. 

 Škola bude organizována tak, jak možno dosažen byl cíl soběstačnosti. Chovanci vedeni 

budou k tomu, aby obstarávali (ovšem bez újmy na zdraví a vzdělání) všechny domácí a 

hospodářské práce. Ve školní budově budou též dílny pro žákovské ruční práce.  

IV. Počet chovanců: 

 Pro začátek umístí se ve škole v jednotlivých třídách po dvaceti chovancích (deset hochů 

a deset dívek). 
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Příloha č. 6: Rozvrh hodin pro I. ročník Soukromé odborné školy pro ženská povolání 
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