
UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 
Pedagogická fakulta 

Katedra primárni pedagogiky 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRAZE 5 V KONTEXTU VÝVOJE 
PŘEDŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ XX. STOLETÍ 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 
Autor diplomové práce: Dana Antošová 
Studijní obor: Pedagogika předškolního věku 
Forma studia: kombinovaná 
Diplomová práce dokončena: listopad 2006 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury. 

V Praze dne: 24. 11. 2006 Podpis: . 



Děkuji Doc. PhDr. Janě Uhlířové, CSc. za vedení diplomové práce. 
Bez jejího významného přispění by práce nemohla vzniknout. 



OBSAH: strana 

Úvod 3 

1. Historie regionu Prahy 5 5 
1.1. Nej starší zmínky 
1.2. Vývoj katastrálních území 
1.3. Průmyslový rozmach 
1. 4. Připojení k Velké Praze 

2. Vývoj školství v regionu Prahy 5 11 
2. 1. Smíchov 
2.2. Zlíchov 
2.3. Zbraslav 
2. 4. Současný stav od roku 1920 

3. Pojetí dítěte a představy o jeho rozvoji od 1. pol. XIX. století 18 
3.1. XIX. století 
3.2. První polovina XX. století 
3. 3. Druhá polovina XX. století 

4. Vývoj institucionální péče o nejmenší 24 
4. 1. Typy předškolních institucí 
4. 2. Evropské předškolní instituce v XIX. století 
4. 3. Školský zákon z roku 1869 
4. 4. Pražská předškolních zařízení Opatrovna-Dětská zahrádka-

-Mateřská škola 
4. 5. Mateřská škola a její výchovný program 
4. 6. Předškolní instituce 1918-1938 
4. 7. Mateřská škola 1939-1945 

5. Vývoj kurikula mateřské školy 1930-2006 40 
5.1. 1930 Výchovný program pro mateřské školy 
5. 2. 1941 Návrh pracovního plánu pro mateřské školy 
5. 3. 1953 Prozatímní osnovy pro mateřské školy 
5.4. 1955 Osnovy pro mateřské školy 
5.5. 1961 Osnovy výchovné práce pro mateřské školy 
5.6. 1963 Rok v mateřské škole 
5.7. 1967 Program výchovné práce v jeslích a na mateřských školách 
5. 8. 1976 Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy 
5.9. 1978 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 
5.10. 1983 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 
5. 11. 1987 Časově tematické plány 



5. 12. 1995 Šimon půjde do školy 
5. 13. 1998 Kurikulum předškolní výchovy 
5.14. 2001, 2004 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

6. Konkretizace vývoje mateřské školy 
na základě studia školních kronik 

6. 1. Mateřská škola U Tyršovy školy, Praha 5 
6. 2. Mateřská škola Holečkova 668, Praha 5 

7. 
8. 
9. 

Závěr 
Literatura a informační zdroje 
Přílohy 



ÚVOD 

Dvacáté století je stoletím zvratů související se dvěma světovými válkami, které 
toto století poznamenaly. Následkem 2. světové války došlo k polarizaci Evropy a „třetí, 
tzv. studené válce." Od počátku XX. století se objevují postřehy související s novým 
poznáním dítěte, tzv. nová výchova, která by odpovídala soudobým podmínkám 
společnosti a otevřela se individuálním potřebám jedince. Na jedné straně sílí kritika 
tradiční výchovy a školy, na druhé straně se formulují požadavky na moderní výchovu a 
vzniká řada reformních pokusů. Tradiční výchově a škole se vytýkalo zvláště 
jednostranná orientace na intelektuální učení a podcenění důrazu na osobní zkušenost a 
rozvoj jeho aktivity a tvořivosti. Z kritiky tradiční výchovy (direktivní řízení dítěte, 
mechanismus, přemíra drilu, verbální metody a tudíž nedostatečná citlivost vůči dítěti) 
vyplynuly podněty na zlepšení. 

Dosavadní vývoj mateřské školy, přesahující i do XIX. století, představuje celou 
řadu pokusů při vytváření charakteru veřejné výchovné instituce. Od dob Jana Amose 
Komenského, jehož Informatorium školy mateřské můžeme označit jako první 
předškolní koncepci, se otázka kvality, rozsahu a obsahu předškolního vzdělávání stále 
proměňovala. Hlavním cílem Komenského rozvoje dítěte bylo směřování k člověku 
jako harmonické bytosti, která se ve svém vývoji vyvaruje krajností. Harmonie, jako 
výsledek našeho výchovného směřování, reprezentuje vyváženost mezi jednotlivými 
oblastmi obsahu, ale i užitými metodami v návaznosti na organizační formy a 
prostředky. Idea, která nám umožní spojovat současnost s Komenského představami, je 
myšlenka přirozené výchovy, zahrnující respekt k dítěti a úctu k jeho osobnosti 
vyvážený vzájemným respektem a dodržováním společně stanovených pravidel. 

Svobodná situace po roce 1989 nás zavazuje k tomu, naučit děti pohybovat se ve 
svobodné společnosti, ale se zdůrazněním, že demokratická společnost je postavena na 
relativní svobodě, umožňující respekt ke svobodě druhých. Rozvoj člověka 
pohybujícího se v takovýchto nových podmínkách umožňovala aplikace osobnostně 
rozvíjejícího modelu předškolní výchovy, osobnostního přístupu a v neposlední řadě je 
požadavek učitelek naučit se přijímat odpovědnost za svobodný prostor, který se dítěti 
otevírá. Následné přijetí Rámcového vzdělávacího programu zakotvuje na jedné straně 
společné jádro předškolního vzdělávání závazné pro všechny instituce předškolní 
výchovy, na druhé straně vytváří prostor k projevení odlišnosti typických pro jednotlivé 
instituce. Abychom těchto kýžených met dosáhli, je třeba se opírat o národní tradice, 
poučovat se z dějinných omylů, přebírat a navazovat na časem ověřené dobré 
zkušenosti. 

Důvodem našeho zájmu o diplomovou práci historického charakteru, byla snaha 
zjistit, jak se v předškolním vzdělávání odrážela politická a společenská situace dané 
doby a zvážit, jak česká pedagogika své tradice rozvíjela, či od nich ustupovala. 
Mateřská škola by neměla být pokusnou laboratoří a děti předmětem pedagogických 
experimentů, ale vzhledem k jejich křehkosti a citlivosti institucí postavenou na 
pevných, neměnných základech odpovídajících smyslu Komenského školy, tj. „dílny 
lidskosti." 

Diplomová práce historického charakteru si nestanovuje známým způsobem cíle 
a úkoly, ale její název „ Historie mateřské školy v Praze 5 v kontextu vývoje 



předškolních vzdělávacích institucí XX. století" naznačuje, že bude zkoumat reálný 
proces vývoje konkrétní instituce v širších podmínkách společenského, kulturního, 
geografického a ekonomického vývoje daného regionu. Práce nespočívá jen v získávání 
a interpretaci poznatků, ale jde o často nový náhled, osvětlení dosud nepoznaných 
souvislostí, či souvislostí, kterým dosud bylo rozuměno jinak. Nezbytné je i dobře 
rozumět kontextu doby, na jehož podkladě mohou často již dosud získané poznatky ožít 
ve zcela nových souvislostech. Historické bádání i v oblasti pedagogiky má vést a vede 
k porozumění kořenům naší vlastní současnosti a otevření budoucích výhledů. 

Bez uvědomění si a rozkličování vlastní minulosti není vůbec možno porozumět 
současnosti (ve smyslu uchopení předpokladů), natož prognózovat budoucnost. Z těchto 
důvodů jsem se rozhodla pro zvolení historického typu diplomové práce, který mi 
umožní zabývat se primárními prameny, které vlastně nebyly zatím zpracovány. 
Znamená to tedy, že každá diplomová práce tohoto charakteru je subjektivně originální 
a nejenže umožňuje kompilace, ale je tlakem na autora práce, aby se pohroužil do 
archivů. Protože dějiny českých mateřských škol ve XX. století jsou zpracovány dosud 
nesystematicky a poměrně okrajově, tento typ diplomové práce umožní zaplňovat bílá 
místa historie. 



1. HISTORIE REGIONU PRAHY 5 

1.1. Nej starší zmínky 

Městská část Praha 5 patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším v Praze. 
Je to území velice rozmanité, s uliční zástavbou, vilovými čtvrtěmi, menšími sídlišti, 
novými obytnými komplexy, továrnami a řadou chráněných přírodních území. Terén 
této městské části je zajímavě členěný, tvořený několika rovnoběžnými údolími, 
kterými protékají potoky, ústící do Vltavy. Znak páté městské části je upraveným 
původním znakem Smíchova. Dnešní pátý pražský obvod vznikl z několika 
nesourodých celků. Kromě dvou původně samostatných měst, Smíchova a Košíř, jsou 
jeho částí mnohé historické vsi a osady (Butovice, Hlubočepy, Velká a Malá Chuchle, 
Jinonice, Klukovice, Lahovice, Motol, Radlice, Nová Ves, Zlíchov), k nimž v době před 
druhou světovou válkou přibyly ještě některé rozlehlé vilové kolonie na Barrandově, na 
jižních svazích Strahova i jinde. Rozprostírá se od levého břehu Vltavy na západ, 
přičemž hranice na jihu a jihozápadu jsou zároveň hranicemi Velké Prahy, zatímco na 
severu hraničí na pobělohorské pláni s obvodem Prahy 6 a od historického jádra města 
je v Petřínských sadech oddělena středověkou Hladovou zdí. Tento obvod vznikl tedy 
zcela jinak než většina českých měst. Nikoli založením z jednoho centra, ale jako rychle 
se rozšiřující průmyslová periférie hlavního města, pohlcující postupně starší osídlení. 
Důsledky tohoto specifického způsobu osidlování jsou dodnes znatelné a 
charakteristické pro toto území. 

„I když hmotné doklady nejstaršího historického vývoje této územní oblasti jsou 
velmi sporé, můžeme její minulost sledovat až do geohistorického pravěku. Štěrkoviště 
a valounová pole na Malvazinkách jsou nánosem ze sklonku třetihorní doby asi již 
přímého předchůdce Vltavy, který tu plynul ve výši zhruba 125 m nad dnešní hladinou 
řeky, která postupně prohlubovala svůj tok, až na sklonku diluvia, zasahujících i tehdy 
ještě až do Motola, sestoupila ve výši již jen asi 20 m nad dnešní hladinou, přičemž její 
nárazový oblouk již počal formovat stráň pod Petřínem. Stopy po člověku tohoto 
nejstaršího období lidské civilizace, tzv. starší doby kamenné, byly nalezeny v jeskyni 
svatého Prokopa v Hlubočepích. O osídlení území dnešní Prahy 5 v pozdní době 
kamenné (zhruba kolem roku 2000 př. n. 1.) svědčí výsledky právě prováděných 
archeologických průzkumů výšinného sídliště na Zlíchově (návrší zv. Klobouček). 
Tomuto sídlišti pravděpodobně připadala strategická funkce uzávěry vstupu do prostoru 
Prokopského údolí, kde v téže době bylo druhé, velké výšinné sídliště, butovické. Obě 
byla osídlena obyvatelstvem tzv. řivnáčské kultury." (Entner, 1965, s. 1.) 

1. 2. Vývoj katastrálních území 

Smíchov, centrální část Prahy 5, je zmiňován snad poprvé na konci 13. století ve 
Zbraslavské kronice v souvislosti s korunovací krále Václava II., kdy byl postaven mezi 
vrchem Petřínem a břehem řeky Vltavy dřevěný palác, ve kterém se konala korunovační 
hostina. „Z čeho vzniklo pojmenování „Smíchov" dnes nelze věrohodně dokázat. Podle 
pověstí se na smíchovském břehu smál Horymír, když si na Šemíkovi skokem 
z Vyšehradu zachránil život. Podle jiné v roce 814 nařídil kníže Vojen, aby byl odbojný 
Ronovi dopraven přes Vltavu, kde se měl ve vysokém lese sám oběsit. Tehdy měli zlí 
duchové tak obrovskou radost, že se silně smáli a tomuto místu se začalo říkat Smíchov. 



Další variantou je, že zdejší pozemky koupil Jan Smíchovský, podle kterého se pak 
území nazývá. Za nej pravděpodobnější vznik názvu Smíchov se považuje doba 
panování Karla IV. V roce 1386 došlo k rozparcelování zdejších pozemků a vznikla 
osada, do které přicházelo obyvatelstvo z různých míst a docházelo tak k jeho 
„smíchání". Název Smíchov je poprvé doložen v roce 1402." 
(http://www.praha5.cz/detail.php?id=169062&template=prinť). Na území dnešního 
Smíchova se nacházela i část osady Újezd s románským kostelem sv. Jakuba (později 
Filipa a Jakuba). Klášter kartuziánů, založený ve 14. století králem Janem 
Lucemburským, vypálili husité a dnes ho připomíná pouze název ulice Kartouzské. 
Několik letohradů bylo i při vltavských březích v dolní části Smíchova, většinou na 
pozemcích někdejšího kartouzského kláštera, zničeného na počátcích husitské revoluce. 
Již od konce 16. století si na Smíchově zakládají pražští měšťané a šlechtici letohrádky 
v zahradách, které daly této městské části zvláštní ráz. Ke konci 17. století se dostává 
část Smíchova spolu s dalšími obcemi do majetku rodu Schwarzenberků. Několikrát 
v průběhu staletí se přehnaly Smíchovem válečné hordy a částečně ho poničily. 

Košíře, dříve zvané Košúře, jsou další částí Prahy 5. Poprvé jsou zaznamenány 
roku 1185 pod termínem Cossur, později Chosur, z čehož někteří odborníci usuzují, že 
se jméno Košíř zrodilo ještě v dobách předslovanských. Podle dalších historiků sekali 
místní obyvatelé vrbové proutí rostoucí na březích Motolského potoka zakřivenými 
noži, tzv. kosíři a vyráběli proutěné zboží. Košíře pak daly vzniknout Košířům. Ve 
středověku náležely zdejší pozemky církvi a královské komoře. Za císaře Karla IV. Tu 
byly zakládány vinice, které patřily pražským měšťanům. V následujících stoletích 
náležela tato obec různým šlechtickým rodům a část nejvyššímu purkrabství. Ani 
Košíře se nevyhnuly válečnému pustošení, při kterém byly v 18. století zničeny téměř 
všechny vinice. Snad nejhůře se Košířským vedlo v roce 1742, kdy spojená 
francouzská, bavorská a saská vojska používala při obléhání Prahy stromy a vinnou 
révu jako palivo a obec byla nakonec vypálena. Později, roku 1785, bylo v obci již 21 
dům se 132 obyvateli. 

V XIX. století začíná narůstat počet obyvatel a také zde vzniká několik továren. 
V roce 1851 byly Košíře připojeny ke Smíchovu, ale v roce 1859 jsou opět samostatnou 
obcí, která byla v roce 1896 povýšena na město se znakem a vlastní radnicí, která 
dodnes stojí na Plzeňské třídě. „V roce 1843-1900 vzrostl počet košířských domů ze 40 
na 202 a počet obyvatel ze 403 na 7247. Lze tedy říci, že růst Košíř byl v porovnání 
s ostatními pražskými předměstími poměrně pomalý. Uvážíme-li jejich nevelkou 
vzdálenost od Prahy, je to jev zvláštní a lze ho vysvětlit jen tím, že se do té doby 
všechen život stahoval na Smíchov, který se rychle měnil v průmyslové centrum, a že 
Košíře, které zůstávaly místem zahrad a bývalých vinic, s nevelkým počtem letovisek, 
neposkytovaly obyvatelstvu téměř žádnou pracovní příležitost. Teprve stoupající ceny 
stavebních pozemků na Smíchově přenesly zájem především chudších vrstev a 
dělnictva na půdu v Košířích, které pak pozvolna přerůstaly ze zahradního sídliště 
v městskou periférii". (Holec, 1970, s. 35). Ve XX. století pokračuje rozvoj obce a 
narůstá počet obyvatel, kteří nacházejí obživu převážně v sousedním Smíchově. 

Motol, katastrální území rozlohou téměř stejné jako Košíře, má však daleko 
méně obyvatel, necelou čtvrtinu. Motol, dříve též Motoly, je stará zemědělská a 
sadařská obec, jejíž území využívali zemědělci již v pravěku. Zabírá široké údolí 
Motolského potoka i s přilehlými stráněmi. O Motole se poprvé dozvídáme z listiny 
Plaskéko kláštera z roku 1146. Patrně i na tomto území se již od středověku rozkládaly 
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vinice na stráních zdvíhajících se od Motolského potoka. Od XVIII. století náležela tato 
obec řádu maltézských rytířů, kteří zde postavili zámeček a v roce 1754 byla 
vybudována kopulovitá kaple sv. Kříže, jedno z posledních děl K. I. Dienzenhofera. Ze 
starých usedlostí se v Motole dochovala Šafránka, Ladronka a na křižovatce silnic 
Plzeňská a k Bílé hoře stála až donedávna zájezdní hospoda U Bílého beránka. Ani 
v průběhu XIX. a na počátku XX. století nedochází v Motole k výraznému nárůstu 
počtu obyvatel. V době svého připojení k Praze v roce 1922 měl Motol něco přes 20 
domů s 350 obyvateli. Jediným průmyslovým podnikem byl malý pivovar, kdysi známý 
svým černým ležákem. Novodobý stavební ruch zasáhl především území západně od 
Košíř, používané kdysi jako vojenské cvičiště. Tam byla postavena v letech 1924-1927 
družstevní kolonie rodinných domků Pod Homolkou a výstavba pak dále pokračovala. 

Ve třicátých letech minulého století se začaly ozývat hlasy požadující řešit 
přestavbu všeobecné nemocnice na Karlově náměstí v souladu s výstavbou nové 
pražské nemocnice na levém břehu Vltavy. Volba padla na Motol, kde měla vyrůst 
klinická a městská nemocnice. V květnu roku 1936 byly zakoupeny pozemky, na nichž 
se mělo začít stavět. V květnu 1937 byl přijat vítězný projekt dvou mladých architektů 
F. Čermáka a G. Paula na výstavbu nemocnice s 1300 lůžky. Po vyhlášení protektorátu 
v březnu 1939 a uzavření českých vysokých škol dne 17. listopadu téhož roku byl 
stavební program motolské nemocnice zmenšen. Nicméně byla v roce 1940 zahájena 
výstavba šestipatrového monobloku, avšak již na podzim následujícího roku byly 
stavební práce zastaveny. V poválečném období vyrostly v areálu barákové nemocnice 
další objekty, nej větší z nich je léčebna dlouhodobě nemocných, otevřená v roce 1986. 

Hlubočepy jsou druhým největším katastrálním územím po Smíchovu. Ve 
středověku se zde nalézaly tři osady Hlubočepy a Zlíchov, zmiňované poprvé roku 
1222, a Klukovice, o kterých máme zprávu až ze 14. století. Je známo, že 
v Hlubočepích a na Zlíchově byla již ve středověku řada vinic a chmelnic. V 16. století 
koupil Hlubočepy pražský kupec Hanuš Falk, který tu postavil dvůr a tvrz. Po bitvě na 
Bíle hoře připadly všechny tři obce Pavlu Michnovi z Vacínova, v 18. století je vlastnili 
jezuité až do zrušení řádu, a pak byly dvory v těchto vesnicích přidány soukromým 
majitelům. V XIX. a na počátku XX. století dochází i zde k výrazným změnám, staví se 
železnice a také tady vzniká řada továren. V souvislosti s tím vzrostl i počet obyvatel. 

Jinonice a Butovice se ze všech obcí na území dnešní páté městské části mohou 
pochlubit nejstarší zmínkou o své existenci. Zakládací listina kolegiátní kapituly na 
Vyšehradě uvádí roku 1088, mezi jinými, také tyto dvě osady. S nej větší 
pravděpodobností existovaly v obou těchto osadách tvrze, jednu z nich nahradil na 
počátku 17. století zámeček s pivovarem. Po bělohorské bitvě získal i tyto dvě vesnice 
Pavel Michna z Vacínova, po třicetileté válce tu zůstalo jen několik domů, posléze 
Jinonice a Butovice kupují Schwarzenbergové, kteří byli posledními majiteli obou obcí. 
V průběhu XIX. století se počet obyvatel zdvojnásobil, nevznikly tu ale žádné velké 
průmyslové podniky, byl tu vápencový lom, vápenice a cihelna, teprve v roce 1911 
nechal Josef Walter postavit v Jinonicích velkou továrnu na automobily. 

Radlice se poprvé objevují v pramenech roku 1283, kdy je král Václav II. 
daroval své chůvě. Po několik staletí patřily s přestávkami staroměstskému klášteru sv. 
Anny až do jeho zrušení v roce 1785 a poté připadly Schwarzenbegům. Je známo, že i 
zde byly již ve středověku vysazeny vinice a chmelnice. I v Radlicích vzniklo v průběhu 
XIX. století několik průmyslových závodů, jako mlékárna, vápenka, cihelna a další. 
Část obyvatelstva byla zaměstnána v sousedním Smíchově. 



Chuchle, dříve Chuchly, jsou obce dnes známé především dostihovým 
závodištěm. Malá Chuchle s pozdně barokním kostelem Jména P. Marie se v druhé 
polovině XVIII. století proslavila léčivým železitým pramenem. Vznikly zde lázně, ale 
obec přesto měla ještě roku 1911 pouze 41 domek. Roku 1922 byla připojena k Praze a 
bývala zde potravní čára, kde se vybírala nepopulární potravní daň. Velká, dříve Zadní 
Chuchle, má na kopci charakteristický kostelík sv. Jana Nepomuckého. Chuchle se 
připomíná již roku 1135, ve XIII. století jsou v historických pramenech doloženy již obě 
osady. Patřily po většinu dějin ke zbraslavskému klášteru a ve XIV. století zde byla 
zřízena fara. Už v XIX. století tu také vládl čilý výletní ruch. 

K Praze 5 patří i malá část katastrálního území Malé Strany. Je to několik bloků 
domů při ulici Vítězné, které se nacházejí na území bývalé osady Újezd, již za 
středověkým opevněním Malé Strany. 

1. 3. Průmyslový rozmach 

Obrovský průmyslový rozmach Smíchova předznamenává v XVIII. století vznik 
několika manufaktur. V roce 1756 byla v Praze na Smíchově otevřena Zukettova 
manufaktura na zpracování kůže. Od počátku XIX. století zde dochází k výrazným 
proměnám. Zahrady a letohrádky postupně ustupují výstavbě továren na výrobu 
nejrůznějšího zboží, nej významnější a největší byly kartounky (továrny na zpracování 
bavlněné příze) a porcelánky. Smíchov se stává „stokomínovým Manchesterem". Roku 
1838 byl povýšen na druhé nejstarší předměstí v Praze a roku 1850 na město, což bylo 
potvrzeno zpětně až v roce 1903. Od roku 1848 má svoji samosprávu. Rozvoj 
jednotlivých obcí v druhé polovině 19. století není stejný. Roku 1843 měl Smíchov 200 
domů, roku 1900 1021. Ještě výrazněji byl patrný rozkvět předměstí a počtu 
obyvatelstva. Roku 1843 měl Smíchov 2.453 obyvatel a roku 1900 47.109. Počet domů 
vzrostl v letech 1881-1890 o 335 čísel (ze 377 na 690). 

Vzrůst počtu obyvatelstva byl tak překotný, že žádná z obcí v okolí Prahy-ani 
vysloveně průmyslové oblasti Smíchov, Karlín a Holešovice-neměly větší přírůstek. Ve 
druhé polovině XIX. století byla postavena radnice, která dodnes stojí na Štefánikově 
třídě, naproti ní nový kostel sv. Václava. Spolu s továrnami se stavějí také obytné domy 
a dělnické kolonie. Stavební ruch na Smíchově vrcholí v posledním desetiletí XIX. 
století, na počátku XX. století se centrum přesouvá na dnešní Náměstí 14. října. Tam 
byly na místě původní botanické zahrady postaveny dvě secesní budovy, tržnice a 
Národní dům se sály a řadou spolkových a společenských místností. 

Průmyslový rozmach území Prahy 5, započatý a rozvíjející se v XIX. století, 
způsobil příliv obyvatelstva odjinud i změnu místních zemědělců na dělníky. Vzniká 
zde řada průmyslových závodů. „Přední místo zaujímala Ringhofferova továrna na 
vagóny a železniční tendry (dnešní Tesco-Nový Smíchov), která patřila k největším 
svého druhu v monarchii, tkalcovna a tiskárna fy Pražsko-smíchovské rukodílny na 
kartouny (dříve továrny Porgesova a Příbramova), prádelna fy Richter & Co, továrna na 
čokoládu a cukrovinky Joh. Kluge & Co, Akciový pivovar, Pražská továrna na porcelán 
a zboží hliněné, rukodílna na porcelán Karla Eberhardta, plynárna a dvě cihelny-
Františka Ellenbergra a Huga Lendecka". (Holec, Janáček, 1970, s. 21.) Elektrárna tu 
byla postavena na konci XIX. století, ve XX. století přibyla ještě mlékárna. V Košířích 
patřil k největším podnikům pivovar. V Radlicích byla zřízena slévárna a ze Smíchova 
sem byla přemístěna porcelánka, na Zlíchově sklárna, vápenka, další vápenky byly 



v Hlubočepích. V průběhu doby řada továren zanikla a vznikaly další. V současné době 
patří k největším závodům továrna Walter v Jinonicích, která vyrábí letecké motory a 
pivovar Staropramen na Smíchově. Koncem XIX. století byl nárůst průmyslu a s tím 
související výstavby natolik rozrostlá, že se města Smíchov a sousední Košíře zástavbou 
prakticky spojila. 

V XIX. století se stavěly příbytky (co možná nejlevnější a většinou velmi 
nevzhledné), vznikaly nájemní domy, ale i dělnická kolonie Mrázovka (1870), jejíž 
vybudování bylo na svou dobu pokrokovým činem. Koncem sedmdesátých let byl 
Smíchov největším pražským předměstím a na jeho území se již rýsovala celá řada ulic. 
Většina domů byla postavena v ulici Havlíčkové, Jungmannově, Plzeňské, Palackého, 
Kartouzské, Komenského a Vltavské. Četné domy byly roztroušeny v Karlově ulici a 
kolem bývalé botanické zahrady a kartounky. V roce 1876 začala jezdit z Karlina na 
Smíchov koněspřežná dráha, v roce 1897 nechal postavit košířský starosta Matěj 
Hlaváček elektrickou dráhu od Klamovky k Andělu. 7. června 1927 byl při stavbě úseku 
Zlíchov-Hlubočepy dosažen stý kilometr tramvajových tratí. V roce 1925 začal jezdit 
městský autobus do Jinonic, v roce 1939 byla zřízena trolejbusová linka W, spojující 
Plzeňskou ulici s Waltrovou továrnou v Jinonicích. Trolejbusová doprava byla 
definitivně zrušena v roce 1972. Od roku 1985 je v provozu trasa Metra B, která spojuje 
Prahu 5 mimo jiné s centrem a Prahou 13. Nejnovějším mostem je most Barrandovský-
součást středního dopravního okruhu, který je součástí tunelů Mrázovka a dále 
Strahovského tunelu, který je spojnicí s Prahou 6. 

1. 4. Připojení k Velké Praze 

Počátek XX. století se projevil dalším rozšiřováním obytných čtvrtí. Obvod 
stejně jako jiná pražská předměstí, která se stala okrajovými čtvrtěmi hlavního města, 
zaznamenal v tomto období značný růst. Počet domů se téměř zdvojnásobil. „Již 
v listopadu 1918 předložili členové Národního shromáždění návrh zákona o vytvoření 
Velké Prahy, který zahrnoval všechny dřívější obce, s nimiž se před válkou 
vyjednávalo. Zákon byl schválen Národním shromážděním 8. února 1920 a od 1. ledna 
1922 se Velká Praha stala skutkem". ((Holec, Janáček, 1970, s. 127). K 1. lednu 1922 
došlo ke spojení většiny obcí dnešního obvodu Prahy 5 s Velkou Prahou, hlavním 
městem nově vzniklé Československé republiky. Nejprve jako Praha XVI a XVII, od 
roku 1949 jako Praha 4 a 16 a od roku 1960 jako Praha 5. 

Vvvoi obvodu Prahy 5 v období 1939-1945 

Vývoj byl přerušen druhou světovou válkou. Úmyslně tuto tragickou kapitolu 
dějin regionu Prahy 5 autorka vyčleňuje z celkového historického kontextu, neboť na ni 
chtěla poukázat samostatně. 

V průběhu války měly na území dnešní městské části sídla různé odbojové 
skupiny a v některých továrnách došlo ke stávkám, jako například v roce 1941 
v jinonické Waltrovce, která zajišťovala důležité vojenské zakázky. 14. února při náletu 
8. americké letecké armády dopadly bomby na Farkáň, těžce poškodily několik domů a 
usmrtily jejich obyvatele. Důležitou roli sehrála Praha 5 v době Pražského povstání, kdy 
zde operovaly povstalecké jednotky, Ruská osvobozenecká armáda generála Vlasova, 
vládní vojsko ze Štefánkových kasáren (dnešní Justiční palác), v poslední fázi i Rudá 



armada, zapojilo se četnictvo i železničáři, na Smíchovském nádraží a na nádraží 
v Jinonicích byly obsazeny vlaky se zbraněmi, byly postaveny desítky barikád, 
z kostelů se staly márnice. Ještě 9. května odpoledne sváděly povstalecké jednotky tuhé 
boje s bojovou skupinou Wallenstein v prostoru Zlíchova. Obětí okupace a povstání je 
několik set, jejich jména můžeme číst na pamětních deskách a pomníčcích. 



2. VÝVOJ ŠKOLSTVÍ V REGIONU PRAHY 5 

Zpracovat historii vývoje školství v regionu, což autorka považovala za 
nezbytný vstup k problematice předškolních institucí, se ukázalo být jako velmi obtížné, 
neboť jen velmi malé množství autorů se jím skutečně zabývalo. Proto byly využity jen 
dostupné prameny, které jsou dále v textu zmíněny. Bohužel nezahrnují všechny obce, 
které zmiňujeme v kapitole 1. 2., ale jen některé. 

2. 1. Smíchov 

S rostoucím počtem obyvatelstva v XVIII. století vzrůstal i počet dětí. S tím 
souvisí narůstající potřeba zařízení, kde by děti byly pod dozorem, a tím byl zajištěn 
dohled nad jejich bezpečností a mravností a nebyly postupně opomenuty ani jejich 
vzdělávací potřeby. Rostla i potřeba gramotnosti a obecné vzdělanosti. 

Pátráme-li systematičtěji po cestách, jimiž se ubíralo vzdělávání dětí a mládeže, 
dostáváme se k zajímavým zápiskům ve smíchovské farní knize. Farář Jan Konrád 
popisuje špatný stav smíchovského školství při svém nástupu v roce 1766: „Školy 
veřejné, čehož je velmi želeti, na Smíchově není, toliko v jistém domě, od farní budovy 
dosti vzdáleném, vyučuje mládež v domě svém jakýsi Müller, absolvent filozofie. 
Přečasto napomínal jsem rodiče, aby své dítky tam posílali. Avšak učitel, který je též 
hudebníkem, hrává na různých místech, aby se obživil, a tudíž doma často nebývá, dává 
se zastupovati dcerou svou. Proto mnozí rodičové děti raději do Prahy posílají, jiní 
raději do školy u svatého pole na Malé Straně, čímž ubohé stádečko dětí se rozptyluje a 
jednota učení značně trpí." (Bronzová, 1996, s. 75). 

Konrád to s vyučováním smíchovských dětí ale myslel vážně. Dokonce 
předepsal „soukromé škole Můllerově" řád a metodu. Dopolední vyučování mělo trvat 
čtyři hodiny, odpolední tři. Počátky vyučování stanovil poměrně časné: v zimě se mělo 
začínat v 7 hodin ráno, v létě v půl sedmé. Dopoledne bylo v rozvrhu hodin slabikování, 
čtení a psaní, následovaly počty česky nebo německy, náboženství, zpěv a návštěva 
kostela. Odpoledne bylo čtení jako ráno, druhou hodinu psaní, třetí hodinu naplňovalo 
„naučení dobrých mravů, jichž třeba ke slušnému obcování s lidmi" (Bronzová, 1996, s. 
75). Tento energický a inteligentní muž usiloval o zřízení veřejné školy a také o 
povolení platu pro učitele. A to nebyla záležitost snadná. Až roku 1722 magistrát 
povolil 20 zlatých ročně na byt. Byla to částka nepatrná, a proto není divu, že se hlásili 
učitelé bez potřebné kvalifikace, kteří učitelování provozovali jen jako vedlejší 
zaměstnání. Není tedy divu, že na počátku 70. let XVIII. století tu byl učitelem jakýsi 
Wünsch, vyučený švec, a že Jan Hupáč, další z „učitelů", z bídy nadělal dluhy u 
řezníka, kupce a pekaře a v noci utekl. Vletech 1779-1786 se nevyučovalo vůbec. 
Roku 1786 byl arcibiskupskou konzistoří vydán dekret, jímž se zřizuje škola triviální a 
jímž se ustanovuje první učitel Antonín Václav Evančický, „udělena mu způsobilost 
slavnou komisí škol normálních, ustanovuje ho učitelem při této škole" (Hansi, 1899, s. 
14), farní škole u sv. Filipa a Jakuba (31. 8. 1786). Učitel Evančický tu však dlouho 
nepůsobil, již o čtyři roky později se objevuje v zápisu jméno učitele Bernarda Sprötze. 

Důležité je však to, že tady začínají dějiny smíchovského školství. Již roku 1749 
koupilo Staré Město pražské bývalé hospodářské stavení blízko kostela sv. Filipa a 
Jakuba, aby je upravilo pro budovu farní a školní. Ovšem zatím tu byla jen fara, až 
v roce 1790 k ní byla přistavena nová škola, malé jednopatrové stavení. Ve dvou 



přízemních světnicích se vyučovalo, v patře byl učitelův byt: tedy kuchyň a pokoj. 
Zmíněný učitel Bernard Sprotz se stěhoval do nové budovy. Byl rodilý Němec a 
původním povoláním tkadlec. Byl dobrým hudebníkem. Povolání učitele vykonával 31 
rok. V pramenech se uvádí, ž mládež chodila do školy málo, a že vyváděla různé 
kousky. Hoši utíkali ze školy na silnici a na hřbitov a učitel se prý za nimi honil 
s rákoskou. 

Za učitele Františka Kudrny (1817-1829) byla už situace poněkud lepší, 
nicméně problémů bylo stále hodně. Děti chodily do školy nedbale, rodičům byl jejich 
prospěch lhostejný, menší děti zůstávaly doma v nečinnosti a větší byly rodiči různě 
zaměstnávány místo toho, aby navštěvovaly školu. Zajímavostí je fakt, že v roce 1824 
bylo při škole zřízeno místo industriálni učitelky. Stala sejí Kudrnova manželka Anna. 

„Když v roce 1839 nejvyšší purkrabí hrabě Chotek navštívil školu smíchovskou, 
viděl, jak děti sedí po zemi i v oknech a drží knihy i písanky na kolenou. Slíbil proto 
brzkou nápravu, avšak ve skutečnosti se počkalo 19 let." (Duchácká,1879, s. 28). 

Učitel, na něhož vzpomíná Jakub Arbes v romanetu Etiopská lilie, byl Jan 
Sigmund. Na školu přišel v roce 1846. Zřejmě to byl učitel, jaké bychom chtěli vidět ve 
všech školách. Dotace nebyly a pomůcky byly velmi drahé, proto si je vyráběl sám. 
Člověk pro své povolání doopravdy zapálený. 

Významnou etapu výstavby smíchovských škol zahajuje rok 1857. V Přívozní, 
pak Komenského ulici, dnes Na Bělidle, byla postavena nová škola. Přešly sem děti ze 
čtyř oddělení staré školy. Bylo jich 400. V roce 1868 byla z této obecné školy zřízena 
hlavní a průmyslová škola. A vývoj pokračoval. Péčí ředitele Františka Zoubka byla 
v restaurační místnosti pivovaru U zlatého anděla zřízena vyšší dívčí škola pro žačky od 
12 do 14 let. Brzy ovšem zanikla (1871) a opět byla otevřena až v roce 1907 a plném 
rozsahu jako dívčí odborná a rodinná škola dne 1. září 1918. Dnes na její tradice 
úspěšně navazuje Rodinná škola v Drtinově ulici. Počátek roku 1873 až 1874 znamená 
nové období smíchovského školství. Bylo zřízeno několik měšťanských škol: osmitřídní 
měšťanská pro chlapce, osmitřídní pro dívky, pětitřídní obecná pro chlapce a pětitřídní 
obecná pro dívky. Bylo opět nutné zajistit novou školní budovu. A tak v roce 1873 byla 
zakoupena budova bývalé „sirkárny" na Plzeňské třídě. Nebyla to tehdy šťastná volba, 
bývalá továrna na zápalky, i když byla upravena, nemohla nikdy poskytnout takové 
esteticky příznivé podmínky jako škola nová. Nicméně sloužila až do roku 1917. Dnes 
je zbořena, místo ní se upravuje prostor před gymnáziem Na Zatlance a hotelem 
Mövenpick. 

V roce 1873-1874 bylo ve smíchovských školách 732 hochů a 666 dívek. Dále 
fungovalo nedělní nepovinné vyučování pro mládež, kupecké vyučování a nedělní 
kreslení. Dokonce byla podána žádost o večerní vyučování pro dělníky. Nebylo ale 
nikdy realizováno. Na počátku školního roku 1879-1880 byl smíchovský okres 
největším školním okresem v Čechách. Zahrnoval Smíchov, Zbraslav, Kladno a 
Unhošť. Výstavba smíchovských škol se zrychlovala. V roce 1883 byla odevzdána 
k vyučování nová budova v Husově třídě, v níž bylo umístěno tehdy povolené c. a k. 
reálné gymnasium. 

Na smíchovských školách působila celá řada významných osobností. František 
Zoubek, Jan Zapadlo, František Sojka nebo Jan Sigmund, jenž se zabýval botanikou. 
Jan Ladislav Mašek propagoval slovanské jazyky a slovanskou vzájemnost. František 
Jan Zoubek byl zakládajícím členem Matice české a hlavním redaktorem Encyklopedie 
pedagogické. Ředitel jedné ze smíchovských škol Josef Kořenský se stal významným 



cestovatelem a badatelem. 15. 5. 1893 se vydal na cestu kolem světa a vrátil se 15. 3. 
1894. Navštívil světovou výstavu v Chicagu a studoval americké školství. Jeho 
působení dnes připomíná ulice po něm pojmenovaná. Zmiňme se ještě o Janu Malátovi, 
řediteli tehdejší I. obecné školy dívčí. Stal se populárním skladatelem a hudebním 
pedagogem. Se Zdeňkem Fibichem vytvořil Velkou teoretickou školu pro klavír, napsal 
Školu houslovou, zabýval se českou lidovou písní a díky této zálibě vznikl Český 
národní poklad-700 písní v sedmi knihách projeden hlas s doprovodem. 

Významnou osobností smíchovského školství byla také Terezie Duchácká, 
pozdější ředitelka. S řídícím učitelem K. Taubenekem vydala spis Pravopis ve škole 
obecné. Byla aktivní členkou smíchovského pěveckého spolku LUKES. Starala se 
obětavě o chudou školní mládež a roku 1892 dokonce založila, s přispěním stejně 
smýšlejících dam, žákovskou kuchyni. Ráda se ujala úkolu sepsat dějiny smíchovského 
školství a dokonale jej splnila. Bohužel zde není vůbec žádný záznam o dějinách 
předškolního školství. 

Postupně vzrůstala i potřeba vyššího vzdělávání, potřeba středních škol. Občané 
odůvodňovali potřebu vyššího vzdělání pro Smíchov u instituce Vysoké c. k. 
ministerstvo pro osvětu a vyučování: „...proto též, vidouc patrnou potřebu takového 
vyššího učiliště, obíralo se pokrokumilovné občanstvo zdejší v posledních letech velmi 
často a živě myšlenkou, by nějaká střední škola zřízena byla..."(Duchácká, 1879, s. 41). 
Dokládají svou žádost i poukazem na to, že „ z okresů smíchovského, zbraslavského, 
unhošťského, berounského a hořovického najde se mnoho rodičů, již své děti musí do 
Prahy posílat..." (Duchácká, 1879, s. 42). 15. února 1875 Městská rada Smíchova 
adresuje zvláštní žádost ministru kultury Stremayerovi o českou reálku, jiný typ střední 
školy, který na Smíchově v té době již byl. Víme již, že zde bylo německé reálné 
gymnázium. Až po osmiletém úsilí bylo konečně rozhodnutím z 9. listopadu 1882 
císařem schváleno gymnázium. 28. června 1883 byl jmenován ředitelem klasický 
filozof Karel Doucha a měsíc poté první profesor Josef Novák ze státního reálného 
gymnázia v Litomyšli. 

Skoro desetiletý boj skončil, „Císařsko-královské gymnasium na Smíchově" 
mělo své jméno a začalo vyučovat. Bylo to nejprve gymnázium nižšího typu, čtyřtřídní, 
ale otevřely se jen dvě třídy. Do první třídy se přihlásilo 50 žáků a do druhé jen 6. Proč 
tak malý zájem po takovém úsilí? Duchácká uvádí, že gymnáziu byla vyhrazena část 
rozsáhlé dvoupatrové budovy, která se tehdy stavěla pro obecné školy spolu s menší 
zadní jednopatrovou budovou v tehdejší Husově třídě. Vzhledem k tomu, že přední 
budova se dostavovala, bylo gymnázium umístěno v zahradní jednopatrové budově. 
Všude bylo lešení, okna se natírala, dveře a vrata zasazovala a mnozí rodiče si mysleli, 
že se jejich synové budou učit v těchto nevyhovujících prostorách. Dávali raději děti na 
vzdálenější Malou Stranu. V roce 1884 se gymnázium přestěhovalo do výstavné přední 
budovy, o dva roky později mělo již 4 třídy a první i paralelku, potom se změnil i název 
na Císařsko-královské vyšší gymnasium na Smíchově. 

2- 2. Zlíchov 

Na Zlíchovč byla r. 1788 založena jednotřídní škola pro Zlíchov-Hlubočepy 
v bývalém letohrádku Jezuitů (dům č. 6). Prvním řídícím učitelem byl ustanoven 
Kryštof Scholz, který v této funkci působil celých 58 let, do roku 1846. Scholzův 
nástupce, jeho zeť Tomáš Holeček, který společně s ním od roku 1832 vyučoval, byl po 



smrti Scholzově od roku 1846 samostatným řídícím učitelem až do roku 1872. V roce 
1872 byl ustanoven, nejprve jako prozatímní (1877-1904), posléze definitivní řídící 
učitel školy Josef Novák. Za jeho působení byla roku 1874 na Zlíchově zřízena 
dvoutřídní obecná škola. Její učebny byly přemístěny do domu č. 42, jenž k tomuto 
účelu pronajal MUDr. Gruber. Od 1. března 1878 se zde začalo vyučovat v trojtřídní, od 
1. ledna 1883 ve čtyřtřídní škole. V roce 1883-1884 byla postavena nová školní 
budova, která byla na podzim 1884 předána svému účelu. Zde se pak 16. února 1885 
započalo také vyučování v 5. třídě obecné školy. Od roku řídil školu řídící učitel 
Jindřich Pokorný až do roku 1921 a konečně od roku 1921 do roku 1933 spravoval 
školu řídící učitel Jan Fon, který jako učitel působil na Zlíchově již od roku 1907. 
V roce 1933 navštěvovalo školu 178 žáků, chlapců i dívek, ze Zlíchova, Barrandova a 
Konvářky. (Hlídek, 1933). 

2. 3. Zbraslav 

V hlavním katalogu z Okresní výstavy na Zbraslavi (červenec-srpen 1906) se 
mimo jiné uvádí: „Školství okresu Zbraslavského daleko ještě není na stupni 
dokonalosti, na kterém se nalézá v okresích jiných. Od nedávna (1902) teprve zřízena je 
chlapecká škola měšťanská na Zbraslavi, a o zřízení dívčí měšťanské školy dosud se jen 
jedná, ač občanstvo značným nákladem zřídilo pro ni již před 2 lety budovu. Měšťanská 
škola chlapecká na Zbraslavi čítala roku 1905-1906 žáků 120. 

Práci učitelovu podporovaly mnohé dobročinné spolky, sdružení, ano i jednotliví 
dobrodinci. Měšťanská škola na Zbraslavi nalezla již od svého založení vřelého a 
obětavého podpůrce v univers, professoru p. MUDr. Em. Kaufmannovi. 

Veškeré žactvo obecné školy Zbraslavské opatřuje školními potřebami 
„Krejcarový spolek", šatstva a obuvi se chudým z nich dostává z úroků nadací a 
z příspěvku jasné knížecí rodiny Wallerstein-Oettingen. 

Chudé žactvo Mokropecké bývá podarováno šatstvem a obuví spolkem 
„Baráčníci" ve Všenorech, ve slapech také dobrodiní činí „Krejcarový spolek", ve 
Vraném „Domobranci". 

Polévkové ústavy blahodárně působily ve Zbraslavi, v Mníšku, v Modřanech, 
v Radotíně, v Dobřichovicích, v Davli, ve Slapech." (Neuman, 1906, s. 75-79.) 

Celkový počet žáků obecných škol v roce 1906 byl 5027. Na školách tehdy 
působilo 50 učitelů-mužů, učitelky-ženy byly v menšině, většina z nich byly učitelky 
industriálni. 



Tabulka č. 1 Počty žáků v obecných školách na Zbraslavi v r. 1905-1906 

Jméno obce Typ školy Počet žáků 

Bojanovice jednotřídní 63 

Černolice jednotřídní 72 

Čísovice dvojtřídní 199 

Davle pětitřídní 319 

Dobřichovice čtyřtřídní 270 

H. Čemošice jednotřídní 61 

H. Mokropce trojtřídní 204 

Chuchle trojtřídní 225 

Kosoř dvojtřídní 116 

Lipany trojtřídní s 5 paralelními 684 

Radotín čtyřtřídní 227 

Řevnice čtyřtřídní 229 

Slapy čtyřtřídní 237 

Slivenec pětitřídní 341 

Štěchovice trojtřídní 178 

Trnová dvojtřídní 69 

Třebotov čtyřtřídní 271 

Vraní trojtřídní 152 

Zbraslav pětitřídní s 3 paralelními 459 

(Převzato z publikace Mišurcová, V., Vobořilová, H. Praha a její mateřské školy, s. 20) 

Neuman dokládá, že se z kroniky Velké Chuchle lze dočíst o započetí stavby 
školy koncem března roku 1933. Dostala jméno po manželce T. G. Masaryka-Charlotty 
a 17. 9. 1933 se konalo slavnostní otevření školy. (Neuman, 1906) 

2- 4. Současny stav od roku 1920 

Teprve vznik samostatného Československa umožňuje seriózní debaty o roli 
výchovy a vzdělávání v novém státě, otevírá prostor ke školské reformě a institucím, ve 
kterých měla být realizována. 



Dobové ročenky, kroniky a jiné materiály zaznamenávají především instituce 
povinné školní docházky. Záznamy o předškolních zařízeních se objevují až na počátku 
století dvacátého. 

Dr. Cyril Stejskal v Pedagogických Rozhledech z roku 1929 píše: „ Stojíme na 
prahu období, které přinese veliké změny v našem školství. Ovzduší u nás je přímo 
nabito nutností příští reformy. Nejen vedoucí hlavy našeho pedagogického snažení a 
pokrokové učitelstvo, nýbrž-a to je příznačné-už i vedoucí osobnosti ve školské správě 
u nás vol nevol přiznávají, že reforma je nutná. Slovo pana presidenta v poselství 28. 
října bylo osvobozující. A také zavazuje. 

Nejsme spokojeni s dosavadní školou. Jenže ne všichni stejnou měrou, podle 
osobních zkušeností a temperamentu. A tak se mohou do nekonečna příti obě strany: 
jedni sevšeobecňují stíny, černě skreslují celek a odsuzují starou školu šmahem, zatímco 
ti druzí klidně tvrdí, že nebyla a není tak špatná a že se v ní cítí spokojeni-vždyť naše 
škola nesporně předčí školu ve Francii i v té Vídni, tolik vychvalované několika 
neusazenými nespokojenci. 

Prvním požadavkem jest, aby elementární třída organicky navazovala na školu 
mateřskou. Přestalo býti ideálem, co nejdřív naučiti co nejvíc dovednostem. Naproti 
tomu právem se staví prvnímu stupni obecné školy nová úloha: cvičení zraku, rukou, 
mluvy a chápání zbystřiti a připraviti schopnosti a tím podmínky pro pozdější rychlé 
učení. Tím se obě školy metodicky příznivě sbližují. K tomu není bez významu, může-li 
se učitel obecné školy opříti o pozorování a posudek školy mateřské. Zdravý duch a 
rozmach mateřských škol v Praze za poslední dobu vítáme s radostí jako příslib i záruku 
jistějšího úspěchu národního školství." (Stejskal, 1929, sešit 5-8.) 

Tabulka č. 2 Počet mateřských škol v letech 1920-1938 

Datum Počet mateřských škol 

31.12.1920 408 

31.12.1930 1391 

31.12.1937 1587 

31.12.1938 580 

(Převzato z publikace Mišurcová V.; Vobořilová, H. Praha a její mateřské školy, s. 37) 

Podle dobových zpráv měl obvod Prahy 5 v roce 1945 jen 10 mateřských škol. 
Cílem činnosti mateřských škol v té době bylo formování základů osobnosti dítěte, které 
mají výrazný vliv na jeho další život, takže zařízení předškolní výchovy jsou prvním 
článkem školské soustavy. Vzhledem k nedostatečné kapacitě mateřských škol byly děti 
Přijímány podle sociálních hledisek a tím byla v očích veřejnosti snížena pedagogická 
funkce tohoto typu škol pouze na sociální zabezpečení péče o děti. K 1. 7. 1974 bylo na 
obvodě 21 mateřských škol, ve kterých bylo umístěno 1600 dětí. Toto číslo 
představovalo 57% dětí na obvodě. V připojených obcích, které se v červenci 1974 staly 
součástí obvodu Prahy 5, bylo dalších 14 mateřských škol, do kterých docházelo 554 
dětí.,, Na všech typech škol obvodu Prahy 5 působí jen zcela kvalifikovaní učitelé pro 
jednotlivé stupně a příslušné obory a profese. Soustavnou a houževnatou prací 



připravují mládež pro život v naší socialistické společnosti. Škola totiž s poskytováním 
nezbytných znalostí o zákonitostech vývoje přírody a společnosti-základů vědeckého 
světového názoru-i vědomostí potřebných pro profesionální uplatnění v budoucím 
povolání, současně formuje charakter i morální profd mladých lidí. Socialistické 
přesvědčení, vlastenectví, proletářský internacionalismus, odpovědný vztah k práci a 
k potřebám socialistické vlasti-všechny tyto základní vlastnosti socialistického člověka 
se začínají vytvářet právě pod vlivem působení školy za aktivní pomoci a spolupráce 
rodiny a všech dalších složek naší společnosti." (ONV 5, 1975). 

Za dvě stě let trvání fungování školství v této části Prahy, což je úctyhodné 
období, se ukazuje, že výchova a vzdělávání mělo své nezastupitelné místo. Můžeme 
konstatovat, že dnes je toto dědictví bohatě rozvinuto. Dnes, kdy městská část Praha 5 
patří mezi nejlidnatější v Praze, má 30 mateřských škol, 19 základních, 6 škol 
speciálních a 5 speciálních mateřských. Středních odborných škol je 5, z toho jedno pro 
sluchově postiženou mládež včetně internátu. Ze šesti gymnázií jsou dvě soukromá a 
jednou pro zrakově postižené spojené s obchodní akademií a obchodní školou. 

Pan Klema, metodik Odboru školství a kultury, na internetových stránkách 
městské části Praha 5 uvádí, že MČ Praha 5 zřizuje mateřské školy, financuje provoz, 
investice, opravy a udržování mateřských škol dle příslušných ustanovení Zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a Zákona 562/2004 Sb., kterým se mění zákony 
v souvislosti s přijetím školského zákona v plném znění. Všechny mateřské školy MČ 
Praha 5 jsou v právní subjektivitě s příspěvkovou formou hospodaření. 

Tabulka č. 3 Počet mateřských škol a dětí v MČ Praha 5 2003-2006 

školní rok 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

počet MŠ na území 
MČ Praha 5 16 16 15 

počet MŠ součástí 
ZŠ 3 3 5 

cílová kapacita MŠ 1860 1860 1860 

počet détí 1615 1603 1595 

průměrný počet dětí 
ve třídě 23,4 23,2 23,1 

(Převzato z http://www.praha5.cz/detail.php?id=20278&template=print) 

„Vivat, crescat, floreat" psali při oslavách padesátiletého výročí prvního českého 
gymnázia na Smíchově v roce 1934. dnes, po překonání nesčetných překážek, můžeme 
V e svobodném Smíchově tato slova opakovat: „Ať žije, vzrůstá, rozkvétá jeho školství." 
(Bronzová, 1996, s. 80). 

http://www.praha5.cz/detail.php?id=20278&template=print


3. POJETÍ DÍTĚTE A PŘEDSTAVY O JEHO ROZVOJI 
OD 1. POLOVINY XIX. STOLETÍ 

3. 1.X1X. století 

Otázky předškolní výchovy jsou až do konce XVIII. století omezeny na rodinu, 
teprve v XIX. století začíná být výchova nejmenších dětí věcí státu. Postupně se dostává 
do popředí smysl dětství, dítě jako takové, jeho potřeby a zájmy. Dr. Václav Příhoda 
uvádí mimo jiné, že délka předškolní výchovy závisí na dějepisném vývoji školství, na 
sociálních a hospodářských poměrech země a na pedagogické vyspělosti mateřského 
školství. U nás jako ve většině států se po 2. světové válce začínala povinná školní 
docházka v šesti letech. Již sám fakt, že tento termín se udržoval po staletí a že se ujal 
téměř u všech národů a států, ukazuje na jeho celkovou vhodnost. 

Dosavadní stanovení začátku školní docházky bylo však do této doby určeno 
pouze jedním činitelem, chronologickým věkem žáka. Vědecká zkoumání z počátku 
XX. století však ukázala, že tělesný a psychický vývoj dítěte se ne vždy shoduje 
s dobou, jež uplynula od jeho narození. Totéž dítě, jemuž je šest let, může být 
v tělesném rozvoji na úrovni pěti let, ale současně může mít inteligenci dítěte 
sedmiletého. Zásadně by tedy, podle Příhody, měla být povinnost školní docházky 
závislá nejen na chronologickém věku, ale také na fyzickém, psychickém a sociálním. 
V současné době vymezujeme tuto skutečnost pojmy školní zralost a připravenost. 

Koncem XIX. století se dítě stalo předmětem soustavného psychologického 
zkoumání. Dříve se spíše vycházelo z praxe, pedagogické aspekty převažovaly nad 
psychologickými. Dětské chování se vykládalo jako nedostatek vlastností dospělého. 
Myslelo se, že dítě je takové, protože mnoho věcí nedovede, nerozumí jim, bylo 
charakterizováno negativně, jako nedokonalý dospělý v malém vydání. Teprve později 
bylo pochopeno, že dětská duše je svérázná struktura, kvalitativně odlišná od duše 
dospělého. Došlo k poznání, že dítě je docela jiný člověk, který v sobě potencionálně 
obsahuje člověka dospělého. To znamenalo v té době velký pokrok. Za tuto změnu 
v chápání dětského života vděčíme průkopnickým pracím pedopsychologů, jako jsou 
Pérez ve Francii, Sully v Anglii, Baldwin, Shinnová, Hall v USA, Sikorskij a Nečajev 
v Rusku, David a Oltuszewski v Polsku, Karas a Čáda aj. u nás. 

Od dítěte k dospělému vede plynulý vývoj po stránce tělesné a duševní, který 
probíhá různými fázemi. Duševní život dítěte může být zkoumán jen z jeho projevů, 
protože se zde nemůže opírat o sebepozorování. Dítě bylo nejprve pozorováno 
Příležitostně, později soustavně, jeho projevy byly zachycovány písemně a fotograficky. 
Materiál takto získaný byl pak uspořádán a utříděn podle určitého hlediska, a tak byly 
objeveny základní směrnice a principy ovládající duševní život dítěte. Z původního, 
Poměrně jednoduchého, nediferenciovaného stavu, omezujícího se na základní tendenci 
udržení života, se duševní život dítěte rozvíjí tím, že se kvalitativně diferencuje, jeho 
projevy jsou bohatší a rozmanitější. Udržení a rozvinutí života jsou ve vzájemné 
závislosti. Duševní schopnosti dítěte se vyvíjejí po stránce kvalitativní i kvantitativní. 
Roste např. kapacita paměti, slovní zásoba, zlepšuje se vyjadřovací schopnost. Duševní 
růst spočívá v přibývání duševních obsahů a duševní výkonnosti a má své určité tempo. 
Vývojové tempo je individuální, děvčata se vyvíjejí rychleji než chlapci. Z vývojového 
hlediska se zkoumají nejen jednotlivé funkce, ale i dětská osobnost. Obecné typické 
projevy určitého vývojového stupně jsou takto individuálně pojaty a nabývají zvláštního 



rázu. Teorie o osobnosti dítěte přispívala k individualizaci ve výchově dítěte. Duševní 
život dítěte je předmětem zkoumání psychologie vývojové a srovnávací. Psychologie 
dítěte musí tedy držet krok se všemi ostatními obory a směry a ověřovat jejich výsledky 
na dětech. 

3. 2. 1. polovina XX. století 

Podobně je tomu s dobovými názory na výchovu dítěte v polovině XX. století. 
Ta šla ruku v ruce s pedagogickými názory své doby a opírala se o teoretické poznatky 
obecné pedagogiky, aplikovala je na dítě a zase teorii zpětně doplňovala. Výchova 
v mateřské škole zapadla do rámce celkové výchovy, doplňovala jednostranný vliv 
domova po stránce obsahové i formální. Po stránce obsahové poskytovala jako novou 
výchovu sociální, výchovu pro společnost na širším podkladě, než je domácí prostředí 
dítěte. Po stránce formální předčila domácí výchovu hlavně odborným programovým 
pedagogickým vedením. Jako každá výchova i výchova v mateřské škole vycházela 
z vývojového stadia dítěte. Znalost psychologie a fyziologie dítěte byla samozřejmým 
požadavkem pro výchovnou práci. Dalším požadavkem bylo vypracování správných 
metod a jejich kvalitní použití ve výchovné praxi. „Že se neosvědčí každý teoretický 
psycholog a pedagog také jako praktický učitel, platí o mateřských školách tím více, 
čím je svět maličkých vzdálenější postoji dospělých." (Vrána, 1946, s. 92) 

Vrána ve své knize Česká mateřská škola do nového údobí mimo jiné publikuje 
názory Kolaříkové, podle které má výchova napomáhat přírodě dokončit její dílo a vést 
k lidstvu a k lidství. V té době už byly odborníci v rozporu s Rousseauem, že z rukou 
přírody vychází dokonalé dílo. Člověk je sice po stránce biologické také produktem 
přírody, ale je zároveň nesmírně víc. Je v něm duch a ten potřebuje ke svému vývoji 
duchovní a kulturní podněty. Výchova vychází z lidské přirozenosti a zduchovňuje ji. 
Usiluje o to, aby lidské jednání i celý lidský život byl uvědomělý. Aby byl vědomě 
zaměřen k cíli, a aby toho cíle bylo dosaženo metodami nesnižujícími lidskou 
důstojnost ani v dětech. Není pravda, že dítě tomu nerozumí, rozumí tomu po svém. 
Učitel a vychovatel se mu musí přiblížit a vžít se do jeho světa a jeho způsobu chování. 
Proti dobám minulým museli v této době konstatovat opravdový pokrok ve snaze 
přiblížit se duši dítěte. 

Například velcí pedagogové, vedeni velkou láskou k dítěti, objevovali správnou 
výchovnou cestu a vytvořili výchovný systém dávno předtím, než se mohli opřít o 
výsledky moderní pedagogiky. Jejich činnost byla právě reakcí na současné názory o 
výchově. Jejich zásady zůstávají trvale platnými. Komenského Informatorium školy 
mateřské zůstává nepřeberným pokladem výchovných podnětů a pokynů. Po 
Komenském vytvořili výchovný systém raného dětství německý pedagog B. V. Fröbel, 
italská lékařka M. Montessori, Belgičan O. Decroly, Francouz E. Claparéde, aj. 

Kolaříková poukazuje na to, že celý program mateřské školy je výchovný. Podle 
ní se vychovává hrou a prací a vždy konkrétním příkladem. Abstraktní teoretické 
poučování nemá smysl, protože by mu děti nerozuměly. Výchova v mateřské škole by 
se podle ní měla dělit na výchovu navazující na výcvik smyslů, výchovu citu a vůle, 
výchovu sociální a mravní. Ale všechny tyto složky spolu souvisejí tak těsně, že je 
prakticky nelze oddělovat. Učitelka by měla dávat prostor pro uplatňování vrozených 
smyslových a pohybových vloh, musí ponechávat dost místa dětské vynalézavosti. Dítě 
ehce nejraději všechno zkusit samo, učitelka mu má jen pomáhat. Jeho touha po 



uplatnění plyne z hlubšího základu: z potřeby seberozvoje, z potřeby nápodoby, hry a 
zvídavosti. Sebeuplatněním roste jeho tvořivost a vynalézavost, radost zvláštní 
schopnosti a dovednosti. Tím se podporuje jeho sebevědomí. Proto je každá mateřská 
škola školou činnou. Při práci a hře se dítě učí pozorovat a analyzovat své dojmy. 
Přitom se cvičí v trpělivosti, a když dovede vydržet u jedné věci, stává se klidnějším, 
zbavuje se těkavosti. Pozornost, dříve podněcovaná jen okamžitým zájmem, se dá 
pozvolna ovládat vůlí. Na vůli dítěte působí také výchovně, musí-li se podrobit 
pravidlům hry. Musí nechat stranou své nápady a choutky a dodržet pravidla stejně jako 
ostatní děti. Vytváří se smysl pro rovnoprávnost a cit pro spravedlnost. Pěstuje se také 
závodivost, plynoucí ze snahy po vlastním vyniknutí, ale také objektivní uznání výkonu 
druhých dětí. Dítě se učí spoléhat jen na sebe a nepovyšovat se nad druhé, protože 
jednou vyhraje ten, podruhé zase onen. Nesmělé dítě nabývá odvahy a sebedůvěry, 
panovačné dítě zeskromní a přivede se do správných mezí a k sebekritice. Společný cíl 
při práci a hře podporuje také cit soudržnosti a solidarity, jímž je dítě poutáno ke 
společnosti ve škole. Výchova hrou má tedy pro výchovu citu a vůle dalekosáhlý 
význam hlavně pro velké množství podnětů a možností, jež se při ní naskýtají. 

Dítě má cítit, že je jedním z mnoha. Že dovede tolik, co ostatní a nedovede-li to 
hned, že se mu to podaří podruhé, bude-li opravdu chtít. Méně šikovné děti musíme 
povzbudit, aby nebyly svým neúspěchem deprivovány. Děti, které se rády přeceňují, 
musíme vést k tomu, aby si o sobě moc nemyslely. Nesmíme připustit, aby se 
vysmívaly druhému, méně obratnému a nadanému dítěti. Budit u všech dětí důvěru, 
pochválit pěkný výkon, ale kde ho nemůže dítě dosáhnout, pochválit i snahu a 
vytrvalost. Je samozřejmé, že učitelka nesmí ve škole dávat některému dítěti přednost a 
projevovat vůči jednomu větší náklonnost než vůči jiným. Vyvolala by v nich žárlivost 
a dojem, že je nespravedlivá. Nedopustí, aby se děti příliš zabývaly samy sebou, aby se 
jim zdálo, že se jim křivdí, že jim druhé děti dělají schválnosti. Nemají cítit, že jsou 
právě ony středem pozornosti na úkor ostatních. Učitelka bude spíš obracet jejich 
pozornost k zaměstnání, ke hře a k práci, k potřebám druhých lidí, k vnímání přírody. 
Tak se děti nejlépe připraví k vážnému chápání práce ve škole a k objektivnímu chápání 
světa a lidí. 

„Věk od tří do šesti let je u dětí kritickým obdobám pro vytvoření mravní 
osobnosti dítěte. Odpovědnost za zdárné povahové základy dítěte mají sice nejprve 
rodiče, ale mateřská škola tuto odpovědnost přejímá spolu s rodinou. Je to odpovědnost 
Před budoucností národa a naše veřejnost ji jistě také jednou spravedlivě ocení. Učitelka 
mateřské školy má ovšem jako každý učitel a vychovatel svou práci ztíženou tím, že 
nikdy neuvidí isolovaně a jasně následky své namáhavé práce, protože její práce je jen 
spoluprací s mnoha výchovnými činiteli. Přesto anebo právě proto se musí na svoji 
Práci dobře připravit a bude ji proto konat s rozmyslem a odpovědností, ale i s 
nadšením. Vždyť rodiče a vlastně celý národ nám vychovatelům svěřují své nejdražší 
statky, které připravují pro budoucnost: děti. V dětech je národ věčný a v dětech bude 
věčná i naše práce." (Vrána, 1946, s. 107). 

Děti prožívají ve věku od tří do šesti let prudký duševní vývoj. Sebenepatrnější 
Popud probouzí jejich fantazii a vyvolává celé shluky myšlenek. Za myšlenkami 
následují touhy po činech. Děti jsou neklidné, touží po pohybu, po činnostech a 
uskutečnění svých představ. Snaží se do všeho proniknout a všemu porozumět. Dětská 
fantazie pracuje s takovou pružností a rychlostí, že je to dospělému člověku až 
nepochopitelné. Radostné tvoření a stejně radostné ničení si můžeme vysvětlit pouze 



tím, že mají smysl sami v sobě. V tomto věku stojí děti na prahu svého života. Tvoří se 
v nich základy příštího člověka. Je nezbytně nutné, abychom my dospělí pochopili tuto 
zvídavou duši a svým vedením kladli pevné a správné základy budoucího dobrého 
jedince. Děti mají nejrůznější otázky a je na nás, abychom jim svými správnými a 
trpělivými odpověďmi poskytli bohatou základnu k dalšímu složitějšímu objevovaní a 
zpracování světa kolem sebe. 

Celý svět je pro děti dílnou a materiálem k pokusum. Děti nesměji vyrůstat 
v nečinnosti. Nezaměstnané děti „zlobí" nebo jsou lhostejné. Pro zaměstnání dětí ve 
věku od tří do šesti let jsou nejvhodnější hračky a hry, které poskytují dostatek pohybu a 
vydatného procvičování smyslů. František Bláha ve své knize Dítě a prostředí (1946) 
uvádí: „Dětská hra je spontánní nevnucená činnost, která je sama sobe ucelem. Hra je 
dětem vážnou věcí. Není jenom kratochvílí a zábavou, ale rozumovou prací a školou 
myšlení. Je pro děti studiem ve věku, kdy o studiu v pravém slova věci není ani řeči. 
Hráti si-znamená pro děti veseliti se ve světě vlastních výplodu a výtvoru. Ke hre je dite 
vedeno pudem. Musí si hrát, jako musí jíst a spát. Hra je zakladu složkou detskeho 
života. Podporuje rozvoj všech tělesných ústroju, zejmena srdce a plic. Podporuje 
tělesnou zdatnost, obratnost a pohotovost. Hra bystři smysly, zvyšuje postreh, 
duchapřítomnost, odvahu a tříbí rozum. Při hrách uplatňuji deti vynalézavost. Hry 
Působí i na citovou a volní stránku dětských duši. Nejvetsi vyznám hry spočíva ve 
výchově mravní a společenské. Hry pěstují vzájemnou shodu, potírají zahbu 
v samotářství, odstraňují pocit méněcennosti. Zbavuji dite nudy a zahalky. (Blaha, 
1946, s. 13) 

3. 3. 2. polovina XX. století 

Po 2. světové válce se spolu se všeobecnými změnami měnil také pohled na dítě, 
Předškolní výchovu a mateřskou školu. Dr. Jan Vaněk hovor, o potrebe m a r s k e školy 
v období raného dětství, které je jedním z nej významnej sich udob, lidského života. 
V tomto období se formuje podstata osobnosti, dite je nejtvamejsi. Odbornic, se shoduji 
názoru, že je potřeba zabezpečit dokonalou výchovnou pec, o dite ve veku do sesti let. 
Všeobecně se uznává, že dosavadní péče, omezující se na dobrovolnost a t i m jen na 
částečnost výchovy předškolního dítěte, nestačí a ze je v zajmu celkove vychoyy, aby 
do ní byla zapojena v celém rozsahu i výchova predskolmho ditete nebo v « o veku 
se vytvářejí tělesně-duševní základy pro celý dalsi život. Dr. František Uhlí odborový 
Přednosta AI odb. Ministerstva školství a osvety je toho názoru ze je dítě stale na 
Pokraji zájmu národní výchovy. N a b á d á k tomu, aby si lide uvedomili, ze na dětech 
spočívá budoucnost c e l é společnosti. Poukazuje na dluhy společnosti vuci nejmladším, 

, - . , 4„í « cnriální zabezpečeni. Vzdyt v těchto letech umira na jejich nedostatečne zdravotní a sociaini f j 
n r« v v v t . . . . . n r v n í m roce života, 60-90% deti do 6 let umira na průměrně přes sto deti z tisíce v prvním 
infekční onemocnění. , . , t , w , , , 

Společnost nemůže být lhostejná k tomu, jak se vytvař, zakladna osobnosti 
budoucích občanů, proto nebude chtít nechat tento úkol pouze na r o d i c í c h a e 
uvědomuje si nutnost a nezastupitelnost instituce ma erske školy. Odbornic, te doby se 
dokonce domnívají, že by docházka do materske školy mela byt povinna. Za naprostou 
samozřejmost považují vzdělávání učitelek materských skol na P ^ g o ^ 
fakultách, shodují se v názoru, že předškolní vychová by mela byt nedílnou součásti 



sociální politiky státu. „Dětská kolébka-to je nejvyšší politická záležitost 
republiky!"(Vrána, 1946, s. 8). 

Změněná struktura společnosti postupně dává odpovědnost za řešení problému 
předškolní výchovy stále širšímu kruhu, z rodiny, ze sdružení rodičů, z továrenského 
zařízení přechází na celou obec a dokonce-u nás teprve po revoluci 5. května 1945-na 
sám stát. Pedagogická úvaha o dítěti v době předškolní není méně složitá nežli myšlení 
o výchovných a učebních otázkách mládeže, naopak právě v tomto věkovém období je 
zájem soustředěný na dítě samé, kdyžto ve škole je kladen důraz na předmětné 
vyučování. Dr. Jan Vaněk doslova uvádí: „ ...a je-li toto údobí raného dětství tak 
významné, potřebuje i zvýšené výchovné péče. A potřebuje péči v pravém slova smyslu 
výchovnou, tedy to nejtěžší, co věda pedagogická zná. Formovat irracionální složky 
osobnosti je nepoměrně těžší než formovat složky rozumové, proto nám na vyšším 
stupni zejména u učitelů s menšími vlohami pro toto povolání pedagogické působení 
stále sklouzává na pouhé působení didaktické. Vzhledem k tomuto výrazně 
pedagogickému úkolu mateřské školy potřebují také učitelky škol mateřských hluboké 
vzdělání pedagogické. A to jim může dát vysoká škola. Pravda, mohou se i jinak 
seznámit s metodami a technikami učitelského působení, ale zvládat techniku 
neznamená ještě rozumět úkolu v plné hloubce. Je to asi stejný rozdíl jako mezi 
technikem (např. zubním) a lékařem (zubním). I u učitelek mateřské školy musíme 
pozvednout dnešní stav z pouhé technické znalosti na stav rozumějící znalosti."(Vrána, 
1946, s. 18). 

Přeměna našeho státu v socialistickou republiku znamenala převrat a zlom i 
v péči o dítě v předškolním věku. 
Roku 1938 bylo v českých zemích 679 mateřských škol, do nichž chodilo 31 161 dětí. 
Roku 1948, bylo mateřských škol 3 615 se 149 862 dětmi. 
Roku 1964 pak 7254 MŠ s 317 205 dětmi. 
Otázky předškolní výchovy tím přešly do nového stadia, v němž je potřeba opírat 
praktická řešení o pedagogickou teorii, která by se shodovala se strukturou socialistické 
kultury a morálky. Problematika raného dětství byla řešena na základě materialistického 
základu zakotveného v socialistickém řádu. 

Od roku 1948^9 vstupuje v platnost pracovní program mateřských škol. Který 
již odpovídá úpravě jednotné školy, orientuje se na zkušenosti sovětské pedagogiky a 
podřizuje se celospolečenským hlediskům. Podle tohoto programu mateřské školy 
vychovávaly „národně a politicky uvědomělé občany lidově demokratického státu, 
statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu." (Opravilová, 
Gebhartová, 1998, s. 22). Toto poměrně stručné kurikulum poskytovalo na svých 12 
stránkách určitý prostor pro práci učitelky. Postupně začínají vznikat další pracovní 
programy, zejména ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. S krátkými odstupy 
vzniká celá řada těchto normativních výchovně vzdělávacích materiálů, které obsahují 
jednotné podrobné metodické pokyny pro práci učitelky. 

Pojem předškolní výchovy byl u nás dán zákonným ustanovením školské 
docházky, šlo především o změny v chování dítěte v prvních šesti letech života. 
„Tradiční volba šestého roku, jež je zavedena ve většině zemí a států, vyplývá 
z hlubšího psychologického pochopení a ze zkušeností několika staletí pedagogického 
působení. Poněvadž je v nynějším názvu školy hlavním znakem pojem vyučování 
(ovšem nerozlučně spojeného s výchovou), je doba kolem šestého roku pro vstup do 
školy celkem volena správně, avšak může být podle povahy a metody vyučování 



posunuta k pátému roku, jak tomu je v Anglii, nebo k osmému, jak tomu bylo do roku 
1944 v SSSR. Ať bychom užili nej rozmanitějších kritérií, přesné určení počátku 
pravidelného vyučování nemůže být při plynulosti a individuálnosti lidského vývoje 
ničím víc nežli rámcovou směrnicí, jíž by neměly být stroze podrobeny děti zvlášť 
nadané nebo opozdilé."(Příhoda, 1966, s. 9) 

Po roce 1989 nastalo nejprve období všeobecného uvolnění, odmítání všech 
dosavadních materiálů aa snaha o formulaci nových požadavků. Toto období 
charakterizuje odklon od tradičního pojetí přípravy dítěte na školu, jsou odmítány 
školské metody hromadného předškolního vyučování, je zrušen pravidelný denní režim 
střídání výchovných složek a činností, ustupuje dosud převládající příkazový styl vedení 
řízených činností. 



4. VÝVOJ INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O NEJMENŠÍ 

Předchozí kapitoly byly míněny tyk, aby vytvářely porozumění kontextu, 
v němž se rozvíjí instituce pro děti předškolního věku, s největším důrazem na 
mateřskou školu, což je stěžejním úkolem dané diplomové práce. Proto tato kapitola 
vybočuje ve svém rozsahu z regionálního zakotvení a obírá se vývojem předškolní 
instituce v plné šíři (tj. světové i v českých zemích). 

4. 1. Typy předškolních institucí 

V průběhu historie (zhruba od 2. poloviny XVIII. století) se v českých zemích 
konstituovalo několik institucí určených pro děti předškolního věku. 

K nejstarším patřily nalezince (určené pro děti nemanželské a odložené bez 
průkazu původu) a sirotčince (pro děti osiřelé). Vedle těchto institucí určených pro děti 
žijící v mimořádných podmínkách existovaly i instituce, které uskutečňovaly myšlenku 
o hromadné výchově malých dětí, pocházejících zejména z pracujících tříd, tzv. dětince, 
neboli pěstovny. Byly to opatrovny, jesle a dětské zahrádky a v průběhu vývoje i 
mateřské školy. Opatrovny u nás zanikaly až kolem roku 1934. 

Opatrovny se zakládaly od druhé poloviny XVIII. století v zemích západní 
Evropy, kde se vytvářela jednak ryze pečovatelská zařízení (Dames schools v Anglii, 
Garderies ve Francii, Scuolle delle maestra v Itálii, Schulen des alten Mutterlein 
v Německu), jednak instituce poskytující péči i výchovu (Ecole a tricoter francouzského 
pastora J. F. Oberlina a Ústav pro výchovu charakteru R. Owena). V českých zemích 
byly od r. 1832 zřizovány české opatrovny a německé Kleinkinderbewahranstalten. 
K prvním patřila opatrovna v Praze Na Hrádku a opatrovna v Karlině. Opatrovna Na 
Hrádku se zásluhou svého učitele J. V. Svobody a jeho díla „Školka" stala jednak 
výchovně vzdělávacím vzorem v našich opatrovnách, jednak východiskem české 
prvopočáteční výuky. Opatrovny byly charitativní ústavy určené pro děti dvou až 
šestileté z dělnických rodin. Děti tu trávily celý den a nejchudší z nich zde byly šaceny a 
stravovány. Pod vedením učitelů-mužů se učily v mateřském jazyce náboženství, 
věcnému učení a triviu. 

Jesle-pečovatelské zařízení pro nejmenší, sahají svými kořeny do počátku XVIII. 
století. První vznikly v roce 1716 v městě Belabyv v Sedlecké gubernii v Rusku. První 
jesle v českých zemích byly německé, vznikly r. 1854 v Praze na Starém Městě. První 
české jesle založila r. 1884 ve školní budově U sv. Ducha obec Pražská. 

Dětská zahrádka (Kindergarten) byla dílem německého pedagoga F. Fröbela, 
který ji vytvořil r. 1840 v Blankenburgu jako soukromý ústav. Dětské zahrádky měly za 
úkol propagovat metody založené na dětské hře, při níž bylo využíváno tzv. 
Frôbelových dárků. 

Uvedené instituce předškolní výchovy v našich zemích byly zpočátku ojedinělé, 
avšak 2. polovina XIX. století umožnila jejich rychlý rozvoj. Nej životnějším z těchto 
zařízení se ukázal teprve třetí typ-mateřské školy (první v Čechách r. 1869 v Praze U sv. 
Jakuba). Česká mateřská škola vzniká jako protiváha německých dětských zahrádek. 

V roce 1869 byl přijat tzv. Hasnerův zákon, tj. nový školský zákon, který přináší 
zásadní novinku-právo na výuku v mateřském jazyce v rovině povinné školní docházky, 
lato zásadní změna se později promítla i v koncepci předškolních zařízení. 



4. 2. Evropské předškolní instituce v XIX, století 

České země ve vztahu k institucím pro děti předškolního věku nevybočovaly 
výrazně z evropských trendů, můžeme přímo konstatovat, že je dokonce místy 
předbíhaly. 

Již J. A. Komenský svým Informatoriem výslovně připomíná, že dítě se musí 
vést a vychovávat již od předškolního věku, že se nesmí čekat s působením na něj až do 
let školní docházky. Pečlivým výběrem dobrých vlastností a základních ctností, jak je 
Komenský vyjmenovává, označuje dobu předškolního věku za důležitou pro položení 
základu k charakteru člověka a napomíná důtklivě, aby byla výchově nejmenších dětí 
věnována patřičná a zvýšená pozornost. Nazval toto období výchovy „školou 
mateřskou", aby naznačil, s jakou odpovědností při výchově dětí do šesti let hraje 
matka. 

K obdobným závěrům, bez znalosti Komenského, dospěli někteří pedagogové 
v XVIII. A zejména pak v XIX. století. Byli to zejména: 

1. J. F. Oberlin Alsasko 
2. R. Owen Skotsko 
3. J. Wilson Anglie 
4. J. Cochin Francie 
5. J. J. Pestallozi Itálie 
Po mnoha zkušenostech došel J. Cochin k názoru, že ke zdárnému vedení 

nejmenších dětí se nejlépe hodí žena, což doložil výrokem: „Genius školy mateřské rodí 
se v srdcích žen." ( M i š u r c o v á , V o b o ř i l o v á , 1980, s. 4). 

Změny k nimž docházelo během XIX. století v oblasti ekonomické, sociální a 
kulturní zasáhly převratným způsobem do života celé společnosti. Nahrazování ruční 
výroby ' stroji zasáhlo všechna průmyslová odvětví, takže roku 1870 strojový 
velkoprůmysl převládl ve všech formách výroby ve většině evropských zemí i ve 
Spojených státech amerických. 

Přeměny v ekonomické oblasti vyvolaly podstatné změny i v oblasti sociální. 
Zaměstnanost žen vedla k posunutí funkce a způsobu života rodiny. V celé Evropě byla 
situace pracujících v této době tíživá. Nejen v Anglii, ale i v našich zemích byla situace 
Pracujících tříd nelehká. V osmdesátých letech XIX. století v Praze vzrůstala 
nezaměstnanost: „Nedostává se práce a výdělku mužům pracovitým a práce 
žádostivým, často jim tráviti týdny, ba i měsíce v nečinnosti, spokojíti se namnoze prací 
jen polovičnou s přeskromným výdělkem, takže mnozí za štěstí sobě pokládají, když 
vydělají polovinu toho, co před několika lety měli za nevyhnutelné pro výživu své 
rodiny. I ženám nedostává se práce a výdělku, nadbytek sil mužských, nedostatečná 
způsobilost k pracem umělejším odkazuje je šmahem na hrubou práci a posluhování. 
Kde nalézti práce dostatek pro ženské obyvatelstvo celých domů, ulic ba skoro čtvrtí 
některých? A přece nalézáme teď časté případy, že muž řemeslník chová děti, kde žena 
hrubou prací a nošením vody chránit hledí dítky před hladem úplným. Více než kdy 
jindy vidíme, kterak nynější doby záhubně působí na zdravotní stav rodičů a dětí." 
(Mišurcová,Vobořilová, 1980, s. 6). 

Začaly být zřizovány dětské veřejné instituce.Těžiště výchovy nejmenších 
zůstávalo i nadále v rodině a hlavními vychovateli měli být i nadále rodiče. 



4. 3. Školsky zákon z roku 1869 

Obsahoval tato ustanovení o předškolních institucích: „ § 10-Při školách 
obecných zříditi se mohou, majíc zření zvláštní k potřebám místním, školy pro 
opatrování, vychovávání a vyučování dítek, které ještě nejsou povinny do školy choditi. 
§27-Při každém ústavě učitelském zřídí se za příčinou praktického vzdělání chovanců 
škola obecná, jako škola cvičná a vzorná, a při každém ústavě ku vzdělání učitelek zřídí 
se také škola mateřská." (Mišurcová, Vobořilová, 1980, s. 18). Doslovné znění novely 
zákona lze najít v příloze č. 1. 

Na tato zákonná ustanovení navázal o tři roky později ministerský výnos č. 
4711 a další nařízení, které ovlivnily vývoj předškolních zařízení na řadu desetiletí. 
Když vr . 1872 vyšel ministerský výnos č. 4711 o mateřských školách a ústavech jim 
příbuzných, navazující na školský zákon z r. 1869, změnil se i charakter první mateřské 
školky i dalších škol nově zakládaných, zejména po stránce funkce a obsahu. Mateřské 
školy se staly především výchovnými institucemi, jejich úkolem bylo podporovat a 
doplňovat rodinnou výchovu tím, že budou děti připravovat ke školnímu vyučování. 
Rozvoj dětí po stránce tělesné, smyslové a duševní neměl být zajištěn jako školní 
vyučování, ale specifickým způsobem, přiměřeným předškolnímu věku. Učení trivia a 
školní vyučování bylo odstraněno. 

Hlavním prostředkem výchovy v předškolních institucích do r. 1872 zůstalo 
hromadné učení dětí. I když po tomto roce byla vyvíjena snaha najít specifický způsob 
výchovy nejmenších, přece jen vzdělávací ráz celého školského systému ovlivnil i 
předškolní výchovné'instituce. Těžiště výchovné práce se přesunulo z výuky trivia do 
morálního vyučování v duchu náboženství, ale metody učitelské práce zůstaly stejné. To 
se projevilo především v tom, že hlavní metodou zůstal slovní výklad, který mohla 
Pěstounka požít ve všech vzdělávacích činnostech. Kromě toho při ručních pracích 
předváděla jednotlivé úkony, děti ji napodobovaly a zkoušely činnost zároveň s ní. Při 
názorných metodách se používalo zejména obrazových pomůcek. 

I přes tato zákonná ustanovení byl růst sítě předškolních zařízení v českých 
zemích i v Praze značně nerovnoměrný. Podle ministerského výnosu č. 13199 z roku 
1900 bylo v českém království celkem 350 institucí pro nejmenší, jsou zde započítány i 
německé, kterých bylo o 23 více, než českých. (Mišurcová, Vobořilová, 1980). 

4. 4. Pražská předškolní zařízení 

O prvních předškolních zařízeních jsme se zmínili v předchozím textu, abychom 
ukázali jejich vztah k evropskému vývoji. Vzhledem k jejich významu pokládáme za 
nezbytné, abychom se jimi znovu samostatně zabývali. 

V Čechách to byl purkrabí Chotek z Vojnína, který v r. 1831 podnítil tehdejšího 
Purkmistra Spořila, aby i v Praze byla otevřena opatrovna. První opatrovny v českých 
zemích a tedy i v Praze se zrodily z nutnosti postarat se o děti chudiny, silně postižené 
epidemií cholery. O jejich počátcích se dočítáme: „Od r. 1826 nejvyšší purkrabí hrabě 
Karel Chotek z Chotkova a Vojína první v Čechách pečovati se jal o založení opatroven 
Po způsobu vídeňských. 



Za čtyři měsíce po otevření první opatrovny vídeňské, tedy ještě před 
vypuknutím cholery, vyzval Chotek dne 30. září 1830 pražského purkmistra Petra 
Spořila, aby se vyjádřil, jak zaříditi by bylo možno v Praze opatrovnu, komu by se 
svěřiti měla o ni péče a jakými prostředky by bylo možno zabezpečiti její trvání. Prve 
než jednání to bylo skoncováno, vypukla cholera. Ješto pak následky cholery zvláště tak 
těžkými ranami dopadly, kde mnoho lidu chudého bydlelo, usneseno zříditi opatrovnu 
v končině hořejšího Nového Města pražského, kteráž zaujímá Podskalí, Větrov a 
Kateřinky a kde byl také značný počet mládeže školou povinné. I zakoupen tu byl dům 
„Na Hrádku", jehož bylo třeba k účelům školním přestavěti. K početí přestavby 
ustanoven den 1. března roku 1832. Za ředitele opatrovny ustanoven purkmistr pražský 
Petr Spořil a protektorát přijal sám nejvyšší purkrabí." (Zelinka, 1954, s. 7). 

Bylo požádáno o statut opatrovny v Praze Na Hrádku, který byl přiznán. 
Opatrovna Na Hrádku je tak chápána jako první česká opatrovna, byť vzhledem 
k organizačním obtížím byla fakticky otevřena až po otevření Karlina, tj. 1. listopadu 
1832. 

J. Uhlířová ve svém článku Opatrovna a Školka J. V. Svobody mimo jiné uvádí, 
že k přijetí do opatrovny byl požadován minimálně věk 2 let a uspokojivý zdravotní 
stav. Opatrovna byla v provozu 6 dní v týdnu, děti předávali rodiče v neděli. Vyučování 
bylo bezplatné. Práci v opatrovně vykonával odborný učitel a opatrovnice. Oba museli 
prokázat perfektní znalost českého a německého jazyka. 

Sem byl povolán učitel Jan Vlastimil Svoboda, pečlivě vybraný z hlavní Týnské 
školy, který se nejprve vydal do Vídně k J. Kernovi, aby poznal jeho vedení dětí. J. V. 
Svoboda se dal v Praze s nadšením do práce a vedle „výchovy duše a cviků tělesných 
učil i počátkům elementárního učiva." Zásluhou J. V. Svobody, který v opatrovně Na 
Hrádku vytvořil a realizoval nové pojetí činnosti opatroven, se české opatrovny 
odklánějí od pečovatelského zařízení k výchovně vzdělávací instituci. Práci 
s nejmenšími dětmi shrnul ve spise nazvaném Školka, ve kterém chtěl navázat na tradici 
J- A. Komenského a realizovat jeho teorie. Svoboda navazuje na Komenského v oblasti 
obsahové a mravní, rozvíjí a metodicky zpracovává požadavky Komenského naznačené 
v Informatoriu. 

„ Je vhodné ukázat na několika případech, jak Svoboda látku Komenským 
naznačenou vhodně organizoval, tvořivě rozvedl a přizpůsobil mentalitě nejmenších 
dětí. Komenského nej základnější kriterium-činnostní princip realizovaný v činnosti 
odpovídající ranému věku, tj. hře s vhodnými hračkami, zdůrazňuje i Svoboda. 
Komenský vede děti k střídmosti a svobodě, Svoboda svými povídkami čelí 
nestřídmosti a neskromnosti. Mezi další mravní postuláty klade Komenský požadavek 
Pracovitosti, poslušnosti, zdvořilosti, pravdomluvnosti a slušnosti. Svoboda je rozšiřuje 
ještě o poctivost, dětskou čest, umět odpustit, smířit se, varovat se závisti a sobectví." 
(Uhlířová, 2002, s. 7) 

V témž roce byla v Karlině továrníkem Jerusalemem zřízena útulna pro „drobné 
siroty po četných zemřelých cholerou, která toho roku v Čechách krutě řádila." (Chlup, 
1928, s. 18). Z této útulny vznikla podle německého pojmenování opatrovna v Karlině v 
r- 1832. Ve čtyřicátých letech XIX. století zaváděl mnohé změny v Německu Bedřich 
Fröbel. Ve svých „Kindergarten" používal různá soustavná zaměstnání na určitém 
Podkladě a vyloučil zcela literární výučování, změnil dosavadní výchovné metody u 
dětí do 6 let. 



Opatrovna v Karlině, který byl v tehdejší době pražským předměstím, se zrodila 
z útulku, který v r . 1831 vybudoval Leopold Jerusalém, majitel továrny na kartouny: 
„Když viděl, jak ne malém počtu dítek odňati jsou cholerou rodiče a živitelé, vzbuzena 
jesť soustrast v jeho srdci šlechetném. I ujal se opuštěných sirotků a způsobem opravdu 
otcovským o ně pečoval. Najal pro ně zvláštní příbytek v domě č. 83, postaral se o 
jejich výživu a ošatil je, aby pak bez řádného dozoru nebyly, najal k tomu ženu Marii 
Fleissnerovou, jejíž muž-invalida také cholerou do hrobu sklácen. Když byl takto 
jerusalém o fysické potřeby opuštěných dětí se postaral, snažil se i po stránce mravní 
jim prospěti. Ježto byly mezi mládeží tou i dítky odrostlejší, školního vzdělávání 
potřebné, požádal Engelberta Karla Koubka, té doby učitelského pomocníka na škole u 
sv. Petra v Praze, aby dítky za přiměřenou odměnu vyučoval. Jerusalém, pečuje o 
mládež osiřelou, zajisté netušil, že do úrodné prsti vkládá seménko, z něhož zakrátko 
vyklíčí ústav nový, KARLÍNSKÁ OPATROVNA." (Kneidl, 1891, s. 5). 

Po vzoru těchto prvních opatroven vznikají v Praze opatrovny další, r. 1837 Pod 
Petřínem, r. 1862 U sv. Štěpána aj. 

V Praze vznikaly také dětské zahrádky. První dětská zahrádka v Praze byla 
německá. Založil ji r. 1864 pro děti českých Němců v rámci soukromého výchovného 
ústavu H. Heinrich ve Spálené ulici. 

1. mateřská škola v Praze 

Je zřejmé, že vývoj společné výchovy dětí do 6 let procházel v této době 
mnohými změnami, vesměs byly zakládány proto, aby se nezbytně nutné výchovy 
dostalo těm dětem, kterým se jí nedostávalo v rodině. O rozvoj a rozšíření těchto 
výchovných ústavů u nás v Praze se v 70. letech XIX. století starala Marie Riegrová-
Palacká. V jejím životopise čteme, jak uvádí Chlup, že studovala různé dosavadní typy 
a zařízení společné výchovy nejmenších v cizině i u nás. Potom se rozhodla navrhnout 
městské radě, aby z dosavadních tří známých soustav, Svobodovy, francouzské a 
Fröbelovy, vybrala ty nejlepší metody a postupy, které budou nej prospěšnější při 
zřizování nového ústavu v Praze. Dále žádala, aby správa a celé vedení ústavu bylo 
svěřeno ženám. Z tohoto důvodu aby byly dvě učitelky vyslány do ciziny, kde měly 
studovat práci s předškolními dětmi. 

Zásluhou M. Riegrová-Palacké, manželky předního českého politika dr. F. 
Riegra, člena tehdejší městské rady, bylo vyvoláno soukromé jednání s městským radou 
J. Wenzigem a purkmistrem Bělským, ke kterému M. Riegrová obstarala informace o 
dětských zařízeních ve Francii. Když byl pak návrh na koncepci mateřské školy 
Projednán v městské radě, „...stala se dle přímluvy dr. Riegra jednomyslná úrada, aby 
z dosavadních tří známých soustav-Svobodovy, francouzské a Fröbelovy prostředkem a 
způsobem eklektickým se užilo všeho, co v nich je nejprospěšnější." (Červinková-
Riegrová, 1892, s. 79.) Současně bylo rozhodnuto, aby vybrané učitelky B. Ledvinková 
a M. Miillerová, které budou v mateřské škole působit, hospitovaly v pražských 
opatrovnách a účastnily se půlročního kurzu v Paříži do ústavu M. Pape-Carpentier a 
své studium doplnily ještě cestou do Německa. Půlroční studium je natolik ovlivnilo, že 
v koncepci české mateřské školy, jež přihlížela ke třem základním zdrojům J. V. 
Svobodovi, J. A. Komenskému, F. Fröbelovy, bylo prosazeno pojetí školy jako instituce 



vzdělávací, postavené na vzájemném pozitivním vztahu pěstounky a dítěte, jež rozvíjí 
mravní základ dítěte a směřuje ke zbožnosti a poslušnosti. 

Návrhy Marie Riegrová-Palacké byly radou schváleny a po skončení 
přípravných prací a odstranění různých překážek byl otevřen nový ústav pro děti od tří 
do šesti let s názvem „Opatrovna" a škola mateřská, „v té bylo sloučeno, co vyvinulo se 
u nás vlivem Svobodovým, s tím, co dobrého bylo přeneseno z Francie a Německa. 
Dobročinná stránka, která byla přijata z ústavů francouzských, nikterak nevadila 
výchovnému poslání mateřské školy, kterýžto název úkol její plně zdůraznil a zřejmě 
označil. Dobročinnou či humánně-sociální péči o stavování a ošacování dětí, jakož i 
starost o čistotu místností vedl sbor dobrovolných pracovnic s M. Riegrovou-Palackou 
v čele. Tento sbor po skonu své zakladatelky pracoval dále za předsednictví zesnulé již 
paní Růženy Jelínkové-Doubkové a poté za předsedkyně paní Boženy Augustinové a 
plnil své poslání po 54 leta až do r. 1923, kdy rozděleny byly jeho úkoly městským 
úřadům. Zásluhou Marie Riegrová-Palacké zřízen byl též v roce 1872 kurs ku vzdělání 
pěstounek při státním ústavě učitelek." (Chlup, 1928, s. 19). 

Dne 1. ledna 1869 byla otevřena a 16. ledna slavnostně vysvěcena první 
pražská mateřská škola (tento název byl užíván v úředním styku, štít zařízení však 
nesl název Mateřská škola, protože ředitelka B. Ledvinková byla zastánkyní tohoto 
pojmenování). Proti dosavadním institucím pro děti předškolního věku, které byly 
soukromé a měly vysloveně filantropický ráz, byla to první instituce veřejná, v níž 
materiální a personální podmínky výchovy zajišťovala Pražská obec a o stravování a 
ošacení chudých dětí se staral dobročinný spolek. Přesto však neztrácela svůj 
charitativní charakter. „Školka má ráz především dobročinného humanitního 
ústavu,j estiť to vůbec vskutku nej upřímnější snahou naší školky, státí se ústavem 
skutečně mateřským, náhradníkem nedostávající se péče mateřské, a prokazovati i 
osvědčiti dítkám lásku, jak rozumným ducha vedením, vychováváním, jakož i 
přiměřeným takřka po celý den trvajícím opatrováním a zaměstnáním, pokud omezenost 
místností toho připouští. Školka je určena předně pro dítky rodičů nutných, kterým se 
v domácnosti jejich nedostává hlavních podmínek ku zdravému vývinu těla, za druhé 
pro dítky, jejichž rodičové po celý den zaměstnáni jsou prací svou tak, že se osobně o 
dítky a jejich vychování starati nemohou, kteréž dítky by tudíž sobě ponechány byly." 
(Mišurcová, Vobořilová, 1980, s. 10.) 

První městská mateřská škola U sv. Jakuba vznikala a vyvíjela se pomalu a 
obtížemi. Když v šedesátých letech vznikla v zastupitelství myšlenka zřídit pro 
nejmenší děti na Starém Městě veřejné zařízení a r. 1866 k tomu účelu byla pronajata 
místnost v klášteře u sv. Jakuba, bylo 13. srpna 1867 přijato usnesení založit mateřskou 
školu a při jejím zřízení přihlédnout k německým dětským zahrádkám, Frobelovým 
kindergarten. Školní odbor ustanovil tříčlennou komisi, ve které byli J. Wenzig, A. Veit 
a F. Tesař. Německý radní A. Veit připravil návrh a koncepci zcela totožnou 
s německými kindergarten. Český pedagog F. Tesař naproti tomu požadoval, aby se 
v budoucí opatrovně upustilo od školského učení a postupovalo se ve všech oblastech 
výchovné práce podle Svobodovy „Školky". Koncepce předložená F. Tesařem byla 
školním odborem schválena a postoupena k projednání městské radě. Zde však prošel 
návrh koncepce mateřské školy velkými změnami. 

V souladu s tímto ustanovením byla mateřská škola u sv. Jakuba vybudována 
jako celodenní instituce, děti zde byly nejen vychovávány, ale bylo zde také pečováno o 
jejich zdraví, výživu a podle potřeb a možností také o jejich ošacení. Děti byly 



svěřovány výhradně ženám-pěstounkám (ne již mužům jako v dosavadních opatrovnách 
Byla zřízena na základě organizačního statutu, který připravila městská rada pražská. 

Institucionální péče o předškolní děti se od prvopočátku vyvíjela v závislosti na 
celkové hospodářsko-sociální, politické i kulturní situaci a souvisela s konkrétními 
historickými a regionálními podmínkami. Rozvoj pražského mateřského školství je 
proto neoddělitelný od dějin města Prahy. Růst sítě předškolních zařízení jde ruku 
v ruce s územními i správními změnami, jimiž prošla Praha během svého historického 
vývoje. Vr . 1832, v době vzniku prvních předškolních institucí, se město Praha 
skládalo ze čtyř čtvrtí:Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan, které dnes 
tvoří historické jádro města. 

Pro pražské mateřské školy byla r. 1909 vypracována jednotná směrnice, která 
obsahovala předpisy závazné pro instituce, spadající do správy města. V tomto statutu je 
používán název mateřská škola, který se stává úředním označením. V prvním oddíle je 
zde pojednáváno o zřizování předškolních institucí, §1 udává: „královské hlavní město 
Praha, přejavši do své správy opatrovny v Praze, zřízené za vedení nej lepších pedagogů 
domácích péčí soukromou, zřídilo samo v duchu zakladatelů těchto ústavů a zřídí i 
vydržovati bude také nadále nákladem svým tolik škol mateřských, opatroven a jeslí, 
kolik jich za daných poměrů pro obyvatelstvo pražské dle všeobecných zásad o 
ústavech těchto vydaných vůbec nutně bude třeba... Jednotlivé školy mateřské jsou 
zpravidla vždy sopatrovnou a dle potřeby i s jeslemi spojeny v ústav společný." 
(Mišurcová; Vobořilová, 1980, s. 19). Pokud jde o zaměstnání dětí, bylo stanoveno, že: 
„ zaměstnání dítek do jmenovaných ústavů přijatých, řídí se osnovou, kterou schvaluje 
rada městská v mezích všeobecných pravidel." (Mišurcová, Vobořilová, 1980, s. 19). Ve 
statutu jsou přesně určeny otázky postavení, povinností a práva vychovatelek. Dále 
statut stanovil v §8, že v předškolním zařízení mohou pracovat jen neprovdané ženy 
„...provdání pěstounky znamená vzdání se služby bez nároku na odbytné, resp. 
výslužné, na něž snad již vzešel nárok dotyčné pěstounce." (Mišurcová; Vobořilová, 
1980, s. 19). 

Statut pražských mateřských škol je dokladem toho, že myšlenka kolektivní péče 
o děti předškolního věku i přes to, že vznikla z důvodů sociálních a měla stále 
charitativní charakter, zapustila v městě Praze hluboké kořeny a získala řadu příznivců 
v řadách významných osobností tehdejší doby. Pražské mateřské školy byly pak 
dobrým příkladem pro řadu měst a obcí v širokém okolí města. I přes tyto příznivé 
podmínky pro rozvoj mateřského školství v Praze nebylo dosaženo toho, aby mateřská 
škola byla veřejností a hlavně ústředními úřady chápána jako základní stupeň školské 
soustavy. Její existence byla i nadále závislá na libovůli jejich vydržovatelů, kterými 
dosud byly obce, města, různé spolky, ojediněle i velké továrny a jednotlivci. Tento stav 
přetrval nejen do první světové války, ale i po ní. 



Tabulka č. 4 Městské mateřské školy a opatrovny v Praze v roce 1914 

Pražská Počet škol Umístění škol Otevření Počet Počet 
čtvrt školy tříd učit. 

Praha I 3 U sv. Jakuba 208 1869 2 5 
Staré Na Uh. trhu 425 1875 3 6 
Město U sv. Nastala 700 1884 3 5 
Praha II 6 Na Děkance 1673 1832 5 7 
Nové U sv. Štěpána 1428 1862 2 4 
Město Školská ul. 685 1877 3 5 

Usv. Petra 1550 1887 3 5 
U sv. Vojtěcha 162 1883 3 8 
Na Karlově 1878 1894 4 8 

Praha III 3 Pod Petřínem 335 1837 2 5 
Malá Na Újezdě 412 1882 2 6 
Strana U sv. Tomáše 35 1884 2 5 
Praha IV 1 Na Hradčanech 69 1882 3 10 
Hradčany 
Praha VII 5 V Holešovicích 265 1882 5 10 
Holešovice Na Letné 490 1887 2 5 

Na Maninách 515 1889 5 18 
V Bubnech 370 1894 5 12 
U Studánky 851 1902 4 11 

Praha VIII 3 Na Korábě 350 1883 4 12 
Libeň Na Palmovce 513 1901 6 19 

Na Libušině 575 1905 6 18 
Celkem 21 74 184 

(Převzato z publikace Mišurcová, V.; Vobořilová, H. Praha a její mateřské školy, s. 20) 

4. 5. Mateřská škola-vychovnv program 

Program výchovné práce vnově založené mateřské škole byl důkladně 
vypracován. Vedle pokynů o zdravotní péči stanovil úkoly vyučování náboženství, 
věcného učení, trivia, kreslení, ručních prací, zpěvu a tělocviku. Tento návrh byl 
podroben kritice, která odmítla, aby se děti učily sčítat, odčítat, násobit a dělit v oboru 
20 a doporučila je nechat hravým způsobem počítat v oboru první desítky, rovněž 
odmítla výuku čtení a psaní pro jeho nepřiměřenost mateřské škole. Kritika 
nesouhlasila ani s navrženou metodou kreslení. 

Podle přepracovaného programu „...vyučování se děje způsobem více 
Přípravným. Nejedná se tu o to, aby děti nabyly nějakých zvláštních vědomostí 
abstraktních, aneb aby se jim přispíšením duševního vývoje poskytlo toho, co jim svým 
časem teprve po výstupu ze školky mateřské škola národní podati má. Jedná se vedle 



ušlechtění srdce hlavně jen o probuzení vnímavosti mysli i ducha dětského. K tomu má 
sloužiti všeliké názorné vyučování a ukazování předmětů. Dítky vedou se k pilnému 
pozorování ukazovaných předmětů, jich zvláštních známek a porovnávání předmětů, 
aby se učily tvořiti si o nich vlastní úsudek a jej dovedly vysloviti správnou mluvou a 
výrazy případnými a jasnými. Zároveň hledí pěstounka k tomu, aby utkvěl pevně 
v mysli dětské pojem o dobru a zlu, o právu a neprávu a aby všelikými zábavnými i 
poučnými povídkami nabývaly zalíbení v tom, co šlechetného, krásného a dobrého jest. 
Všeliké tělocvičné pohyby a hry v místnostech školky, letního času pak pobyt ve dvou 
zahrádkách, to vše sloužiti má ke zdravému vývinu těla..." (Mišurcová, Vobořilová, 
1980, s. 10). 

Skutečnost, že obsah, specifický pro předškolní věk, byl dětem předáván 
školskými metodami, měla své částečné zdůvodnění v celé vnitřní organizaci těchto 
zařízení i v tom, že předškolní zařízení byla velmi přeplněna. Například na počátku r. 
1871 navštěvovalo mateřskou školku u sv. Jakuba 125 chlapců a 122 dívek a staraly se 
o ně pouze dvě pěstounky. Mateřské školy byly zařízeny tak, aby měly jednak učebny a 
také místnost pro volné činnosti dětí. V obou místnostech se skupiny dětí střídaly. Jedna 
skupina se účastnila vyučování, druhá cvičila apod. Učebny byly, podobně jako ve 
škole, zařízeny lavicemi a pracovalo se v nich podle rozvrhu hodin. Přes všechno úsilí o 
specifičnost, měla mateřská škola té doby trvale školský ráz. Změny ve výchovném 
programu mateřské školy úzce souvisely s vývojem její společenské funkce. Ještě 
v první mateřské škole byla, podobně jako v opatrovnách, funkce pečovatelská, 
výchovná a vzdělávací v jednotě. 

Roku 1872 se nařízením č. 4711 diferencoval úkol školy mateřské jako 
výchovný a úkol opatroven a jeslí jako pečovatelský. Vedle funkce výchovné bylo 
mateřským školám přisuzováno také poslání národní, neboť české opatrovny a mateřské 
školy tvořily hráz proti postupující germanizaci v českých zemích. V nich se děti 
naučily dobře česky a byly tak dobře připraveny pro vstup do české školy. Mateřská 
škola měla i významnou úlohu osvětovou. Měla poskytnout dívkám z vyšších obecných 
tříd i měšťanských škol možnost účastnit se zaměstnání v mateřských školách, naučit se 
Péči o dítě a připravit je na budoucí mateřské poslání. 

První pražská mateřská škola plnila i experimentální úkol. Vytvářel se zde 
výchovný program, který měl být vzorem pro všechny další instituce v Praze i mimo ni. 
V souladu s mnohostrannou funkcí první pražské mateřské školy se ukázalo nezbytné 
vytvořit takovou koncepci, která by odpovídala po všech stránkách soudobým 
společenským požadavkům. Usilovalo se o to, aby se v ní uplatnilo to nejlepší 
v předškolní výchově, co dosud přinesla česká, německá a francouzská tradice. Základ 
české tradice předškolní výchovy vytvořil již v 17. století J. A. Komenský, na jehož 
teoretické úvahy i praktické činnosti navazoval J. V. Svoboda, který usiloval o realizaci 
hlavních principů Komenského, jak pokud šlo o celkové pojetí, tak o její jednotlivé 
složky, a který konkretizoval požadavky z oblasti rozumové výchovy, vyslovené 
v Komenského Informatoriu školy mateřské. Všechny tyto směry se v tradici české 
mateřské školy prolínaly. 
Z francouzské koncepce byla přejata organizační struktura mateřské školy jakožto 
instituce, ve kterých byla dětem poskytována celodenní péče. Byla postavena především 
na emocionálních vazbách mezi pěstounkou a dítětem, opřených o mravní aspekt. 
Výchovu a základy vzdělání dětem předávaly ženy-pěstounky. Pokud jde o výchovnou 
koncepci, byla přejata školská metoda a organizace hromadné výuky a program 



náboženské a mravní výchovy. Česká tradice, která přinesla nové prvky do metodiky 
trivia, tělocviku, kreslení a her, zdůraznila všestranný rozvoj každého dítěte na základě 
výchovy v mateřské řeči. Byla zpracována především ve spisech J. V. Svobody, z nichž 
zejména „Školka" byla stálým pomocníkem pěstounkám v praxi. 

Z německé koncepce byla převzata Fröbelova práce s dárky, pohybové hry se 
zpěvem a práce na zahradě. Proti Frôbelovým dětským zahrádkám, které v Praze 
představovaly typickou německou instituci výběrového charakteru, byla česká mateřská 
škola otevřena nej širším vrstvám. 

Neustále narůstající počet mateřských škole ve městech i na vesnicích 
dokazoval, že se staly nepostradatelné ve výchově předškolních dětí. Konec XIX. století 
zdůrazňoval, že pro obrození a povznesení života národa je zapotřebí všímat si i dítěte. 
Proto nabádá vědce příslušných oborů, aby se zdokonalovalo studium dítěte od 
nejútlejšího věku, a aby se hledaly nové cesty jeho rozvoje po všech stránkách. 
Mateřská škola měla nejen pozitivní vliv na děti, ale i jejich rodiče. 

Důkazem jsou děkovné dopisy bývalých žáků a žaček „...které docházejí od 
nich s upřímnou vzpomínkou na mateřskou školu a tehdejší svou učitelku. Z vícera 
jiných jest to krásný dopis pana Ing. Františka Danko, t. č. ředitele státních drah 
v Košicích. Který zaslal nestorce pražských učitelek mateřských škol, spisovatelce 
Boženě Studničkové, když před 3 lety slavila své 75 narozeniny. Píše v něm, že rád a 
často vzpomíná na mateřskou školu a že to, co dobrého pro svoji povahu získal, přenesl 
všemi dalšími studiemi do života, i ubezpečoval svojí vděčností za platné, laskavé a 
vlídné působení učitelčino. V jiném dopise, který došel adresátku býv. ředitelku mateř. 
školy v Karlině, spis. Ludmilu Tesařovou, vzpomíná ještě v roce 1924 učitel a 
spisovatel ve Vratislavicích krásným věnováním knihy, s vřelým zájmem na mateřskou 
školu, kdy byl laskavou učitelkou veden v prvých krůčcích své výchovy. -To jsou 
ukázky, jak dobrá výchova mateřské školy zasahuje i do života dospělého. Ovšem 
podmínkou toho jest především láska k dítěti, kterou musí vychovatelka býti naplněna, 
a vědomí toho, že v povolání svém zastupuje vzornou matku-vždy něžně, ale důsledně, 
laskavě, ale i neoblomně v řízení povahových sklonů dítěte. Vzdělání a ušlechtilost 
ducha i srdce jest to, čím získává učitelka nutného vlivu na malé svěřence." (Chlup, 
1928, s. 20). 

4- 6. Období 1918-1938 

Řada změn a událostí, ke kterým dochází v nově vzniklém Československu, 
vzbudilo mnohé naděje v perspektivě mateřského školství. Jednou z podstatných změn, 
která ovlivnila rozvoj pražského mateřského školství, bylo vydání zákona č. 114 ze dne 
6- 2. 1920, kterým bylo rozhodnuto, že město Praha bude od 1. 1. 1922 rozšířeno o 37 
okolních měst a obcí a spojeno tak v jedno město s názvem Hlavní město Praha-Velká 
Praha. V jeden svazek s Prahou vstoupila dne 1. 1. 1922 především její předměstí, a to 
města: Smíchov, Karlín, Žižkov, Vinohrady, Vršovice, Nusle, Podolí, Košíře, Břevnov, 
Bubeneč a Dejvice. K těmto městským celkům bylo pak připojeno dalších 25 obcí. 
Hlavní město Praha se tímto sloučením rozšířilo o 11 čtvrtí, které byly pojmenovány 
Podle sloučených měst a označeny římskými číslicemi. Připojením měst a obcí k Praze 
se rozšířila i síť pražských mateřských škol o školy, které v těchto městech již byly 
zřízeny. Mezi nimi získává P r a h a i jednu z nejstarších předškolních institucí, mateřskou 
školu města Karlina. 



Město Praha se v té době rozprostíralo na značně velkém území, rozděleném do 
19 čtvrtí a ve své péči mělo celkem 42 předškolních institucí se 121 třídou, pracovalo 
zde 248 pěstounek. Zvýšenou pozornost bylo potřeba věnovat školám z připojených 
obcí, protože řada z nich byla v nevyhovujících prostorech, neměla dostatečné vybavení 
a ne všechny pracovnice měly potřebné vzdělání. Proto měla Městská rada pražská před 
sebou nesnadný úkol, zajistit a vytvořit takové podmínky, aby všechny mateřské školy 
na území města Prahy dosahovaly požadované úrovně. To předpokládalo získat vhodné 
místnosti pro řadu škol, opatřit finanční prostředky na jejich dovybavení v takové výši, 
aby odpovídalo požadavkům doby, připravit a zajistit prostředky na budování nových 
škol, a to hlavně ve čtvrtích, v nichž dosud žádná mateřská škola nebyla. Dále upravit 
přiměřeně stav výchovných i provozních pracovníků ve všech školách a dbát na jejich 
dostatečnou úroveň. Kromě toho vyvíjela Městská správa úsilí o přemístění těch 
mateřských škol, které byly dosud v budovách obecných škol, o jejich samostatné 
vedení (dosud byly mateřské školy spravovány řediteli obecných škol). Tento návrh 
však nemohl být uskutečněn ve vnitřní Praze, kde kvůli husté zástavbě nebylo možno 
získat pozemky pro stavbu nových škol. Městská rada doporučovala, aby všude tam, 
kde se připravuje stavba obecné školy, bylo počítáno i s pozemkem pro školu 
mateřskou. V tomto období vznikly v Praze první nové typy mateřských škol, stavěné 
speciálně k účelům předškolní výchovy. 

Jak uvádí J. Váňa, všechny snahy města budovat mateřské školy co nej lepší a 
v potřebném počtu, byly posilovány přesvědčením, že vnově utvořeném státě bude 
mateřské školství, osud rozvíjené jen pozvolna a neplánovitě, budováno na základě 
zákonné povinnosti a také řádně dotováno. Proto město Praha vyčlenilo ve svém 
rozpočtu značné částky na budování mateřských škol, aby v době, kdy jejich rozšiřování 
bude již uloženo zákonem, bylo připraveno přispět na jejich výstavbu i takové 
vybavení, aby mateřské školství na území hlavního města republiky bylo opravdu 
vzorné. Bohužel pokrokové myšlenky a snahy vedoucích pracovníků hl. m. Prahy byly 
omezeny nezájmem tehdejší vlády i Ministerstva školství a osvěty. Zatímco na půdě 
Městské správy byla mateřskému školství přisuzována výchovná funkce, Ministerstvo 
školství mu přisoudilo pouze funkci charitativní a dokonce se objevily i tendence 
Podřídit mateřské školy Ministerstvu sociální péče. 

Dokladem nepochopení oficiálních míst byl i fakt, že nebyl přijat návrh zákona o 
Předškolních institucích, který byl vypracován na základě usnesení I. sjezdu českého a 
slovenského učitelstva v r. 1920. Závěrečná zpráva sjezdu vytyčila pro zajištění dalšího 
rozvoje mateřského školství tyto požadavky: „ 

1 • Vydat zákon o mateřských školách. 
2. Povinně zřizovat mateřské školy pro děti od 3 do 6 let všude tam, kde se jeví 

nutná potřeba. 
3. Zavést povinnou docházku do mateřské školy u dětí ohrožených ve vývoji 

tělesném, duševním nebo mravním, jestliže rodina nemůže plnit své povinnosti. 
4. Právně a hmotně zabezpečit učitelky mateřských škol. 
5. Zařadit mateřské školy do školské soustavy. 
6. Uskutečnit požadavky mateřských škol z hlediska hygienického, pedagogického 

a spolupráce s elementárními třídami obecných škol. 
7. Zabezpečit v příštích letech vysokoškolské vzdělání učitelek mateřských škol." 

(Váňa, 1955, s. 147) 



Tento stav potvrdil i nově vydaný zákon „O platových a služebních poměrech 
učitelstva", který vešel v platnost 24. 6. 1926, ze kterého byly vyjmuty učitelky 
mateřských škol. Proto i nadále nebyly jejich právní a platové poměry upraveny a 
podléhaly různým návrhům a rozhodnutím provozovatelů mateřských škol. 

Návrh zákona o mateřských školách byl projednáván plných deset let a prošel 
řadou připomínkových řízení. V roce 1930 byl odložen ad acta s odůvodněním, že 
hospodářská krize neumožňuje jeho uskutečnění. Jediným výsledkem péče státu o 
předškolní instituce byly směrnice o zřizování menšinových mateřských škol při 
obecných školách, a to především v pohraničních okresech. Předškolní výchova a tedy i 
rozvoj mateřských škol byl tímto rozhodnutím i nadále ponechán na obcích a městech. 

Přes tuto nepříznivou situaci byly pražské mateřské školy ve srovnání s jinými 
okresy a kraji ve značné výhodě vzhledem k tomu, že se tehdejší představitelé Městské 
správy neztotožnili s rozhodnutím Ministerstva školství/Považovali síť mateřských škol 
na území města za nedostatečnou a rozhodli o dalším budování městských mateřských 
škol i za cenu toho, že obstarávání prostředků na budování nových objektů a udržování 
provozu všech mateřských škol bude obtížné a že nebude možné v plné šíři splnit plán 
jejich rozvoje tak, jak byl původně podle potřeb města vypracován. 

I když byl státní příspěvek na mateřské školy nepatrný, byla pociťována nutnost 
budovat předškolní zařízení proto, že v situaci hlavního města, kde byla velká 
koncentrace obyvatelstva na malém, hustě obydleném území, byly mnohdy nevhodné 
podmínky pro zdravý růst dětí, ztížené ještě špatnou hospodářskou situací rodiny a její 
neschopností dát dětem potřebnou výchovnou péči. Pod tlakem této situace vystupovali 
ve správní radě města jednotliví členové s návrhy, jak a proč je nutné budovat 
předškolní instituce. 

Pražské mateřské školy tvořily v období první republiky výjimku. Správa hl. 
města Prahy si ponechala řízení mateřského školství a snažila se zlepšit podmínky 
učitelek mateřských škol různými naturálními požitky. Zásluhou některých členů 
Správní rady se věnovala zvýšená pozornost výchovné práci mateřských škol a 
rozšiřování jejich sítě po území města. Přes tyto kladné a na svoji dobu pokrokové rysy 
a poměrně dobré podmínky, které správa města mateřským školám vytvořila, zůstaly i 
nadále především sociálním zařízením, které nebylo zařazeno do školské soustavy a 
tudíž bylo závislé na možnosti svých městských správ. 

Mezi aktivní zastánce předškolní výchovy patřil tehdy profesor Alois Žipek, 
který napsal: „Hlavní město Praha se vždy v minulosti staralo ze všech sil o vzorné 
školství, ve všech odvětvích a v mnohých směrech razilo první cestu k lepšímu školství. 
Jeho školství bylo vzorem pro ostatní kraje a města. Zvláště pak mateřské školství, které 
má v Praze téměř již stoletou tradici. Proto je mravní povinností městské správy, aby i 
v současné době věnovala živou pozornost tomuto úseku péče o děti. Tuto péči je nutno 
Považovat za preventivní cestu, po které je možno dojít ke zlepšení podmínek a soužití 
všech vrstev městského obyvatelstva. Snad by toto stanovisko svedlo mnohého 
k domněnce, že u mateřského školství přece jen převyšuje sociální péče výchovné 
Poslání. Je to však pouhé zdání, neboť bez soustavné a organizované péče o hmotný a 
telesný blahobyt dítěte velmi mnoho, ne-li všechno ztratilo by svou účinnost. Vždyť dítě 
m á být společností nejen zachráněno pro život a dále živeno, ale má být také 
vychováváno a získáváno pro společnost. V nepřetržitém koloběhu duševních a 
hmotných hodnot může takto získaný člen společnosti s užitkem vrátit vše, co bylo na 
n ě j vynaloženo. Město Praha mělo vždy pro mateřské školství porozumění a 



pamatovalo na něj značnými částkami pobízeno vírou, že mateřské školství, dnes 
dobrovolně tvořené, bude jednou rozvíjeno na základě zákonné povinnosti. Proto ani 
v této obtížné době nelze od jeho rozvíjení ustoupit." (Žipek, 1936, s. 36). 

Vrchní magistrátní rada F. Kubín doplnil slova profesora Žipka o přehled 
dosavadního rozvoje a nákladů na pražské mateřské školy a doporučil, aby se v první 
řadě začalo s výstavbou mateřských škol v nových pražských čtvrtích, aby byly 
projektovány nové typy budov, které by vyhovovaly svojí účelností a velikostí hustotě 
zalidnění jednotlivých pražských čtvrtí. Snahy zastánců mateřského školství v Praze 
našly v Městské správě porozumění a další příznivce a mateřské školy byly na území 
hlavního města i nadále budovány. Přibližné náklady, které město od roku 1922 
vynaložilo na budování mateřských škol, činily 14 800 000 Kč. Na výstavbu dalších 
pěti mateřských škol věnovala k této částce ještě Městská spořitelna pražská 3 800 000 
Kč. Roční náklad na udržování škol, mzdy personálu a stravování dětí činil v městském 
rozpočtu pro mateřské školy 15 099 029 Kč. 

Tabulka č. 5 Přehled počtu škol a dětí v mateřských školách v r. 1938 
__ Přehled počtu škol a dětí v r. 1938 

Počet 
Pražská čtvrť 

škol tříd docházejících d. zapsaných d. stravujících se d. 

I. 3 4 106 150 47 
II. 5 6 168 264 30 
III. 3 4 82 118 56 
IV. 1 2 48 68 48 
v . _ _ - - -

VI. 1 3 74 116 62 
VII. 5 12 332 446 180 
VIII. 6 14 394 523 371 
IX. 5 12 342 453 278 
X. 2 4 85 132 56 
XI. 6 12 405 566 323 
XII. 5 13 350 578 186 
XIII. 4 14 485 652 450 
XIV. 7 17 544 735 441 
XV. 4 6 160 225 116 
XVI. 8 13 344 458 230 
XVII. 3 8 292 364 206 
XVIII. 2 5 144 200 114 
XIX. 5 11 386 463 305 

(Převzato z publikace Žipek, A. Mateřské školy hl. m. prahy, a jejich rozvoj v době 
Popřevratové, s. 16) 

Výchovnou prací se u uvedeného počtu dětí zabývalo 174 učitelek a sociální 
Péči (stravování, odpočinek, večerní pobyt dětí) zajišťovalo 125 vychovatelek. V letech 



1937-38 byly projektovány a ke stavbě připraveny ještě další školy. Dobudovány však 
byly pouze dvě. Praha měla v roce 1939 celkem 77 mateřských škol. 

Z vývoje předškolní výchovy v Československu vletech 1918-1939 je patrné, 
že neodpovídal společenským nárokům a zklamal naděje, které do něj vkládalo 
učitelstvo první republiky. I když snahy učitelek a všech školských pracovníků 
směřovaly k upevnění mateřského školství a jeho zařazení do státního školského 
systému, nebyly tehdejšími vládnoucími kruhy podporovány. V oblasti předškolní 
výchovy zůstala v platnosti většina zastaralých směrnic z období Rakouska-Uherska. 
Vláda, Ministerstvo školství a osvěty a jednotlivé politické strany neprojevovaly zájem 
o soustavnou státní předškolní výchovu. Naopak, byl více než před ustanovením 
samostatného státu podporován názor, že instituce pečující o předškolní děti jsou 
výhradně instituce sociální a je třeba zařadit je do resortu sociální péče a ne školství. 
Spory o charakter mateřských škol byly vedeny po celou dobu trvání první republiky. 
Mateřské školy zůstaly i přes silné protesty školských pracovníků a celé učitelské 
veřejnosti zařízením soukromým nebo veřejným, závislým na svém zřizovateli. Jejich 
výchovné poslání bylo podceňováno a stále jim byla přisuzována sociální funkce 
vzhledem k tomu, že byly určeny především pro děti nejchudší vrstvy obyvatelstva. 

4. 7. Mateřské školy za druhé světové války 

Mnichovský diktát v r. 1938, německá okupace v r. 1939 a období druhé světové 
války postihlo nelítostně život všech obyvatel republiky. Samozřejmě dopadlo i na 
výchovně vzdělávacích instituce, mateřské školy nevyjímaje. Odtržením pohraničí od 
Československa bylo rázem zrušeno přes 52% státních a skoro 92% mateřských škol 
„Matice školské", kromě jiných škol továrních a spolkových. Učitelky zrušených škol 
se ocitly bez práce a jen postupně byly zařazovány na různá pracoviště ve vnitrozemí. 

V protektorátu Čechy a Morava byl K. H. Frankem vydán zákaz o zřizování 
českých mateřských škol. Z fondů pro ně určených byly zřizovány mateřské školy 
německé. „Německé mateřské školy byly přepychově vybavovány, bohatě zásobovány 
a měly velké výhody pro rodiče i děti, jen aby přilákaly děti rodičů českých, kteří pro 
osobní prospěch zapřeli by své češství i své děti nechali germanizovat... mateřské školy 
německé zely však většinou prázdnotou. Pro učitelky mateřských škol nastala doba 
hledání nových cest, jak obelstít nepřítele, nenáviděného utlačovatele. Začaly se 
zřizovat žňové útulky pro děti rodičů, zaměstnaných v podnicích válečně důležitých. 
Přednostní právo působiti na těchto útulcích měly v prvé řadě dosud neumístěné 
učitelky mateřských škol. Mnohé obce uvítaly laciné útulky jako levnou náhradu za 
dražší mateřské školy. Osobní náklady nesl stát. Snadno se tedy našla místnost, mnohdy 
velmi nevhodná. Mnohé žňové útulky se tak osvědčily, že se staly celoročními. Zvláště 
v některých okresech vznikla hustá síť těchto provizorních zařízení. Nejvíce postiženy 
však byly učitelky mateřských škol platově. Zatím co učitelky německých mateřských 
škol byly zařazeny do platových stupňů spolu s učiteli škol obecných, učitelky 
mateřských škol českých byly převedeny do platových stupňů provozních 
zaměstnanců." (Mišurcová,Vobořilová,1980, s. 26). 



Tabulka č. 6 Počet mateřských škol 1940-1947 

Datum Počet mateřských škol 

31.12.1940 941 

5.5.1945 921 

31.12.1945 2215 

31.12.1946 2997 

31.12.1947 3310 

(Převzato z publikace Mišurcová, V.; Vobořilová, H. Praha a její mateřské školy, s. 37) 

I přesto, že se mateřské školy za okupace nerozšiřovaly, podařilo se 
pracovníkům Městské správy přijmout do předškolních zařízení řadu učitelek ze 
zrušených pohraničních škol. Praha jako hlavní město jich přijala nejvíce. 

Osobnost učitelky mateřské školy v roce 1946 

Zajímavé je porovnání soudobého pohledu na osobnost učitelky s pohledem 
z roku 1946. Je zde téměř totožný požadavek na osobnost učitelky. V roce 1946 S. 
Vrána říká, že učitelka je jedinou dospělou osobou v dětské společnosti a není snadné 
určit její úlohu při hře. Na jejím správném zařazení závisí míra intenzity prožití hry 
dítětem. Učitelka má navazovat hru, ale konečné rozhodnutí bude podle přání dětí. 
Když si děti hrají, učitelka musí být spoluhráčem. Nerozkazuje, jenom radí, pokud je o 
to požádána. Nesmí omezovat svobodu dítěte. Učitelka prý má zasahovat jen do té hry, 
která přepíná dětské síly. Se zřetelem na tělesný vývoj nedovolí dětem namáhavé hry a 
takové, které jsou pro děti nebezpečné a ohrožují jejich zdraví, případně život. Celkem 
se odborníci té doby shodují na názoru, že dítě si hraje a učitelka dbá o jeho bezpečnost. 
Dítě se nemá nutit do hry s ostatními dětmi, pokud samo nechce. Ostýchavé a nesmělé 
děti se mají nechat stranou, aby se mohly rozkoukat a pozorovat ostatní. Hra otevírá 
dětské srdce. Dítě se při ní spontánně projevuje a učitelka mí možnost nerušeně 
pozorovat jeho chování, projevy a celkové rozpoložení. 

Stanislav Vrána ve své knize Česká mateřská škola do nového údobí píše, že pro 
mateřské školy by měly být vybírány nej lepší učitelky ze všech školských kategorií a 
školských stupňů, protože právě jim je svěřován obtížný a zodpovědný úkol. Pokud 
učitelka mateřské školy udělá ve své výchovné práci chyby, nikdo nikdy už je nemůže 
napravit. Proto také Vrána pokládá „...za správný návrh vysokoškolského vzdělání 
učitelstva, který dává kandidátům učitelství tím širší a hlubší pedagogické vzdělání, čím 
mladší jsou děti, které tito kandidáti mají v budoucnu vychovávat. Učitelky mateřských 
škol budou míti podle těchto plánů poměrně nejobsáhlejší pedagogické vzdělání, kdežto 
u učitelů prvého, druhého a třetího stupně se jeho rozsah bude postupně zmenšovat. 
Dekretem presidenta republiky ze dne 27. října 1945 bylo stanoveno, že učitelé škol 
všech stupňů a druhů nabývají vzdělávání na pedagogických a jiných fakultách 
(odděleních) vysokých škol. Tímto rozhodnutím se konečně po dlouholetém usilování 
splnil požadavek vysokoškolského vzdělání učitelstva. Budou se tedy napříště také 
všechny kandidátky učitelství mateřských škol připravovati na vysoké škole a mohou to 



býti jen abiturientky škol středních. Není pochyby, že toto vzdělání bude opravdu 
přiměřené potřebám a úkolům mateřského školství, i když na pedagogické fakultě bude 
trvat jen dva roky." (Vrána, 1946, s. 334, 342). 

Dále se Vrána zamýšlí nad doplňováním a prohlubováním vzdělání dosavadních 
učitelek mateřských škol. Nabádá je, aby se účastnily doplňovacích kurzů a přednášek, 
a naznačuje jim obory, ve kterých by se měly dále vzdělávat a zdokonalovat. V základě 
uvádí šest oborů, které musí učitelka mateřské školy studovat a vymezuje i učivo, které 
mají dané oblasti obsahovat. 

I. „Biologie-tělověda a zdravověda tělesná a zdravotní výchova 
II. Psychologie-psychologická znalost dítěte předškolního věku 
III. Vychovatelství-filosofické základy výchovy, dějiny výchovy a školství, 

teorie mateřské školy, etika a výchova mravní 
IV. Sociologie-sociální pedagogika, sociální péče o dítě předškolního věku 
V. Estetika-literatura, hudba a ostatní umění, výtvarná výchova 
VI. Praxe-didaktika mateřské školy, předpisy a zákony, hospitace" 

(Vrána, 1946, s. 343). 
Již v XIX. století učitelky mateřských škol žádaly o vysokoškolský kurz 

k nutnému prohloubení svého odborného vzdělání. Pro značný zájem byly tedy 
pořádány současně hned dva kurzy, jeden v Praze a jeden v Brně, aby mohlo být 
vyhověno všem zájemkyním z celé republiky. Aby učitelky zameškaly co nejméně 
pracovních dní, byly tyto kurzy pořádány v době velikonočních prázdnin. Všichni 
odborní teoretici, ale i učitelky samotné usilovaly o to, aby bylo mateřské školství 
uzákoněno a organizace předškolního vzdělávání byla právoplatně přijata a zabezpečena 
zákonem. 



5. VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 1930-2006 

Při analýze jednotlivých kutikulárnich dokumentů se autorka snažila postupovat 
vždy stejným způsobem tak, aby mohla jednotlivé body srovnat. Samozřejmě měla na 
mysli na prvním místě formulace výchovného cíle. Protože však jednotlivé dokumenty 
mají nejen odlišný obsah ale především strukturu, nebylo možno autorčin původní plán 
dodržet. V analýze kutikulárnich dokumentů jsou tak prezentovány především ty 
stěžejní body, které z materiálů přímo vystupují. 

Tak se může stát, že například v roce 1941 není explicitně v návrhu pracovního 
plánu vyjádřen cíl. I když není cíl explicitně vyjádřen, je rozhodně implicitně přítomen. 
Protože považujeme vývoj cíle a jeho proměn za stěžejní bod celého výchovného 
systému v daném období, pokusila se autorka cíl z daného materiálu vždy 
rekonstruovat. 

5. 1. 

1930 Výchovný program mateřských škol 
( Jarníková, I.) 

Cíl vvchovv: 
„ Všestranný rozvoj tělesný a duševní. Chceme, aby dítě mělo: 

1. zdravé tělo 
2. bystré a vycvičené smysly, živou obrazivost, tvořivou a napodobivou činnost, 
probouzený zájem o okolí, správnou výslovnost, schopnost pozorovati (t. j . soustřediti 
pozornost a přemýšleti) 
3. základy pro život ve společnosti, pro soběstačnost, pro pochopení krásy, přírody a 
umění." (s. 5) 

Výchovné prostředky: 1. pro tělesnou výchovu 
2. pro duševní vývoj 
3. pro mravní výchovu. 

„K péči o tělesný vývoj patří péče o čistotu osobní i v okolí dítěte, o pořádek, o 
čistý vzduch, o slunce, o pohyb a odpočinek, o správnou a pravidelnou výživu, o 
správné dýchání. Duševní vývoj podporuje cvičením smyslů, řeči, obraznosti, 
tvořivosti, pudu napodobivého, pozornosti, soudnosti, paměti. Mravnímu vývoji 
napomáhají prostředky pro citový a volní vývoj: pěstování soběstačnosti, buzení smysíu 
Pro přírodu a umění, život v dětské společnosti. Nejlépe a nejvšestranněji vychovává 
činnost a život., příklad a návyky jsou přitom velmi důležité. Všecko, co dítě vnímá, 
nutí je k napodobení, a proto tak nesmírně záleží na tom, jaký příklad dítě vidí. Sebe 
krásnější slova minou se účinkem, jedná-li se proti nim." (s. 5) 

Rolejiry: 

Za základní a přirozenou činnost provázející dětství považujeme hru. Děti při ní 
získávají zkušenosti, cvičí si smysly, soustřeďují se, přemýšlejí, uplatňují své dosavadní 
znalosti, dovednosti a návyky. „Při hrách se obohacuje dítě citově i získává jeho život a 
vývoj vůle: pěstuje se pohotovost, duchapřítomnost, odvaha, samostatnost, sebedůvěra, 
Pospolitost, snášenlivost, povolnost, mírnost, veselost, ctižádost, slušné způsoby, smysl 



pro pořádek a spravedlnost, dítě zvyká činnosti, která se později přemění v práci. 
Dovede-li se dítě ponořit do hry, bude z něho dobrý pracovník: úsilí nezmizí, jen 
předmět a způsob činnosti se změní. Hrou se dítě nejlépe ukázní a vychovává." (s. 31). 

Mravní vývoj: 
Základním pravidlem pro mravní rozvoj a uvědomění dítěte je heslo: „Co 

nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim." (s. 133). „Malé děti nejsou zpravidla ani mravné 
ani nemravné, chybí jim uvědomění činů. Nevědomost hříchu nečiní. Pozorujme dobře 
vývoj mravní i okolnosti, abychom nežádali nemožnosti a nesoudili nespravedlivě." (s. 
131). Na tělesný i duševní vývoj má vliv zdraví. A to nejen zdraví tělesné, tedy 
nepřítomnost nemoci, ale i zdraví duševní a duchovní. Pokud je dítě v dobrém 
psychickém rozpoložení, je přístupnější k poznávání, přizpůsobování, sebeovládání, 
toleranci. Dítě by mělo být vedeno k poslušnosti, čistotě a pořádku, slušným způsobům, 
pilnosti, trpělivosti, pravdomluvnosti, poctivosti, střídmosti, opatrnosti, mírnosti, 
odvaze, lásce, vděčnosti, věrnosti a přátelství, soucitu, štědrosti a upřímnosti. Mělo by 
se vyvarovat bázlivosti, rozpustilosti, divokosti, mlsnosti, lži a lenosti. 

Faktory ovlivňující výchovu: 
Jarníková si je vědoma toho, že na dítě nepůsobí jen výchova a prostředí, ale i 

vrozené vlohy a nadání. Vychovatel ve svém působení na dítě musí vycházet především 
z dědičných dispozic, se kterými je třeba dále pracovat. Musí dítě pozorovat, aby 
odhalil jeho vnitřní život, měl by se umět vžít do jejich pocitů, prožitků a myšlení, 
nahlížet svět dětskýma očima. Pro pozorování dětí není třeba jen soustavnosti a 
cílevědomosti, ale také odborných znalostí z anatomie, pedagogiky, psychologie a 
jiných vědních oborů. Vychovatel pozoruje dítě při jeho spontánních i řízených 
činnostech. Na základě těchto faktorů by měl vychovatel dítěti vytvořit podnětné 
prostředí pro rozvoj jeho schopností. 

Shrnutí: 
Prostřednictvím her a řízených činností má učitelka pomáhat dítěti orientovat se 

v okolním světě, být mu nápomocna v získávání prvních životních zkušeností, vlastním 
příkladem vést dítě k mravnímu rozvoji, podporovat jeho smysl pro spravedlnost, 
pravdomluvnost a poctivost, rozvíjet jeho kladné charakterové vlastnosti. „Jak bylo 
několikrát řečeno, nesmíme nikdy při výchově a vyučování zapomínati na vzbuzení a 
pěstování citů. Učenosti a technický pokrok konají mnoho pro lidstvo, ale působí také 
k jeho zkáze (válečné vynálezy apod.), jen láska zušlechťuje a oblažuje jedince i lidstvo. 
Milujte se vespolek, milujte děti sobě svěřené, milujte svou práci, milujte všecko 
tvorstvo a bude dobře na světě! Ale nemilujte slepě! Pozorujte, přemýšlejte, studujte! 
Kdo přemýšlí, dospívá k nápravě. Kdo má jen rutinu, zarazí vývoj svůj i svého oboru, 
zůstává pozadu a nepočítá se s ním." (s. 142-3). 



5.2. 

1941 Návrh pracovního plánu pro mateřské školy 
( Bartušková, M.) 

Je zpracovaný podle výchovných osnov pro mateřské školy hlavního města 
Prahy. Vypracovaly je učitelky pražských mateřských škol jako pomůcku svým 
kolegyním, zejména z venkova, při sestavování vlastního plánu. Osnovy byly přijaty 
městskou radou a schváleny Zemskou školní radou. 

Cíl výchovy: 
Všestrannost rozvoje osobnosti dítěte. 

Hlavní zásady výchovné péče: 
„Čím menší je dítě, tím více péče potřebuje. Proto musí být výchova v mateřské 

škole všestranná. Dítě má tu vyrůstati v zdravém prostředí, naučit se čistotě a pořádku, 
vytvářet si dobré zdravotní a společenské návyky a poznat základní mravní zásady. 
Nechť je vedeno k tomu, aby své problémy řešilo svědomitě, úkoly a práce konalo 
přesně a vytvářelo si správný a přátelský vztah k celému okolí. Nechť získá zručnost a 
vědomosti přiměřené svému věku a vyspělosti, ať naučí se správně mluvit, poslouchat, 
rozumět a odpovídat. Dítě v mateřské škole prochází mnoha zkušenostmi situacemi, 
které mají být připraveny a podávány, aby vzbudily žádoucí reakce a dávaly příležitost 
k činnosti tak, aby dítě v mateřské škole samo vlastním konáním se vychovávalo. Prostý 
a přirozený způsob života v dětské společnosti je jediným učebním předmětem, 
radostná a dobře organisovaná hra, proniknutá prací, jediným způsobem učení 
v mateřské škole." (s. 5) 

Pracovní plán: 
Důležité při činnostech v mateřské škole je vycházet ze zájmu dítěte, propracovávat 

náměty tak, aby všechny složky výchovné činnosti byly pravidelně střídány, děti se 
nesmějí unavovat a přetěžovat. Jako hlavní obory pracovního programu mateřské školy 
jsou považovány: 

1. Tělesná a hudební výchova a/ hry 
b / gymnastika 
c/ rytmika 

2. Reč a/ obsah 
b / forma 
c/ dětské knížky (ilustrace, obsah, forma) 
d/ divadlo 

3. Rozšiřování zkušeností a/ zkušenost se společností (styk se společností, 
slavnosti) 

b/ zkušenost s lidmi a věcmi (lidé, město, příroda, čas, 
prostor, vlastnosti předmětu) 

4. Výchova k práci a/ sebeobsluha a sebekázeň 
b/ počátky pracovních technik (práce v zahradě a na hřišti, 

stavění, počátky technické výroby, počátky umělecké 



tvorby) 
Každý zvýše uvedených oborů je rozpracován na konkrétní praktické 

dovednosti a teoretické vědomosti, které by děti měly získat, (s. 7-14). Poslední 
kapitola je věnována praktickému užití pracovního plánu, kde je rozpracován obsah, 
motivace, pracovní postup a hodnocení činností. 

Úkoly učitelky: 
1. Chrániti zdraví dětí-starat se o jejich bezpečí, podporovat růst a vývoj, zamezit 

všechny škodlivé účinky a upravovat prostředí, v němž by se dětem dobře 
dařilo. 

2. Dát dítěti mravní základ a vést je k tomu, aby si vytvářelo správné zvyky. 
3. Vybudovat sociální poměr. Pomoci dítěti, aby se začlenilo do dětské společnosti, 

aby si osvojilo upřímný poměr k dospělým a zaujalo správný postoj ke svému 
okolí. 

4. Vychovat děti pro práci a povinnost. Je zapotřebí podporovat jejich duševní 
vývoj, rozmnožovat jejich zkušenosti, naučiti je mluvit, chápat a pracovat, 
zvykat je kázni a soustředění. 

5. Ponechat dětem právo na hru. (s. 6) 

Shrnutí: 
Mateřské školy mají velký význam pro tělesný i duševní vývoj dětí od tří do 

šesti let. „Je to doba, kdy je třeba dát bezpečné a správné základy celé osobnosti. Není 
možné tento věk zanedbávat a je pozdě starati se o dítě až od šesti let, kdy začíná 
soustavné školní vyučování. I předškolní věk je dobou velikého učení. Mnoho dobrého 
se může pro děti vykonat, mnohé zlo a škoda se předejdou, jestliže je předškolní 
výchova plánovitá a dobře řízená." (s. 4). Návrh pracovního plánu hlavně zdůrazňoval 
potřebu správného plánování a řízení výchovných a vzdělávacích činností. Měl být 
pomocníkem učitelkám, aby ve svém působení pravidelně střídaly výchovné složky, 
aby u dětí nedocházelo k přetěžování, či zanedbávání. Učitelka musí být pro dítě 
ochráncem, správným vzorem a laskavým průvodcem v úvodu jeho cesty životem. 

1 3 , 

1953 Prozatímní osnovy pro mateřské školy 
(Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského) 

£íl výchovy: 
„ V našem lidově demokratickém státě je vychovávat nové lidi, všestranně 

rozvinuté, statečné a schopné dobudovat socialismus v naší zemi, chránit výsledky 
tohoto budování, bránit naši vlast, aby po uskutečnění této první etapy mohla v míru a 
v klidu pokračovat na výstavbě komunistické společnosti. Uskutečnit cíl, který má 
výchova v našem lidově demokratickém státě, znamená plnit dobře úkoly ve všech 
složkách výchovy." (s. 3) 



Obsah výchovné práce: 
- Tělesná výchova-gymnastika, pohybové hry, kulturně hygienické a organizační 

návyky 
- Mateřský jazyk-slovní zásoba, souvislá řeč, gramatická stránka jazyka, 

výslovnost, výraznost řeči, seznamování dětí s uměleckou poezií a prózou 
- Rozvíjení poznání-seznamování s předměty, orientace v budově mateřské školy 

a nejbližším okolí, seznamování s prací dospělých, seznamování s veřejným 
životem, znalosti o zvířatech a rostlinách a neživé přírodě, seznamování 
s ročními obdobími 

- Kreslení, modelování a sestrojování 
- Hudební výchova-zpěv, poslech hudby, hry s hudbou a zpěvem 

Tyto složky tvoří dialektickou jednotu, jsou neoddělitelné a navzájem na sobě závislé." 
(s. 5-34) 

Formy výchovné práce: 
- Hry a činnosti podle volby dětí-základní způsob činnosti dítěte v předškolním 

věku a zaujímá proto důležité místo v mateřské 
škole. 

- Zaměstnání-plánovaná organisovaná práce s metodicky promyšleným postupem, 
ke které shromažďuje učitelka všechny děti a vyžaduje, aby se řídily 
jejími pokyny. Při povinných zaměstnáních pracuje učitelka podle 
osnov mateřské školy, sleduje chování dětí a zajišťuje dosažení 
stanoveného výchovného a vyučovacího cíle 

- Individuální práce s dětmi-učitelka se věnuje dětem, které si z nějakých důvodů 
neosvojí potřebné vědomosti a dovednosti při 
zaměstnání 

- Pobyt venku-jedna z nejdůležitějších součástí v průběhu dne v mateřské škole. 
Překážkou může být jen silný vítr a mráz pod-10°C, po případě 
trvalý déšť, nejsou-li děti vhodně opatřeny proti vlhku. 

- Stravování dětí-je zavedeno na všech celodenních mateřských školách 
- Spánek po obědě-je nutnou součástí správné životosprávy dítěte v předškolním 

věku. 
Správné organizační zajištění těchto činností v průběhu celého dne vyžaduje vzornou 
spolupráci všech zaměstnanců mateřské školy. (s. 8-9) 

Organizace výchovné práce: 
„Zvláštnosti raného dětství s hlediska anatomicko-fysiologického vývoje a 

vývoje vyšší nervové činnosti vyžadují dobré organisace celodenního pobytu dětí 
v mateřské škole." (s. 6) 
Uvádím časový harmonogram činností v mateřské škole s celodenní péčí. 
do 8,30 hod hry a činnosti podle volby dětí od jejich příchodu 
8,45 rozcvička 
9,00 zaměstnání 
9,30 přesnídávka 
10,15 -12,00 oblékání, pobyt venku 
12,30 oběd 
13,00-14,30 spánek 



13,00-15,00 spánek (mladší děti) 
15,00 zaměstnání (mladší děti hry) 
15,30 svačina 
16,00 hry a činnosti podle volby dětí (za příznivého počasí venku) 

do rozchodu dětí (s. 6) 

Úkoly učitelky: 
„Učitelka dbá při výchovně vyučovací činnosti socialistické ideovosti a 

vědeckosti výchovy, chrání děti před vlivy přežitků, které jsou ještě ve vědomí a 
chování dospělých, bojuje proti pověrám, odpovídá pravdivě na dětské otázky, aby děti 
získávaly věrný obraz skutečnosti, vychovává v dětech povahové rysy, potřebné pro 
člověka nového společenského řádu. Pracuje s dětmi cílevědomě a plánovitě, vštěpuje 
jim systematicky nové poznatky podle osnov tak, aby tvořily pevný základ, na němž 
bude budovat škola všeobecně vzdělávací." (s. 4) 

Úkoly mravní výchovy: 
„Jedním z nejdůležitějších úkolů mravní výchovy v mateřské škole je 

vychovávat prvky uvědomělé kázně. V chování dětí předškolního věku je ještě málo 
uvědomělosti, zásadovosti, avšak postupně, pod vlivem výchovy začínají si děti 
osvojovat určitá společenská pravidla a řídit se jimi. V mateřské škole si mají děti 
osvojit tyto základní společenské návyky: pozdravit při vstupu, rozloučit se při 
odchodu, správně oslovovat učitelku a ostatní zaměstnance školy, slušně požádat o 
úsluhu, poděkovat, omluvit se, chovat se zdrženlivě v přítomnosti dospělých, 
neobtěžovat je, stát rovně a dívat se do očí, když s někým hovoří, neskákat do řeči, 
pomáhat si navzájem, umět si společně hrát a pracovat, dbát na čistotu." (s. 8) 

Kromě toho, že dítě bylo vedeno k obecným formám výchovy, tak v rámci 
mravní výchovy se normy obracely k charakterovým vlastnostem dětí a jsou zde přímo 
vyjmenovány. Tento soubor naznačených charakterových vlastností byl odvozován od 
základního mravního kodexu, kterým byl Kodex budovatele komunismu. 

„Mateřská škola musí dát základ rozvoji povahových rysů, které charakterizují 
člověka socialistického společenského řádu, jako jsou: čestnost, pravdivost, odvaha, 
skromnost, pracovitost a houževnatost, družnost a optimismus. Vychovávat smysl pro 
organisovanost, ukázněnost a kolektivnost. Vést děti k lásce k rodině a vlasti, k našemu 
lidu a k jeho hrdinům, k představitelům našeho státu, k obráncům naší vlasti a k našemu 
největšímu příteli Sovětskému svazu." (s. 4) 

Shrnutí: 
Mateřská škola měla prostřednictvím učitelky dítě vychovávat v souladu se 

socialistickou morálkou uvědomělé kázně, oddanosti, poslušnosti a kolektivismu. Den 
dítěte v mateřské škole byl přesně naplánován, odchylky od režimu nebyly přípustné. 
Byl kladen důraz na výsledky výchovně vzdělávací práce, na vědomosti a znalosti, 
učitelka dávala dětem pokyny a ty je musely plnit. 



5.4. 

1955 Osnovy pro mateřské školy 
(Ministerstvo školství) 

Cíle a úkoly výchovy: 

Zcela totožné s rokem 1953, proto je autorka nepovažovala za nutné opakovat. 

Význam práce: 
„Jsou to především činnosti vedoucí děti k samostatnosti, dále práce v přírodě, 

pomoc dospělým apod. přispívá k vytvoření cenných mravních vlastností i nezbytných 
pracovních návyků a rozšiřuje rozumový obzor dětí." (s. 4) 
Obsah výchovné práce: 

- Tělesná výchova-gymnastika, pohybové hry, kulturně hygienické návyky 
- Mateřský jazyk-rozšiřování slovní zásoby, seznamování slídovou tvorbou, 

uměleckou prózou a poesií 
- Rozvíjení poznání-seznamování s okolím a přírodou, seznamování se školou a 

veřejným životem 
- Výtvarná výchova-kreslení, malování, modelování, sestavování vzorů a 

nalepování, sestrojování, vystřihování 
- Hudební výchova-zpěv, poslech hudby a zpěvu, hry se zpěvem a s hudbou, tanec 

Mravní výchova 
- Hra 

Zaměstnání: Rozvržení zaměstnání během týdne je stanoveno takto: 
Mladší děti 

Mateřský jazyk a rozvíjení poznání dvakrát 
Kreslení, modelování, nalepování 
(starší děti i sestrojování) dvakrát 
Tělesná výchova jednou 
Hudební výchova jednou 

Ke každé složce výchovy byly rozpracovány metodické pokyny. 

Úloha učitelky: 
Důraz byl kladen na úzkou spolupráci mateřské školy s rodinou, přičemž 

mateřská škola měla vůdčí roli. „Rodina dává osobnosti dítěte první základ. Stojí před 
ní odpovědný úkol vychovat zdravé, všestranně vyspělé občany, kteří budou svou vlast 
milovat a pracovat pro její rozkvět. Aby mohli rodiče tento úkol zvládnout, musí jim 
učitelka mateřské školy ve všem ochotně pomáhat, přitom však zaujímat vedoucí 
úlohu. Seznamuje rodiče s úkoly socialistické výchovy, zdůrazňuje důležitost období 
Předškolního věku pro rozvíjení schopností dítěte i pro přípravu k učení na národní 
škole. Zdůrazňuje rodičům nutnost přesně dodržovaného řádu a vysvětluje jim, jak je 
narušování tohoto řádu škodlivé." (s. 103) 

Starší děti 

čtyřikrát 

třikrát 
dvakrát 
dvakrát 



Hra: 
Hlavní činnost dětí předškolního věku. Jeden z nejdůležitějších výchovných 

prostředků. „Je ovšem nutné, aby učitelka dovedla hry ve výchově správně použít, aby 
ji uvědoměle řídila, ale přitom zachovávala její nenucenost a přirozenost." (s. 16). Hry 
byly rozděleny na tvořivé, pohybové a didaktické. „V tvořivých hrách děti uplatňují a 
tvořivě obměňují dojmy jimiž na ně jejich okolí zapůsobilo, obsah her je velmi 
rozmanitý. V pohybových hrách si děti častým opakováním osvojují složitější pohyby, 
při nichž se rozvíjí důvtip, pohotovost, dovednost sladit své pohyby s pohyby druhých 
dětí, dovednost hrát si společně a družně. Didaktické hry napomáhají k osvojení a 
upevnění látky osnov z mateřského jazyka a z počtů a seznamují děti s okolím." (s. 16-
21) 

Mravní vývoj : 
Přední postavení zaujímá ve výchovném působení mateřské školy mravní 

výchova, která prolíná všechny činnosti v mateřské škole. Učitelka v těchto letech měla 
vychovávat dítě k lásce k rodině, k domovu, k vlasti. „Učitelka využívá všechny 
příležitosti k tomu, aby děti poznávaly péči a lásku, jaká se věnuje dětem. Vyprávěním 
o našem presidentovi a seznamováním s jeho obrazem vede učitelka děti k tomu, aby si 
ho zamilovaly. Vzbuzuje u nich zájem o naši armádu, snaží se, aby poznaly vlastnosti 
československého vojáka a podněcuje u nich snahu napodobovat ho. Vychovává u dětí 
úctu k našim národním symbolům, k státní vlajce a hymně. Příležitostně navštěvuje 
s dětmi památníky revolučních bojů. Děti o ně pečují, a tak vyjadřují lásku a vděčnost 
k padlým hrdinům. Děti jsou vedeny k lásce a k obdivu k Sovětskému svazu. 
Učitelka vypráví dětem o radostném životě dětí i dospělých v SSSR, o pomoci, kterou 
nám Sovětský svaz poskytuje. Svoje vyprávění doplňuje obrázky ze života v SSSR a 
ukázkou předmětů, které nám ze Sovětského svazu docházejí (hračky, knihy, filmy pro 
děti apod.). Oslavy národních svátků mají velký význam pro mravní výchovu dětí. 
Učitelka dbá, aby slavnosti zapůsobily na city dětí a vyvolaly u nich slavnostní náladu. 
Oslava má mít radostný průběh, aby děti měly na ni radostné vzpomínky. Děti mají 
pocítit, že svátek se slaví nejen v mateřské škole, ale že jej oslavuje všechen pracující 
lid." (s. 9) 

Shrnutí: 
Mateřská škola v těchto letech byla výchovně vzdělávacím nástrojem 

socialistického režimu, měla za úkol vychovávat politicky uvědomělé jedince, 
potlačovat individualitu a zaměřit se na výchovu pracujících občanů socialistické vlasti, 
kteří by podporovali budování komunismu a nevybočovali z občanské masy. Zvláště 
z úlohy učitelky je zřetelný institucionální tlak na rodinu a její indoktrinaci vládnoucí 
ideologii. 



5. 5. 

1961 Osnovy výchovné práce pro mateřské školy 
(Kolektiv) 

Ve formulacích cíle výchovy se ideologický tlak zesiloval a prohluboval. 

Cíl výchovy: 
„Základním cílem výchovy je přechod naší společnosti z etapy socialismu 

k etapě komunismu. Škola jako společenská instituce musí být v souladu s tímto 
vývojem a směřovat k plnění cíle komunistické společnosti. Obecným cílem 
komunistické výchovy je všestranně rozvinutá osobnost každého člena společnosti. 
Děti, které nyní vychováváme, budou budovat komunistickou společnost, budou v ní žít 
a pracovat. Proto musí i mateřská škola v souhlase s obecným cílem komunistické 
výchovy vytvářet základy všestranného rozvoje dítěte, tj. pečovat o harmonický rozvoj 
tělesných i duševních sil dětí, rozvíjet jejich osobité schopnosti a zájmy, formovat 
žádoucí rysy jejich charakteru, zejména kolektivismu a vytvářet předpoklady pro 
budoucí vědecký světový názor. Všestranný rozvoj osobnosti se může uskutečnit jen za 
mnohotvárné činnosti dítěte. Dosáhnout ho může jen taková výchova, která bude 
promyšleně a cílevědomě uplatňovat jednotu činnosti tělesné a duševní." (s. 3) 

Poslání a úkoly mateřské školy: 
Posláním a úkolem mateřské školy bylo jednak zajišťovat výchovu dětí 

předškolního věku na vyšší úrovni, než běžně mohla činit rodina, jednak umožňovala 
ženám-matkám přímou účast v hospodářském, politickém a kulturním životě naší 
společnosti. Úkolem mateřské školy je tedy všestranně rozvíjet osobnost dítěte na úseku 
výchovy tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické, (s. 4) 

Úloha učitelky: 
„Rozhodujícím výchovným činitelem v mateřské škole je ideologicky vyspělá, 

uvědomělá a vzdělaná učitelka, která má značný vliv i na rodiče a širší veřejnost. Svého 
vlivu využívá především k objasňování zásad komunistické výchovy dětí předškolního 
věku, k přesvědčování rodičů o nutnosti jednotného postupu školy a rodiny při výchově 
dětí i v ideově politickém působení na rodiče." (s. 5) Učitelka uskutečňuje požadavky 
osnov v souvislém, promyšleném a tvořivém procesu v těsné spolupráci s ostatními 
výchovnými činiteli, především s rodinou. Současný i perspektivní společenský vývoj 
podtrhuje důležitost kolektivní výchovy a vyžaduje, aby veřejné předškolní instituce 
zajišťovaly ještě kvalitnější všestrannou péčí o svěřené děti, aby získávaly plnou důvěru 
všech pracujících a přispěly tak k plnění úkolů komunistické výchovy dorůstajícího 
pokolení." (s. 57). 

Výchovné prostředky: 
1. Hra: „Ve hře se projevuje stupeň vývoje dítěte, úroveň jeho psychických 

procesů a pohybových schopností, zásoba jeho zkušeností a poznatků, jeho 
schopnost žít v kolektivu. Jako výchovný prostředek přispívá hra 
k uskutečňování úkolů všech složek výchovy." (s. 9) 



2. Učení: „Učení dítěte v předškolním věku má tři různé formy, které se 
navzájem doplňují a prolínají: získávání náhodných poznatků, týkajících se 
bezprostředního života dítěte a jeho nej bližšího okolí na základě vlastních 
zkušeností, při druhém způsobu učení si dítě osvojuje poznatky a rozšiřuje svůj 
obzor tím, že je příležitostně poučováno dospělými-děti kladou otázky a dospělí 
jim odpovídají. Třetí, nejnáročnější způsob učení má ráz vyučování. Obsah a 
rozsah je podmíněn věkovými zvláštnostmi dětí dané skupiny, organizační 
formou je zaměstnání." (s. 12) 

3. Práce: „Práce jednou ze základních činností, která vedle hry má značný vliv 
na rozvoj fyzických i psychických schopností dětí. Děti se učí vážit si 
pracujících a výsledků jejich práce. Tak se u nich vychovává šetrný vztah 
k věcem jako výsledku pracovního úsilí lidí a k společenskému vlastnictví." (s. 
13) 

4. Slavnosti a zábavy: Pomáhají vytvářet kladné volní a charakterové vlastnosti a 
citové vztahy, a to především kolektivní (s. 14) 

5. Uspořádání dne: „Den v mateřské škole je uspořádán tak, aby zajišťoval 
plynulý život dětí, jejich správnou životosprávu a odpovídal jejich potřebám se 
zřetelem k věkovým a individuálním zvláštnostem." (s. 15). Režim dne a jeho 
struktura se od roku 1953 nezměnili. 

Obsah výchovné práce: 
1. Tělesná výchova-„má zejména chránit a upevňovat zdraví dětí, podporovat 

zdravý růst a harmonický rozvoj všech orgánů a jejich funkcí, vést děti 
k správnému držení těla, dát dětem dostatek příležitostí k pohybovým 
zkušenostem, otužovat jejich organismus." (s. 19) 

2. Rozumová výchova-„rozšiřování a zpřesňování dětských poznatků, vytváření 
základů materialistického chápání světa a rozvíjení poznávacích a rozumových 
schopností." (s. 33) 

3. Pracovní výchova-,, V pracovním výchově využívá učitelka dětské aktivity 
k tomu, aby rozvíjela jejich sebeobsluhu, práci na zahradě a v koutku živé 
přírody, zacházení s nástroji a materiálem." (s. 46) 

4. Estetická výchova-,, Při estetické výchově pěstuje učitelka u dětí schopnost vidět 
a chápat krásu v okolním životě a prostředí." (s. 49) 

5. Mravní výchova-,, Hlavním úkolem mravní výchovy je vytvářet u dětí základy 
komunistické morálky, jejím hlavním obsahem v předškolním věku je: 
a/ výchova k socialistickému vlastenectví 
b/ výchova lásky a úcty k práci a pracujícím 
c/ výchova ke kolektivismu 
d/ výchova ukázněnosti 

e/ výchova povahových rysů člověka komunistické společnosti (s. 18-40 

Věkové zvláštnosti: 

Osnovy byly zpracovány pro dvě věkové skupiny dětí. Stejně jako osnovy 
vyšších stupňů škol vycházejí z cílů a úkolů komunistické výchovy. 

1. Mladší děti 3-51eté-„Dítě tříleté ovládá už základní pohyby rukou, nohou i 
celého těla. nedokáže je však konat tak dokonale, obratně a přesně jako starší 
dítě. Výchovou se u dítěte zdokonalují a dále rozvíjejí pohybové, rozumové, 



poznávací, pracovní a estetické schopnosti v různých přiměřených činnostech." 
(s. 6) 

2. Starší děti 5-61eté-„ Starší dítě předškolního věku je schopno jistějších, 
přesnějších a složitějších úkonů. Je věcí učitelky, jak bude vhodnými činnostmi 
tyto úkony a schopnosti rozvíjet." (s. 8) 

Shrnutí: 
Nejdůležitějším úkolem mateřské školy bylo přivést dítě k osvojení základních 

návyků života v kolektivu, utváření správných vztahů k rodině, společnosti a 
společenskému vlastnictví v duchu socialistického tlaku. V těchto osnovách se objevuje 
jedna novinka a to rozpracování věkových zvláštností pro 2 věkové skupiny dětí. 
Podtrhuje s tím uvědomění si odlišných charakteristik práce s dětmi v jednotlivých 
homogenních třídách. 

5.6. 

1963 Rok v mateřské škole 
(Kolektiv) 

Mezi jednotlivé osnovy a programy autorka úmyslně zařadila i Rok v mateřské 
škole, který je metodickým průvodcem k obsahu výchovné práce v mateřské škole. 
Úmyslem vřadit Rok v mateřské škole mezi dokumenty jiného charakteru autorka 
sledovala potřebu porovnat, zda cíle výchovy jsou i zde totožné s kutikulárním 
dokumentem k němu příslušejícím. 

Metodické poznámky k osnovám výchovné práce na mateřské škole. Již při 
listování úvodními stránkami autorka objevila zajímavá fakta v souvislosti s údaji 
v kronice mateřské školy v Jinonicích, které můžeme nalézt v kapitole 6. 1. této práce. 
V kronice mateřské školy U Tyršovy školy se v roce 1945 píše: „.. .z koncentračního 
tábora se bohužel nevrátila pí. Marie Fottová." A v knize Rok v mateřské škole se 
dočteme: „druhé vydání přehlédla M. Fottová." (1963, s. 4) Podle osobního svědectví 
Jany Uhlířové, vedoucí této diplomové práce, paní Marie Fottová koncentrační tábor 
přežila, vrátila se, pracovala aktivně v problematice předškolní výchovy, byla 
inšpektorkou pro mateřské školy na Ministerstvu školství a zemřela v roce 2002. Jak je 
vidět, ne vždy jsou fakta uváděná v kronikách pravdivá a směrodatná a nám se podařilo 
odhalit jeden údaj, který se prokazatelně nezakládá na pravdě. 

Cíl výchovy: 
Všestranný rozvoj dítěte předškolního věku v souladu s „usnesením ÚV KSČ 

O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání 
v Československu z 23. dubna 1959. (s. 6). Bylo zdůrazňováno materialistické 
chápání světa, „při každé příležitosti během dne vysvětlujeme dětem pravdivě okolní 
skutečnosti, jejich zjevné souvislosti a jednoduché přírodní zákonitosti, které děti 
mohou bezprostředně poznávat. Tak přispíváme k odstraňování různých pověr a 
předsudků a předcházíme vzniku náboženských představ u dětí. V předškolním věku jde 
teprve o vytváření prvků světového názoru ve velmi jednoduchých situacích. 



Postupujeme taktne, ale důsledně a dbáme na dodržování zásady pravdivosti, ideovosti 
a přiměřenosti." (s. 8) 

Složky výchovy: 
1. Tělesná výchova-má rozpracované průpravné cviky, přirozená cvičení (chůze, 

běh, skok, lezení, házení), pohybové hry, hygienické návyky a sezónni činnosti. 
2. Rozumová výchova-jde o seznamování s okolím a veřejným životem, 

seznamování s předměty a jejich vlastnostmi, rozvíjení početních, prostorových 
a časových představ, seznamování s přírodou, mateřský jazyk a seznamování 
s literaturou. 

3. Pracovní výchova-se zaměřuje na sebeobsluhu, práci v zahradě a v koutku živé 
přírody, zacházení s nástroji a materiálem. 

4. Estetická výchova-je rozdělena na hudební a výtvarnou. 
5. Mravní výchova-jsou zdůrazňovány oslavy státních svátků a svátků 

souvisejících s československo-sovětským přátelstvím. Poukazuj se na důležitost 
vytváření návyků správného chování při stolování, hrách, zaměstnání, scházení a 
rozcházení dětí, při pobytu venku a ve škole. „Kolektivní život dětí v mateřské 
škole dává mnoho příležitostí k vytváření základních morálních vlastností a 
vztahů. Vyhýbáme se jakémukoli mentorování a pouhé poučování omezíme na 
nejmenší míru. Využíváme spíše příkladů ze života dětí i z literatury. 
Nej působivější je ovšem náš vlastní příklad a příklad dospělých, kteří žijí 
s dítětem. Zejména v mravní výchově je uvědomělá spolupráce školy a rodiny 
nezbytná, neboť především na tomto úseku může mít nejednotnost výchovných 
vlivů neblahé následky pro celý další život dítěte. U dětí předškolního věku 
klademe základy socialistického vlastenectví, kolektivismu, socialistického 
poměru k práci, ukázněnosti, výchovy volních a charakterových rysů." (s. 9) 

Režim dne: 
Příchod dětí 

- Hry a činnosti podle volby dětí 
- Zaměstnání 
- Pobyt venku 
- Životospráva 
- Odpolední hry a zábavné činnosti 

Všechny aktivity dítěte v průběhu dne jsou přesně časově omezeny, metodicky 
rozpracovány a je zde zdůrazňována vedoucí role učitelky, která i v činnostech podle 
vlastní volby dětí nepřestává být vedoucím činitelem a plní v nich úkoly všech složek 
výchovy. Zaměstnání je označeno jako základní forma předškolního vyučování, učitelka 
při něm soustředí všechny děti, určuje úkol, stanovuje obsah a metody a řídí postup při 
osvojování poznatků, dovedností a návyků dětí. 
Výchovné práce v průběhu roku jsou rozděleny podle ročních období podzim-zima-
jaro-léto a podle věkových skupin na mladší a starší děti. 

Spolupráce s rodinou: 
„Důležitou součástí výchovy dítěte v mateřské škole je spolupráce s rodinou, 

kde měla mateřská škola „důležité poslání osvětlovat rodičům cíle socialistické 



výchovy dítěte v předškolním věku, význam správné a jednotné výchovy z hlediska 
vytváření základů dětské osobnosti." (s. 229) 

Shrnutí: 
Program z roku 1967 kromě spojení výchovných cílů jeslí a mateřské školy 

přináší odlišnosti i ve své dikci. Sice se při formulaci výchovného cíle odvolává na 
vyspělou socialistickou společnost, ale ve vztahu k nejmenším dětem zdůrazňuje jejich 
individuální osobitost a ideologický tlak výrazně ustupuje. Obsah i jeho struktura ve 
výchovných složkách se ve sledovaném materiálu příliš neproměnil. Přesto však 
mateřská škola nevyvíjela tak velký tlak na převýchovu rodiny, což souvisí s uvolňující 
se společenskou atmosférou doby. Přes tyto náznaky se však mateřská škola nemohla 
vzdát svého primárního úkolu, tj. osvětově na rodinu působit (ne zcela destruovat) 
v duchu socialistické morálky. 

5.7. 

1967 Program výchovné práce v jeslích a na mateřských školách 
(Kolektiv) 

Protože instituce jeslí a mateřské školy byly spravovány odlišnými resorty, tj. 
jesle Ministerstvem zdravotnictví a mateřské školy školstvím, tento program měl udat 
jednotící ráz zvláště v okamžicích přechodu dítěte z nižší do vyšší instituce, při 
přechodu dítěte z jeslí do mateřské školy. 

Vznikl v souladu smyšlenkou návaznosti a propojenosti školské soustavy a 
jednotného působení na dítě od nejútlejšího věku. Představuje náplň a cíl výchovné 
práce. Měl být závazný pro pracovnice v jeslích, kojeneckých ústavech a dětských 
domovech pro děti 1-3 leté, dále v mateřských školách a dětských domovech pro děti 
předškolního věku. 

Cíl výchovy: 
„Cíl předškolní výchovy vyjadřuje zákon o soustavě výchovy a vzdělání z 15. 

prosince 1960: „V souladu s cíli vyspělé socialistické společnosti dostává se 
v předškolních zařízeních dětem od nejranějšího věku do šesti let výchovy a 
přiměřené přípravy k základnímu vzdělání." Dosažení cíle předškolní výchovy 
předpokládá harmonický rozvoj tělesných i duševních sil každého jednotlivého 
dítěte, jeho osobitých schopností a zájmů, jeho citových vztahů a postojů, 
charakterových rysů a vlastností." (s. 5). Cíle předškolní výchovy se opět naplňují 
v jednotlivých výchovných složkách, stejných jako v předešlých letech. 

Program výchovné práce byl rozdělen na 2 části: Podklady pro výchovnou práci 
v jeslích a osnovy výchovné práce v mateřské škole. Každá z těchto částí je ještě dělena 
na věkové skupiny, které jsou odstupňované po roce. Celkem jich je tedy šest, tři pro 
jesle a tři pro mateřskou školu. V jednotlivých věkových skupinách jsou popsány 
anatomické a fyziologické zvláštnosti dětí daného věku, po čtvrtletích je zde zpracován 
obsah výchovné práce v jednotlivých složkách výchovy. 



Mravní výchova: 
Napríklad v prvním čtvrtletí u 3-4 letých dětí , je třeba naučit děti žít družně ve 

větším kolektivu a vypěstovat u nich kladné vztahy k ostatním. S ohledem na návaznost 
výchovné práce je nutné posilovat jejich návyky společenského chování a prohlubovat 
citové svazky s rodinou a s nejbližším okolí." (s. 44) V témže čtvrtletí se u dětí 5-6 
letých „lze při rozvíjení mravního ctění a chování mnohem více opírat o rozumovou 
sféru. S ohledem na přípravu pro školu posiluje se snaha dětí odlišovat se od malých 
dětí ukázněnějším chováním, vytvářejí se pevné návyky kolektivního chování a aktivní 
vztah k práci. Při výchově povahových a volních rysů se působením na dítě opírá o jeho 
výraznější sebekontrolu, posilovanou hodnocením dospělého. Povahové rysy dostávají 
v tomto věku trvalejší podobu a učitelka je utváří jako základ morální stránky dítěte." 
(s. 68) 

Všechny úkoly a cíle jednotlivých složek výchovy byly vodítkem pro 
výchovnou práci. Je zde ale zdůrazňováno, že rozhodujícím činitelem zůstává sestra a 
učitelka, která „bezprostředně na děti působí a veškeré pokyny a požadavky na práci 
s dětmi tvořivě a citlivě realizuje." (s. 8) 

Shrnutí: 
Výchovné prostředky zůstávají beze změn, zrovna jako výchovné složky a obsah 

výchovné práce. Mateřská škola měla za úkol harmonicky slučovat společenskou 
výchovu s výchovou rodinnou a to svojí názornou ukázkou uvědomělosti a socialistické 
morálky. 

5. 8. 

1976 Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy 
(Dílčí projekty) 

Dokument, který byl přijat ÚV KSČ ve vztahu k problému tzv. „akcelerace 
rozvoje dítěte". Je základním dokumentem od roku 1948, který zakládá novou školskou 
reformu. Ta měla dopadnout na celou výchovně vzdělávací strukturu v Československu. 
Problémy související s požadavkem na 10ti letou povinnou školní docházku, 
nenaplněnou však na 1 typu školy (na ZŠ 8 let a na SŠ 2 roky) se promítly zásadním 
způsobem i do práce v mateřské škole. Poprvé v české historii byl totiž 1. stupeň ZŠ 
z tradičních 5ti let zkrácen na 4 roky. Struktura ZŠ znamenala 4 + 4 roky (4 roky 1. 
stupeň, 4 roky 2. stupeň). 

Požadavky školy na připravenost dítěte při jeho vstupu do povinné vzdělávací 
roviny byly do té míry tak náročné, nepřipravené dítě nemohlo v 1. třídě ZŠ uspět. Proto 
se příprava dětí na ZŠ promítla do nejvyššího oddělení mateřské školy. Utilitaristickým 
cílem mateřské školy byla příprava na vstup dítěte do 1. třídy ZS a bohužel s tímto 
cílem přejala mateřská škola i určité didaktické charakteristiky. Povinné testování školní 
zralosti souvisí také s touto reformou. Bohužel je s ní spojen i termín odklad školní 
docházky. 

Cíl předškolní výchovy: 
„Zabezpečovat všestranný harmonický rozvoj co největšího počtu dětí od 

raného věku do 6 let v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby 



v šestém roce svého života byly schopné úspěšně se soustavně vzdělávat v základní 
škole.'4 (s. 1) 

Funkce předškolní výchovy: 
„Zařízení předškolní výchovy-jesle a mateřské školy-jsou součástí jednotné 

vzdělávací soustavy a ve svém působení dialekticky spojují působení výchovná a 
sociální. Výchovné úsilí směřuje k utváření jednotného systému předškolní výchovy, ve 
kterém se harmonicky spojuje společenská výchova s výchovou rodinnou. Sociální 
poslání předškolních zařízení je vtom, že umožňují realizovat zásady socialistické 
ústavy v otázce rovnoprávnosti ženy a jejího všestranného zapojení do života 
společnosti. Předškolní zařízení vytváří základ formování profilu budoucího občana 
naší socialistické společnosti, (s. 2) 

Obsah výchovné práce: 
„Požadavky na výchovu dětí a obsah výchovné práce v předškolních zařízeních 

vyjadřuje Program výchovné práce v jeslích a v mateřských školách. 
• Tělesná výchova-péče o bezpečnost a upevňování zdraví dětí, podporuje jejich 

správný tělesný vývoj v přiměřených činnostech. Zvyšuje celkovou odolnost, 
zdatnost a otužilost dítěte, působí na jeho rozumovou, citovou a volní stránku. 
( S . 2 ) 

• Výchova k dopravní kázni-orientace na silnici, pravidla silničního provozu, 
ochrana a bezpečnost dětí při silničním provozu, (s. 4) 

• Branná výchova-vede děti k pozitivnímu vztahu k osobám a institucím, které 
pečují o ochranu, obranu a bezpečnost společnosti. Cílevědomý rozvoj dítěte 
tak, aby mohly provést plánovaná ochranná opatření, (s. 3) 

• Rozumová výchova-rozvoj poznávacích schopností, postupné utváření 
elementárních poznatků o okolních skutečnostech, základy materialistického 
chápání světa. (s. 3) 

• Jazyková výchova-rozšiřování slovní zásoby, péče o správnou výslovnost, 
souvislé vyjadřování (s. 3) 

• Matematické představy-vytváření elementárních matematických představ 
a pojmů (s. 3) 

• Mravní výchova-postupná socializace a adaptace dítěte. Cílevědomé a soustavné 
rozvíjení a posilování žádoucích povahových rysů dítěte. Pochopení základních 
rysů a projevů socialistické morálky, kolektivismu, socialistického vlastenectví 
a internacionalismu, (s. 3) 

• Pracovní výchova-základní poznatky z oblasti přírody, techniky a poučení 
o významu práce. Rozvoj jednoduchého technického myšlení a představivosti, 
(s. 3) 

• Estetická výchova-cílevědomě prohlubuje a pěstuje u dětí cit pro harmonii a 
krásu a postupně se u nich vytvářejí estetické vztahy, vnímavost a schopnosti. 
a1 výtvarná výchova-vytváření elementárních postojů k uměleckým předmětům 
a hodnotám 
b/ hudební výchova-učí děti poznávat, prakticky napodobovat a postupně si 
osvojovat hudbu, porozumět jí a v elementární formě, zejména ve zpěvu, ji 
interpretovat, (s. 4) 
c/ literární výchova-výchovné využité souborů textů (s. 4) 



Postavení předškolních zařízení ve výchovně vzdělávací soustavě: 
„Mateřská škola má zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dítěte do 1. 

ročníku základní školy. Všestranně rozvíjí osobnost dítěte a využívá postupně všech 
možností přípravy dítěte na vstup do školy. K zefektivnění práce v 1. ročníku je 
důležitým předpokladem těsná návaznost obsahu a metod práce obou školských 
institucí a jejich vnitřního strukturálního propojení." (s. 5) 

Rozvoj předškolních zařízení: 
„XIV. sjezd KSČ a červencové plenární zasedání ÚV KSČ z roku 1973 uložily 

zvýšit do roku 1985 procento dětí příslušné populace umístěných v mateřských školách 
na 75% s tím, že z populace pětiletých dětí bude zařazeno do mateřských škol 85% dětí. 
Plnění vytyčených úkolů si vyžaduje především kvantitativní rozvoj předškolních 
zařízení." (s. 5) 

Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy (Projekt a důvodová 
zpráva) 

Vychází ze závěrů XIV. sjezdu KSČ, který se zavazuje v období 6. pětiletky dále 
rozšiřovat předškolní výchovu v mateřských školách. 

„Předškolní výchova dětí do 6 let dává dětem základy vědomostí a dovedností 
z oblastí společenského poznání a praxe, rozvíjí jejich řeč, myšlení, zájem o hru, o 
přiměřenou práci a učení. Výrazně se podílí na vytváření jejich návyků společenského 
chování a kázně, kolektivního soužití, rozvíjí jejích estetické vnímání a vkus, vede je 
k s osvojování elementárních forem pracovní aktivity, k samostatnosti a k soustavné 
péči o zdraví a tělesnou kulturu. Při plnění těchto úkolů těsně spolupracuje mateřská 
škola s rodinou." (s. 4) Tato formulace se jasně vztahuje k přípravě dětí na základní 
školu. 

Formy soustavné předškolní výchovy: 
1. Celodenní pobyt v jeslích, mateřských školách a v dětských útulcích 
2. Pravidelná půldenní docházka do mateřské školy 
3. Celotýdenní pobyt v jeslích a v mateřských školách 
4. Docházka pětiletých dětí, které nenavštěvují mateřské školy, do přípravných 

oddělení 
5. Soustavná pedagogickovýchovná práce s rodiči dětí, které nenavštěvují 

předškolní zařízení (s. 7) 

Důvodová zpráva: 
„Výzkum rozumového vývoje šestiletých dětí, který byl prováděn 

v Československé socialistické republice a ověřoval jejich způsobilost ke vstupu do 
prvních ročníků základních škol, vedl ke zjištění, že populaci dětí tohoto věku vznikají 
v podstatě dvě skupiny: 

1. Skupina dětí, kterým prostředí rodiny nebo mateřské školy poskytuje dostatek 
podnětů pro plynulý citový a rozumový vývoj 

2. Skupina dětí, které nenavštěvují mateřskou školu a v rodinném prostředí jsou 



o podněty příznivého duševního vývoje ochuzeny a rozumově se opožďují." (s. 

30) 

Shrnutí: 
Zpráva chtěla podtrhnout důležitost vzdělávací i sociální role mateřské školy 

v životě předškolního dítěte v jeho přípravě na školní docházku. Cílem zprávy bylo 
ukázat předškolní instituce jako nepostradatelný doplněk vzdělávací instituce ZŠ. 1. 
třída ZŠ totiž zcela navazovala na poznatky dětí a pracovní návyky dítěte rozvinuté 
v mateřské škole. Ke škodě dítěte a jeho dětství se ve formulacích cíle mateřské školy 
na 1. místě objevují požadavky poznatků, dovedností a návyků, nikoliv důraz na rozvoj 
osobnosti dítěte. 
5.9. 

1978 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 
(Ministerstvo školství) 

Tento program je realizací dokumentu z roku 1976. 

Cíl výchovy: 
„Všestranný harmonický rozvoj dětí od raného věku do šesti let. Je dán 

potřebami a záměry společnosti a „ v duchu ideových principů vede děti k začlenění 
do celkového rázu socialistického životního prostředí v naší společnosti." (s. 7) 

Prostředky výchovy: 
hra 
učení 

- práce 
- zábava 

Spolupráce s rodinou a veřejností: 
„Jesle a mateřská škola musí spolupracovat s rodinou, přitom se řídí zvláštními 

směrnicemi nadřízených orgánů o spolupráci s rodinou. Je zdůrazňována výchova 
k rodičovství, předškolní instituce měla za úkol promyšleně působit na „mladou 
rodičovskou generaci a velmi účinně přispět k vytváření zodpovědných vztahů k dětem 
a ke společnosti." (s. 14) 

.Organizace dne: 
Mateřská škola měla přesně zpracovanou organizaci dne, propojovaly se zde 

žádoucí činnosti, spánek, soustředěná zaměstnání, pobyt venku. „Dítě potřebuje dobře 
organizovaný kolektiv, jehož prostřednictvím shromažďuje důležité poznatky a k němuž 
je vázáno společnými prožitky a zájmy." (s. 73) 



Příklad denního režimu pro děti 3-5 leté (s. 77) 

6,00-8,35 
8,35-8,50 
8,50-9,20 
9,20-9,40 
9,40-11,50 
11,50-12,40 
12,40-14,40 
14,40-15,00 
15,00-odchod 

hry a činnosti podle volby dětí 
ranní cvičení 
hygiena, dopolední svačina 
zaměstnání 
příprava na pobyt venku, pobyt venku 
převlékání-hygiena-oběd 
hygiena-příprava na spánek-spánek 
tělovýchovná chvilka-oblékání-hygiena 
zájmové činnosti dětí-svačina-hry 

Obsah výchovné práce: 
1. Tělesná výchova-zdravotní cviky, chůze, běh, skok, lezení, házení, hudebně 

pohybová výchova, předplavecká průprava (podle podmínek), sáňkování a 
lyžování (podle podmínek) a otužování, u starších dětí byla ještě akrobatická 
cvičení. 

2. Rozumová výchova-seznamování se společenským prostředím, seznamování 
s přírodou, prvky branné výchovy. 

3. Jazyková výchova-rozvíjení slovní zásoby, péče o správnou výslovnost, kulturu 
a výraznost řeči, zdokonalování gramatické správnosti mluvených projevů a 
rozvíjení povědomí o základních jevech gramatické stavby jazyka, rozvíjení 
souvislého vyjadřování. 

4. Matematické představy-měly za úkol rozvíjet orientaci v prostoru, vztahy mezi 
objekty v prostoru i v rovině, vytváření skupin předmětů, vztahy mezi nimi, 
třídění, uspořádávání, přiřazování, postupné seznamování s čísly. 

5. Pracovní výchova-zaměření na sebeobsluhu, úklidové práce, práce s technickým 
materiálem, pěstitelské a chovatelské práce, prvky branné výchovy. 

6. Estetická výchova-obsahovala hudební výchovu s pěveckými, poslechovými, 
instrumentálními a hudebně pohybovými činnostmi, dále výtvarnou výchovu, 
která obsahovala výchovu pro výtvarné umění a výtvarné vyjadřování představ. 

7. Literární výchova-seznamovala děti s prózou a poezií. 
8. Výchova k dopravní kázni-součástí výchovy k dopravní kázni byly dopravní 

prostředky, chování na ulici, návyky, dítě a jeho okolí z hlediska dopravy. 
9. Mravní výchova-se uskutečňovala vytvářením vztahů dítěte k vlastní osobě, 

výchovou základů volních vlastností charakteru, přizpůsobením prostředí 
mateřské školy, rozvíjením počátků kolektivních vztahů a rysů charakteru, 
výchovou základů socialistického vlastenectví a internacionalismu. 

Přípravná oddělení: 
„Velký důraz byl kladen na návaznost mateřské a základní školy: 

„Zkvalitnění přípravy na školu vrcholící v posledním období docházky dítěte do 
mateřské školy souvisí sice s některými hmotnými požadavky a potřebami, má však 
těžiště především v odborné práci učitele. Důležitým činitelem je i rodinné zázemí 
dítěte, podmínky, které rodina vytvoří pro jeho úspěšnou školní práci." (s. 216) Jednu 
z forem přípravy 5 -6 letých dětí na práci ve škole byla přípravná oddělení. Jejich cílem 
bylo zabezpečit zdravý a harmonický rozvoj osobnosti dítěte, připravit je na školu a 



pomoci rodičům ve výchovné péči o dítě. „Přípravná oddělení jsou považována za 
účinný a realizovatelný způsob snižování rozdílů mezi dětmi, které přicházejí do 
základní školy z rodiny a mezi těmi, které docházely do instituce pro děti předškolního 
věku. Víceletá praxe ukázala opodstatněnost a efektivnost přípravných oddělení pro 
děti, které nenavštěvují mateřské školy." (s. 218) 

Shrnutí: 
Posláním předškolních zařízení v 70. letech minulého století bylo především 

v jejich vlivu na rodinu a vytváření podmínek k tomu, aby se jesle a mateřské školy 
„staly postupně centrem pedagogické propagandy a odborného poradenství pro širokou 
rodičovskou veřejnost." (s. 8). Mateřská škola měla za úkol základní přípravu dítěte pro 
jeho vstup do základní školy. 

5. 10. 

1984 Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy 
(Ministerstvo školství) 

Tento program byl platným dokumentem až do listopadu 1989. Byl základní 
rámcovou normou, která vymezovala obsah výchovně vzdělávací práce s dětmi. 
Součástí Programu byly metodiky k jednotlivým výchovným složkám. 

Cíl výchovy: 
„Cíl předškolní výchovy je dán potřebami a záměry společnost, proto se 

všestranný harmonický rozvoj dětí v socialistické společnosti od útlého věku 
zajišťuje v duchu ideových principů socialismu v dialektické závislosti na úkolech i 
podmínkách jeho budování a obrany, (s. 7) 

Prostředky výchovy: 
- Hra-základní výchovný prostředek-tvořivá, hry s pravidly 
- Učení-komplexní duševní proces, zahrnující všechny okruhy lidského poznání 
- Práce-využívána především při posilování mravního rozvoje dětí 
- Rekreační a zábavné činnosti-plní úkoly dramatické výchovy 

Poslání mateřské školy: 
„Sociální poslání předškolních zařízení spočívá v tom, že umožňují realizovat 

zásady socialistické ústavy v otázce rovnoprávnosti ženy a jejího všestranného zapojení 
do života společnosti." (s. 8) 

Režim dne: 
„Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, musí být přiměřený věku dětí a 

respektuje potřeby dítěte. Všechny organizační formy v průběhu dne mají rovnocenný 
význam ve výchovně vzdělávací práci učitelky. Důsledné dodržování promyšleně 
zavedené organizace vytváří vhodné podmínky pro výchovu zdravě se rozvíjejícího 
dítěte a podstatně ji usnadňuje. 

Mateřská škola vycházela při svých provozních podmínkách z požadavků 
správné životosprávy a z potřeb zaměstnaných rodičů. „Rozdělení pracovní doby 



provozních pracovníků je podřízeno potřebám školy. Pracovní doba učitelek musí být 
rozdělena tak, aby se podle možností částečně překrývala, což je nutné k zintenzívnění 
skupinové a individuální práce s dětmi v poledních hodinách." (s. 67). 

Příklad denního režimu pro děti 5-6 leté (s. 71) 

6,30-8,20 hry a činnosti podle volby dětí 
8,20-8,40 ranní cvičení-převlékání do cvičebních úborů, hygiena 
8,40-9,00 svačina 
9,00-10,00 dvě zaměstnání (s přestávkou) 
10,00-12,10 příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházka 
12,10-12,50 převlékání-hygiena-oběd 
12,50-14,30 hygiena-příprava na spánek-spánek 
14,30-14,50 tělovýchovná chvilka s otužováním 
14,50-15,00 oblékání a hygiena 
15,00-odchod zájmové činnosti dětí, svačina, hry 

Složky výchovy: 
Výchovně vzdělávací složky byly rozděleny stejně jako v předešlém programu, 

jednotlivé celky byly rozpracovány pro tři věkové skupiny dětí a pro přípravná 
oddělení. Měly stanoveny cíle a úkoly, které plnily v zaměstnáních, řízených činnostech 
a hrách. 
Mravní výchova-„Cílem mravní výchovy je vytvořit základ mravních vlastností tak, aby 
každé dítě před vstupem do školy ovládalo nejdůležitější pravidla společenského 
chování. Stejně důležité je rozvíjet u dětí schopnost přiměřeně svému věku zachovávat 
hlavní společenské a morální principy socialistické společnosti, tj. kolektivismus, vztah 
k práci, kázeň, socialistický humanismus, socialistické vlastenectví a 
internacionalismus. Úkoly mravní výchovy jsou členěny do těchto základních okruhů: 

vytváření vztahu dítěte k vlastní osobě 
rozvíjení počátečních kolektivních vztahů 
výchova základů charakterových vlastností 
výchova základů socialistického vlastenectví a internacionalismu 
(s. 140) 

Návaznost ZŠ a MŠ: 
„Velký důraz byl kladen na návaznost mateřské a základní školy. „Jedním 

z důležitých společenských nároků v oblasti výchovy a vzdělávání je potřeba 
efektivnější přípravy dítěte na školu. Je známo, že předškolní období skrývá jisté 
rezervy, kterých je možno využít lépe než dosud. To vše předpokládá těsnou návaznost 
koncepce, metod a obsahu práce předškolních zařízení a základní školy." (s. 212). 

Shrnutí: 
Mateřská škola plnila úlohu zprostředkovatele komunistické výchovné 

ideologie. Měla výchovně působit na rodinu, které měla ukazovat její výchovnou 
povinnost ve vztahu k socialistické společnosti. 



5. 11. 

1987 Časově tematické plány 
(Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků) 

Až do roku 1990, kdy byl zrušen zákon z roku 1948 O jednotné škole, nemohli 
pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení, tak jako i učitelé vyšších školských 
stupňů, pořádně ovlivňovat cíle, obsah, metody, formy a prostředky ve vztahu 
k vzdělávacímu procesu, jež vykonávali. Byli vlastně realizátory předepsaných 
nomenklaturních materiálů a tím pádem mnohdy ani nepociťovali odpovědnost za to, co 
se dítě naučilo. V této situaci se nelze divit, že mnozí z učitelů v průběhu desetiletí 
ztratili osobní angažovanost a tvůrčí invenci na tomto poli. 

Listopad 1989-2006 

Po společensko-politických změnách navozených v listopadu 1989 došlo tak 
jako v celé společnosti i v oblasti školství k uvolnění. Mnohé předpisy ideologicky 
svázané s minulostí byly odhazovány a některé školské instituce, např. mateřské školy, 
začaly aplikovat svou představu svobody ve vztahu k dítěti i k učitelskému sboru. Tato 
nesvázanost dítěte, tzv. „laisséz faire" se zvláště u mladších pracovnic promítla i do jisté 
neujasněnosti v úkolech učitelky mateřské školy a smyslu jejího působení ve vztahu 
k dítěti. Nutná změna dlouho převládajícího příkazového stylu vyžadovala přechod ke 
vzájemné komunikaci, důraz na potřeby a zvláštnosti dítěte, respektování dětské 
osobnosti. 

Na základě teoretických rozborů a poznatků vznikalo v devadesátých letech 
několik výchovných programů. Pro lepší představu o změnách ve výchovných 
programech uvádíme některé z nich. 

5. 12. 
1995 Šimon půjde do školy 

(Kolektiv) 

Vzdělávací projekt byl zpracován podle zkušeností španělských odborníků. Je 
výrazně orientován na nej starší děti mateřské školy, na děti připravující se na vstup do 
školy. Součástí je praktická příručka s pracovními listy, které pomáhají realizovat 
jednotlivé činnosti podle projektu. 

Cíle výchovy: 
1. Rozvoj identity a autonomie osobnosti 
2. Socializace a adaptace na prostředí ve škole 
3. Osvojení různých forem komunikace a vyjadřování 
4. Poznávání přírodního, sociálního a kulturního prostředí 

Tématické celky: 
1. Rozvoj identity a samostatnosti dítěte 



2. Přírodní a sociální prostředí 
3. Komunikace a osobní projev 

Role hry: 
„Hraje spontánním prostředkem vyjádření a učení se, jež dítěti poskytuje nové 

poznatky a při které se zapojují všechny smysly, kdy dítě musí zvládnout, vymýšlet a 
vytvářet nové situace. Také rozvíjí jeho intelektuální, fyzické, sociální a etické návyky a 
zároveň napomáhá dítěti vybít napětí, bránit frustracím, osvobodit se od reality a 
navozovat příjemné situace." (s. 27) 
Formy her: 
funkční-rozvoj fyzické, smyslové a psychomotorické stránky dítěte, koordinace těla 
námětové-dítě při nich představuje nějaký předmět, napodobuje nějakou scénku či akci 
hry s pravidly-dítě se učí přijímat jistá pravidla závazná pro tu či onu hru. (s. 28) 

Shrnutí: 
Metodická příručka Simon půjde do školy nabízí ucelený program pro celoroční 

práci s dětmi, které se připravují na vstup do školy. Je zaměřen na harmonický rozvoj 
dítěte, rozvoj schopností a dovedností předškoláka. 

5. 13. 

1998 Kurikulum předškolní výchovy 
(Opravilová, E., Gebhartová, V.) 

Cíl výchovy: 
„Rozvoj vlastností a schopností dítěte s perspektivou jeho praktického 

životního uplatnění." (s. 9) 
V duchu přírodních zákonitostí je projekt rozdělen do čtyř dílů JARO-LÉTO-PODZIM-
ZIMA. 

Každý z dílů obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá 
aktuálními problémy předškolní výchovy, praktická část obsahuje „výběr uměleckých 
textů, metodické komentáře, texty výkladové, návodné a motivační, jejichž smyslem je 
nabídnout náměty k tvořivému situačnímu učení, rozhovorům návazným herním 
činnostem. Výklad na některých místech naznačuje způsob, jímž by se méně zkušená 
učitelka mohla na děti sama přímo obrátit, jinde se dotýká odborné problematiky. Tato 
stylistická rozdílnost, která může vyvolat dojem nejednotnosti, je však do jisté míry 
záměrná. Souvisí s obsahem a bere v úvahu také různé typy učitelských osobností, 
z nichž některým vyhovuje přístup spíše emocionální, jiným racionálně věcný." (s. 9) 

5. 14. 

2001,2004 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP PV, jako závazný dokument pro předškolní vzdělávání, vychází poprvé 
v roce 2001, v upravené podobě v roce 2004. Jeho úkolem je pomoci předškolním 
zařízením vytvořit si školní vzdělávací program. Obsahuje úkoly a cíle, očekávané 



kompetence, kterých by dítě na konci předškolního vzdělávání mělo dosáhnout, přehled 
činností, které by měl pedagog dítěti nabízet a 5 vzdělávacích oblastí: 
1. Dítě a j eho tělo-biologická oblast 
2. Dítě a psychika-psychologická oblast 
3. Dítě a svět-interpersonální oblast 
4. Dítě a ten druhý-sociálně-kulturní oblast 
5. Dítě a společnost-environmentální oblast 
Pomoc mateřským školám při sestavování Rámcového vzdělávacího programu nabízí 
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů, který uvádí konkrétní možnosti 
zpracování jednotlivých částí vzdělávacího programu. 

Cíl předškolního vzdělávání: 
„RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: 

1. rámcové cíle-vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání 
2. klíčové kompetence-představují výstupy,resp.obecnější způsobilosti, dosažitelné 

v předškolním vzdělávání 
3. dílčí cíle-vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti 
4. dílčí výstupy-dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům 

odpovídají (s. 19) 
Rámcové cíle: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatní 

osobnost působící na své okolí (s. 20) 

2004 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů 

SRNUTÍ 

Z prostudovaných výchovných programu je patrné, že osnovy a vzdělávací plány 
vždy souvisely se společensko-politickým zřízením v naší zemi. Ve všech výchovných 
programech se objevuje jako hlavní cíl výchovy všestranný rozvoj dítěte. Ale jak je 
patrno, v každém období bylo tímto rozvojem myšleno něco jiného. 

V době trvání první republiky měla předškolní zařízení pomáhat rodičům 
rozvíjet vrozené schopnosti, získávat nové dovednosti v oblasti sebeobsluhy, vést dítě 
k slušnosti, poctivosti, pravdomluvnosti, velký důraz byl dán na mravní výchovu ve 
smyslu rozvoje kladných lidských charakterových vlastností a potlačení záporných. Děti 
byly podporovány při hrách, vlastních potřebách a zájmech, ale zároveň byly vedeny 
k dodržování pravidel, toleranci a poslušnosti. 

Za druhé světové války je zdůrazňována funkce mateřské školy jako 
významného činitele v tělesném a duševním vývoji dítěte do šesti let. Dítě si mělo hrát a 
vyrůstat ve zdravém a podnětném prostředí, seznamovat se se společenskými návyky a 
základními zásadami lidskosti. Učitelka měla dítě připravit pro život, ale přitom mu 
ponechat právo na dětství. 



Od padesátých let dvacátého století osnovy zdůrazňují význam výchovy 
v socialistické společnosti a pod pojmem všestranně rozvinuté osobnosti se skrývá 
výchova dětí v „uvědomělé budovatele komunismu." Organizace výchovné práce byla 
přesně časově rozvržena a úkolem učitelky bylo nejen „socialisticky" vychovávat děti, 
ale jejich prostřednictvím patřičně formovat i jejich rodiče a širokou veřejnost. Je 
podtrhována role mateřské školy jako příprava na základní školu, hovoří se dokonce o 
předškolním vyučování, je prosazována myšlena jednotného školství. Od lidské 
morálky se přešlo ke komunistické, od výchovy individualit k výchově ke kolektivismu. 

Tento trend pokračoval až do roku 1989, kdy se v souvislosti se změnou 
společensko-politického klima dochází k posunu pohledu na dítě. Posun ku prospěchu 
dětem. Nejprve nastalo odmítání všech dosavadních materiálů hromadného 
předškolního vzdělávání, byl zrušen pravidelný denní režim a střídání výchovných 
složek, ustoupilo direktivní vedení řízených činností. Výchovné a vzdělávací programy 
vycházejí z osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání, jsou založeny 
na tom, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základní kompetence a získávalo 
předpoklady pro celoživotní vzdělávání a uplatnění v osobním i společenském životě. 

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky 
lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co se dítě prožije v prvních 
letech života a přijme od svého okolí, je trvalá a tyto zkušenosti se v jeho pozdějším 
životě zhodnotí a najdou své uplatnění. 



6. KONKRETIZACE VÝVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NA ZÁKLADĚ STUDIA ŠKOLNÍCH KRONIK 

Abychom mohli uvést situaci mateřského školství konkrétních dvou škol 
(mateřská škola U Tyršovy školy a mateřská škola Holečkova v Praze 5) autorka se 
domnívala, že je vhodné nejdřív ukázat na vztah ke vzdělání a péči o školství v dané 
oblasti. Proto na úvod poukazuje na situaci i v obecném školství. 

V kronice Jinonic a Butovic Aloise Loučky (Loučka, 1952) jsou zmínky o 
počátku školství vButovicích, což dovozuje zápis z roku 1714, kdy šli první žáci 
Butovic a Jinonic do místní školy. Na základě tohoto data je vidět, že tyto oblasti, tj. 
Jinonice a Butovice, kladly důraz na vzdělání a výchovu obyvatel s velkým předstihem, 
neboť zákon o povinné školní docházce realizované na veřejných školách spadá až do 
roku 1774. Škola se tak stávala prvním krůčkem ve veřejném vyučování a výchově. 
Loučka poznamenává, že všichni pamětníci starších let mohou potvrdit, že hlavní 
osobou, kolem níž se soustředil veškerý osvětový život na vesnicích, byli faráři a 
učitelé. Učitelé s farou a jím příslušným kostelem navíc byli pracovně svázáni. 

Vyučování nemělo v té době žádnou ucelenou koncepci. Učily se najednou 
všechny přítomné děti, bez ohledu na věkové rozdíly. Vyučování nebylo povinné, školu 
mohl navštěvovat kdokoliv, a jak dlouho chtěl. Pro vyučování byla vymezena jedna 
místnost, nebyly v ní lavice tak, jak je známe z dnešní doby. Povinné vyučování se 
datuje pravděpodobně od roku 1744, což je bráno za velký úspěch nejen regionální, ale i 
celonárodní. Do jinonické školy docházely děti i z Klukovic, Homole, ze čtyř samot u 
sv. Prokopa, z Vysoké, dokonce i od Vojanky, která se nahází v Jinonické ulici poblíž 
Košíř. 

Velkým převratem byla výstavba nové, moderní budovy školy v Jinonicích. 
K tomuto kroku se muselo město Praha rozhodnout po první světové válce pod tlakem 
všech obyvatel Jinonic, které se mocně rozrůstalo a stará školní budova již zdaleka 
nevyhovovala požadavkům té doby. „Náhle bylo totiž tolik školou povinných dětí na 
katastru obou našich obcí, že to až udivovalo. Ostatně rozrůstalo se samo obyvatelstvo, 
což dosvědčí mnoho záznamů i o výstavbě řady nouzových i obyčejných 
domků."(Loučka, 1952) 

Než došlo ke stavbě nové moderní školy, muselo být provizorně zřízeno několik 
dřevěných budov o dvou třídách, které prozatímně sloužili tomuto účelu do roku 1931, 
kdy se konečně před z r a k y jinonických obyvatel objevila nová, krásná škola. Tato škola 
stojí v bývalé ulici Mezi lány, dnes U Tyršovy školy, na její výstavbu byla věnována 
částka 6 miliónů korun. „Rozsáhlá budova o jednom patře s velkým počtem učeben, 
kabinetů a tělocvičnou, vytápěná ústředním topením, konečně přinesla Jinonicím to, po 
čem tak dlouho toužili a na co se těšili." (Loučka, 1952) Stará škola byla ponechána 
jako obecná pro chlapce a dívky. Nová byla především pro školu měšťanskou pro 
smíšené skupiny dětí. Jinonice se tak dočkaly dostatečného počtu školních míst pro 
pokročilé vyučování dětí a mládeže. 



6. 1. Mateřská škola U Tyršovy školy, Praha 5 

Veškeré citáty jsou vzaty z kroniky mateřské školy U Tyršovy školy, Praha 5 
uložené v mateřské škole U Tyršovy školy 3, Praha 5-Jinonice. Kronika mateřské školy 
je nestránkovány, proto v citacích nelze odkázat na konkrétní stranu. 

Otevření mateřské školy 

V roce 1926 se městská rada, se starostou JUDr. Baxou, po předchozích 
jednáních s obcemi Košíře a Jinonice, usnesla na otevření mateřské školy v Jinonicích-
Butovicích. K tomuto účelu byla vyhlédnuta stará hasičská zbrojnice vedle obecné 
školy, která měla být přestavěna na školní budovu. Přestavbu prováděl stavební úřad hl. 
města Prahy pod vedením architekta Antonína Veselého, stavitele z Jinonic. Výňatky z 
Věstníku hl. m. Prahy: č. 15 z 12. 4. 1926-Košíře: schůze místní rady 26. 3. 1926 
k tomu udávají: „K opětné urgenci sdělil stavební úřad 6, že právě bylo vypsáno 
nabídkové řízení na zadání přestavby stodůlky v Butovicích pro mateřskou školu a 
počátkem stavební sezony bude s pracemi započato." (citace z kroniky MŠ) Budova 
byla postavena nákladem 75. 000,-Kč, které zaplatilo město, část zahrady obecné školy 
byla oplocena a dána k užívání mateřské škole. „Č. 42 z 15. 11. 1926-Košíře: schůze 
místní rady 22. 10. 1926: Vzata na vědomí zpráva o skončení stavebních úprav, jimiž 
získány místnosti pro mateřskou školu v Jinonicích-Butovicích, kjejímuž brzkému 
otevření konají se poslední přípravy." 

Budova mateřské školy 

Ve školním roce 1927-28 navštívila mateřskou školu inšpektorka Kellerová 
s městskou komisí (rada Jarolímek, Hanč, Kubín, Žípek) ohledně stavu budovy školy a 
konstatovali nutnost postavení nové budovy pro potřeby mateřské školy. K této situaci 
uvádí Věstník hl. m. Prahy: „Schůze místní rady 25. 11. 1927: Vzat na vědomí výsledek 
komisionelního řízení o rozřešení potřeby umístění škol v Jinonicích. Pro mateřskou 
školu bude v příštím roce postavena nová budova, čímž uvolní se nynější její místnosti 
pro odbočku městské knihovny. Potřebné místnosti pro školu obecnou budou opatřeny 
přístavbou a podle potřeby i nástavbou školní budovy." 

Schůze místní rady z 27. 1. 1928 konstatuje, že k oslavě 10. výročí republiky 
byl usnesen návrh na stavbu mateřské školy. 
2. 3. 1928 schůze místní rady udává, že mateřská škola v Jinonicích má jen jedinou 
místnost, která se nedá ani větrat, není zde místo pro lehátka a děti leží na podlaze 
Ke 4. 5. 1928 se místní rad k tomu znovu vrací a rozhodne o stavbě budovy, v níž by 
kromě mateřské školy byly ještě jesle a ochrana matek. 

V roce 1929-30 se očekával nárůst počtu dětí docházejících do MŠ, protože 
v Jinonicích bylo Obcí pražskou postaveno 31 šestidomků pro vystěhovalce ze 
zrušených barákových a vozových kolonií. Na základě žádosti místních činitelů 
v sociální péči Jánské, Bubeníka a košířského starosty Banseta byl ve šk. roce 1931-32 
získán dvojdomek čp. 398-399 v nově vystavěné kolonii. 

Zde bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy. V říjnu 1932 přesídlila MŠ 
z čp. 228 do hlavní budovy, ale jen dočasně, najeden rok, protože prostory měly i 
nadále sloužit národní škole. Počet oddělení byl o jedno zvýšen, dvě byla v čp. 228 a 



dvě v čp. 293-399 ve Střední Rohateeké. Provoz mateřské školy pod jednou správou se 
odehrával ve 2 budovách, což vzhledem k provozu bylo velmi obtížné. 4. 4. 1933 bylo 
otevřeno druhé oddělení jeslí v přístavku bývalé mateřské školy. V letech 1933-34 byla 
budova čp. 228 vyklizena pro národní školu a dvě oddělení MŠ provizorně umístěna 
v suterénu nové školní budovy v čp. 430. Do nového školního pavilonu na pozemku při 
nové budově měšťanské školy se mateřská škola přestěhovala 18. 12. 1933. 

Mateřská škola nikdy dlouhodobě nepřerušila svůj provoz, výjimku tvoří 
uzavření z důvodu infekčních onemocnění, částečných stavebních úprav (stavba 
kotelny, vstupního^ přístřešku a rekonstrukce kuchyně). V kronice jsou zmínky 
z válečných let: „Škola zůstala otevřena až do revoluce květnové, kdy boje a 
bombardování města znemožnily práci školní. Zdejší pavilon dočasně poskytl útulku 
uprchlíkům z Hlubočep. Po skončení bojů, které kromě poškozených tabulek okenních 
nezanechaly na budově jiných stop, zahájena dne 14. května 1945 pravidelná činnost." 
(viz příloha č. 10) 

Nová budova materské školy 

Od doby svého přesunu v r. 1933 až po současnost je mateřská škola v téměř 
nezměněné podobě, neboť budova nebyla rekonstruována, vnitřní úpravy se týkaly 
pouze opravy topení a podlah. Tento stav, jak bylo naznačeno, se za více než 70 let 
téměř nezměnil a zdaleka nevyhovuje hygienickým ani společenským požadavkům na 
předškolní zařízení. 

V říjnu 2006 byly započaty stavební práce výstavby nové budovy mateřské 
školy na pozemku školní družiny (naproti stávající MŠ). Investorem je MČ Praha 5, 
rozpočet přibližně 15 milionů. Termín dokončení se předpokládá duben 2007. 
Pracovníci mateřské školy doufají, že dodržením termínů bude moci školní rok 
2007/2008 začít v nové, moderní budově, která budě odpovídat požadavkům 
preprimárního vzdělávání 21. století. 

Touto novou stavbou by v kronice mateřské školy mohla být zahájena nová 
etapa v přístupu k dítěti předškolního věku a uzavřena etapa započata v roce 1933. 

Docházka dětí 

Od počátku provozu mateřské školy převyšovala poptávka a zájem o umístění 
dětí kapacitu budovy. Již při prvním zápisu, ve dnech 25. a 26. 1. 1927 byl zájem tak 
velký, že místní školní rada s předsedou Nepovímem a řídícím učitelem Kulíkem 
musela vybrat děti, které opravdu nutně potřebovaly předškolní péči. Jedno oddělení 
umístěné v jedné místnosti tak mělo pojmout 48 dětí. Pouze v roce 1945-46 byl 
nepatrný počet dětí, který... „po ničivém náletu na Prahu dne 14. února 1945 znatelně 
se zmenšil. Neustále se množící poplachy měly neblahý vliv na docházku školní, neboť 
budova neměla vhodného krytu a matky denně musily po vyhlášení poplachu spěchati 
pro děti a z tohoto důvodu ponechaly si je raději doma." 

Od šk. roku 1946-47 byl značný nárůst dětí, do konce září jich bylo zapsáno 50 
a i v dalších letech se počet zapsaných dětí pohyboval mezi počtem 50-64. Průměrná 
denní docházka se pohybuje kolem 80 %. 2. ledna 1977 byla otevřena další třída a byly 
přijaty děti do 3. oddělení mateřské školy. Tento počet oddělení má mateřská škola až 
do současnosti. Počet dětí připadajících na jednu třídu je 20, celková kapacita mateřské 



školy je vzhledem k malým a nevyhovujícím prostorám a nedostatečnému 
hygienickému zázemí snížena na 60 dětí. V nově budované mateřské škole bude 
kapacita 70 dětí, s rozdělením tříd 23+23+24 dětí. Docházka dětí do mateřské školy je 
zpracována i v tabulce, viz příloha č. 12. 

Odpolední útulek a jesle 

Od počátku existence mateřské školy byl její součástí odpolední útulek, kde byly 
v době od 16 do 18 hodin umísťovány děti celodenně zaměstnaných rodičů. Součástí 
mateřské školy bylo i oddělení jeslí, 4. 4. 1933 byly rozšířeny na 2 oddělení. 
V listopadu 1950 dostaly jesle samostatnou budovu (dnešní družina), mateřská škola 
tím získala další místnost, kterou využívala jako hernu a ložnici. 

Personál 

V roce 1927 byla v mateřské škole jmenována první její správkyně učitelka 
Jarmila Skyvová, provdaná Sukalová, dále smluvní školnice Anna Hepová z Jinonic, 
kuchařka Julie Krůtznerová a učitelky Prošková a Bernardová. Každý školní rok se 
personální obsazení mateřské školy měnilo, protože učitelky i opatrovnice neměly 
pracovní smlouvu na dobu neurčitou (použito dnešních termínů, pozn. D A), ale na 
dobu určitou. Počet výchovných pracovníků i ostatního personálu úzce souvisel 
s počtem zapsaných a docházejících dětí. 

Například v roce 1931-32 Jelikož počet dětí přijatých opravňoval dle par. 13 
nov. org. řádu ku zřízení nového místa učitelského přikázána dne 9. 9. na zdejší školu 
sl. Anna Horová, smluv. vých. dozorkyně s frekvencí 5ti hodin denně." V jeslích od 
počátku pracovaly zdravotní sestry a pěstounky, neboť jesle byly vždy řízeny 
Ministerstvem zdravotnictví. 

V září 1948 byly všechny učitelky mateřských škol převedeny do státní služby, 
byla jim také upravena pracovní povinnost na 28 hodin týdně. „Učitelky vyučující 
výchovný program a pěstounky jsou přítomné ráno při scházení, v poledne při obědě, 
spánku a odpoledním rozcházení. Mají službu 8 hodin denně, 6 hodin u dětí a 2 hodiny 
pracují na pracích určených ředitelkou nebo obstarávají různé drobnosti pro školu. 
Učitelkám tím vzniká dvojitá frekvence od 8-12 a od 14,30-15,30, neb 8-11 a od 14-16 
h." 

v 

Ředitelky mateřské školy 

1927-29 první správkyně Jarmila Skyvová, provdaná Šukalová 
1929-50 řídící učitelka Božena Prošková 
1950-54 ředitelka Emilie Čekanová 
1954-56 ředitelka Věra Randáčková 
1956-62 ředitelka Růžena Nováková 
1962-74 ředitelka Helena Němcová (20. 8. 1974 odchod do důchodu) 
1974-76 ředitelka Věra Lehoušková (provdaná Trnková) 

dnes ředitelka v MŠ Nad Palatou 
1976-82 ředitelka Ludoslava Fraňková-1.1.1982 odchází na MŠ Pobělohorská 
1982-2001 ředitelka Marie Macháčková 



1. 1. 2001 MŠ součástí právního subjektu Tyršovy ZŠ-ředitelka Mgr. Dagmar 
Kroláková 

Marie Macháčková je jmenována vedoucí učitelkou, k 31. 1. 2003 odvolána pro 
neschopnost 
1. 2. 2003 zástupkyní pro mateřskou školu jmenována Dana Antošová 
31.7. 2006 odvolána ředitelka ZŠ a MŠ Dagmar Kroláková 
1. 9.-31.10. 2006 jmenován dočasný ředitel Mgr. Milan Holub 
1.11. 2006 jmenován po úspěšném konkursním řízení ředitel Mgr. Igor Krupka 

Dlouholeté učitelky 

1938-49 učitelka Marie Fišerová-7. 9. 1949 odvolána, přikázána na národní školu 
1974-2004 Jana Čermáková-30. 9. 2004 odchod do důchodu 
1977- 2003 Marie Macháčková 
1988 nastoupila Blanka Johnová, pracuje v mateřské škole dodnes 

Materiální vybavení 

MŠ bylo od počátku velmi jednoduché a chudé, o čemž svědčí i zápis v kronice: 
„Škola na počátku vybavena nuzně:6 škamen, 2 stolice rozbité, 1 stůl bez zásuvky, 2 
židle opotřebené, 2 dlouhé lavičky a staromódni odřený mycí stolek bylo celé zařízení. 
Palivo pro školu odebíráno ze zásob školy obecné, jelikož mateřská škola nemá sklepa 
ani půdy. Správa obecné školy poskytla nám několik lavic. Část zahrady obecné školy 
oplocena a mateř. škole dána k používání." 

V budově se topilo uhlím, které bylo zprvu uskladněno v obecné škole, v roce 
1950-51 byla postavena bouda na uhlí u budovy mateřské školy, dále byla přivedena 
voda na zalévání zahrady a zřízeno nové pískoviště. V roce 1955-56 byl do školky 
zaveden telefon. Při zahájení topné sezony 1956-57 vyhořela část chodby u kamen. 
Z tohoto důvodu byly pro zvýšení bezpečnosti při topení vyzděny všechny plochy 
kolem kamen. Od této doby byly na ONV podávány žádosti o etážové topení, ale až... „ 
v době pobytu dětí na horách bylo započato se stavěním etážového topení, které bylo 
dokončeno koncem šk. roku 1978. Na podzim byl dostavěn komín, kotelna a provedena 
kolaudace. V polovině října jsme začali topit." V roce 1960 je dán na ONV požadavek 
o přístavbu sklepa a verandy. Sklep nebyl nikdy postaven, o vzniku verandy nejsou 
v kronice zmínky, ale podle pomocné kuchařky pí. Vlasty Suché, která pracuje ve škole 
od 14. 9. 1967, v době kdy nastoupila, byla veranda již postavena, ale nebyla 
zastřešena. K tomu došlo v roce 1996-97, v roce 1994 zde byla místo betonové podlahy 
položena dlažba. V době letních prázdnin 1980 byl vybudován přístřešek po celé délce 
budovy (pod okny) směrem do zahrady (lehká železná konstrukce, laminátová střecha). 
Později se ukázalo, že střecha stíní světlu, třídy jsou v důsledku toho tmavé a vlhké, 
takže v roce 1989-90 byla střecha na zahradní verandě odstraněna. 

Jak lze vyčíst z dobových záznamů, prostory školy byly zhruba každé 2-3 roky 
vymalovány, byly vyměňovány linolea na podlaze, třídy se postupně vybavovaly 
skříňkami na hračky, záclonami, závěsy, na stoly byly dány ubrusy z PVC, na podlahu 
byl z poloviny položen koberec, (viz příloha č. 13) 



Patronátni závody 

V kronice se často píše, jak ředitelka školy opakovaně žádala Školskou správu o 
úpravy a rekonstrukce, předkládala investiční požadavky, ale většinou jí bylo vyhověno 
jen z části. Po celou dobu existence se na úpravě vnějších i vnitřních prostor velkou 
měrou podíleli rodiče a v letech 1948-1985 patronátni závody. V letech 1948-49 to 
byly Letecké podniky-závod v Jinonicích, do roku 1966 patronátni závod J. Švermy, 
který věnoval mateřské škole 3 koloběžky, prováděl drobné opravy stavebnic, postavil 
kůlnu na dříví, věnoval škole asi 2.000,-korun na knihy, děti chodily ku příležitosti 
MDŽ gratulovat ženám do závodu a za to dostávaly pomeranče. Švermovy závody 
zapůjčovaly škole závodní autobus na výlety pro děti. Potom převzal patronát závod 
Motorlet, který jej spravoval až do roku 1985. Půjčoval zdarma pro potřeby školy 
v přírodě svůj objekt v malé Upě, přispíval každoročně částkou asi 1.000,-korun na 
hračky pro děti, děti na oplátku pořádají recitační pásma pro ženy k MDŽ. 

V dalších letech přispívali na zvelebení prostředí mateřské školy jednotlivci, 
většinou rodiče docházejících dětí, kteří svými sponzorskými dary přispěli k navýšení 
materiálního zázemí školy. 

Stravování 

Součástí péče o děti bylo od počátku existence mateřské školy v Jinonicích i jejich 
stravování. Zpočátku se o stravu starala kuchařka Krůtznerová, která v režii Obce 
pražské vařila doma a jídlo přinášela do školky, protože ta nebyla vybavena vlastní 
kuchyní. Nejprve vařila pouze pro děti v mateřské škole, od 14. 11. 1927 na žádost 
správkyně školy bylo povoleno Městskou radou podávání kakaa a chleba dětem 
v odpoledním útulku. V roce 1930-31 „vaření obědů a svačin pro děti školy mateřské, 
které dosud obstarávala pí. Julie Krůtznerová převzala poč. obč. roku 1931 Péče o 
mládež v Praze XVII. Za poplatek 2,50 za jednu porci oběda a 0,75 za 1 porci 
svačiny."5. 4. 1933 ukončil Sociální sbor péči o vaření a převzal ji Světový odbor, 
personál kuchyně přestoupil do služeb Obce pražské. Zpočátku zajišťovala provoz 
v kuchyni a péči o stravování pouze jedna kuchařka, později jí pomáhala školnice, od 
roku 1952-53 jsou záznamy o jedné kuchařce a jedné pomocné kuchařce. V roce 1963-
64 byl jedné z kuchařek snížen úvazek na 6 hodin denně. Ve složení 1 vedoucí 
kuchařka na plný pracovní úvazek a 1 pomocná kuchařka na zkrácený (6 hodin denně) 
úvazek je stravování zajištěno až do dnešních dnů. 

Také školní jídelna dostávala čas od času sponzorské dary pro zlepšení 
stravování dětí, např. v roce 1946-47 „Strojní brigádou fy Walter Nár. podnik bylo 
zdejší škole a jeslím věnováno 28 kg mouky, 40 kg hrachu, 6 kg máku, 6 kg sádla a 127 
vajec. Potravin těchto použito bylo na přilepšenou dětem a obětavým dárcům 
poděkováno zvláštním přípisem." (citace) V roce 1947-48 dostaly děti na Vánoce 
jablka a na jaře pomeranče, Státní zdravotní ústav dodal šípkový sirup a čokoládové 
bonbony plněné sirupovým želé. Každý měsíc dostala MŠ od „Péče o mládež" příděl 
sýra Gervais, od Leteckých závodů v Jinonicích dostala kuchyně 250 ks brukví a 50 
hlávek salátu. 

V roce 2001-2002 došlo po sloučení se ZŠ k rekonstrukci kuchyně. Po 
rekonstrukci se vaří v kuchyni základní školy, v mateřské škole je pouze výdejna. Oběd 



se dováží ve várnicích z kuchyně ZŠ. Dopolední a odpolední svačiny pí. kuchařka 
vyrábí ve výdejně, přímo v mateřské škole, (viz příloha č. 15) 

Zdravotní stav dětí 

Mateřská škola se nikdy zcela neubrání infekčním chorobám, které se v dětské 
kolektivu rychle šíří a mohou neblaze ovlivnit provoz školy samé. Nejinak je tomu i 
v případě naší mateřské školy, která od doby svého otevření vždy spolupracovala se 
dětským lékařem, který více či méně pravidelně docházel do zařízení a sledoval 
zdravotní stav dětí, případně se pokoušel preventivně předcházet některým chorobám a 
nákazám. V kronice jsou zpočátku velmi pečlivé záznamy o zdravotním stavu dětí, 
výskytu infekčních nemocí dětí i dospělých, o školním lékaři. Např. v roce 1935-36 
„Tento rok byl velice neblahý následkem infekčních chorob. Byl to zvláště záškrt, který 
řádil na zdejší škole v míře nebývalé a vyžádal si oběti na životech dětí. Mateřská škola 
zavřena osmkrát pro četné případy záškrtu, kterým onemocnělo během roku 16 dětí ze 
školy mateřské a 1 dítě z 2. odd. jeslí, kde se rozmohly i spalničky. Pro četné případy 
spalniček zavřeno v březnu i 1. oddělení jeslí." (citace s. 26) 

Mezi nejčastější infekční nemoci patřily v letech 1927-1956 spalničky, záškrt, 
plané neštovice, spála, zarděnky, příušnice a zápal plic. Pro velmi častý výskyt záškrtu 
bylo v roce 1938-39 nařízeno povinné očkování dětí, po kterém se stav velmi zlepšil. 
Některá onemocnění zasnovala i celé území Prahy, např. v roce 1948^49 bylo v létě a 
na podzim v Praze velké množství případů obrny, v září byly všechny mateřské školy 
uzavřeny a provoz byl zahájen až v říjnu. 

V šedesátých letech XX. století klesl počet nakažených spalničkami a zápalem 
plic, naopak se začala častěji objevovat infekční žloutenka, kvůli které musela být 
mateřská škola v listopadu 1953 na 3 měsíce uzavřena a dána do karantény. Častěji se 
objevuje angína, záněty průdušek a chřipky a plané neštovice. Výskyt těchto 
onemocnění přetrvává až do současnosti, v posledních letech jsme měli 3 výskyty 
spálové angíny. 

Bohužel i v mateřské škole docházelo k úmrtím dětí na následky infekčních 
chorob. V roce 1932-33 umírá Josef Rys, žák 1. odd. MŠ a Vlasta Černá, žákyně 2. 
odd. jeslí. V roce 1933-34 jsou to J. Husák, Ant. Podhorský, Frant. Poledník, Jan 
Neumann. 1935-36 Milada Fialová, Oldřich Vladař, Květa Vopěnková z MŠ a 
Miroslav Šimek a Jan Macek z 1. odd. jeslí. V letech 1937-38 pak Oldřich Škatulář z 2. 
odd. MŠ a Marie Horníčková z 1. odd. jeslí. 

V roce 1945-46 se z koncentračního tábora nevrátila členka zdejšího učitelského 
sboru pí. Marie Fottová. (zkreslená skutečnost, viz s. 49) 

Na následující straně jsou v tabulce zpracované údaje o zdravotním stavu dětí 
tak, jak se byly uváděny v kronice. 



Tabulka č. 7 Zdravotní stav dětí 

školní 
šk. lékař spalničky záškrt 

plané 
neštovice spála příušnice 

zápal 
plic angína chřipka 

1927 5 0 13 0 12 0 0 0 

1927-28 okresní školní lékař Merhaut z Hlubočep zjistil dobrý zc ravotní stav dětí 1927-28 

1 1 lehký 4 0 1 3 0 0 

1928-29 Miler 0 0 0 1 0 0 0 
mnoho 
případů 

26.-30. 1. uzavření školy projeden případ spály, 2.-6. 2. z nařízení Magistrátu uzavřeny kvůli epidemii chřipky 
- všechny pražské školy 

J929-30 19 0 0 0 0 0 0 0 

4930-31 0 3 0 0 0 0 0 0 

J931-32 mnoho 1 0 1 0 0 0 0 

J934—35 2 x zavřeno kvůli inf. chorobám, spála a záškrt se nevyskytly, v obou odděleních ieslí hromadný výskyt ol. neštovic 

1935-36 "Tento rok byl velice neblahý následkem infekčních chorob. Byl to zvlášté záškrt, který řádil na zdejší 
škole v míře nebývalé a vyžádal si oběti na životech dětí. Mateřská škola zavřena celkem osmkrát pro četné 

Případy záškrtu, kterým onemocnělo během roku 16 dětí za školy mateřské a 1 dítě z 2. oddělení jeslí, kde se 
rozmohly i spalničky. Pro četné případy spalniček zavřeno v březnu i 1. oddělení jeslí." (s. 26) 

J936-37^ mateřská škola uzavřena pro infekční choroby celkem pětkrát 

4937-38^ každý měsíc MŠ nejméně jednou uzavřena kvůli záškrtu 

4938-39^ 
pro velmi častý výskyt záškrtu nařízeno fyzikátem povinné očkování dětí, po kterém se stav velmi 

zlepšil 

1945-46 mnoho případů spalniček 

4947-48^ 1.-15. 5. zavřeno kvůli spalničkám 

4948-49^ 
v létě a na podzim bylo v Praze velké množství případů dětské obrny, v září všechny MŠ uzavřeny, 

provoz zahájen až v říjnu 

4949-50^ mnoho 0 0 2 0 0 0 0 

4950-51^ Barbaricová 0 0 0 2 0 0 0 0 

malá nemocnost, pouze v zimě několik případů černého kašle a 3 případy spály. Lékařem byla na 
začátku roku Dr. Barbaricová, později Dr. Mikiska 

1952-53 školní lé kařka Dr. Finýtová, později Dr. Šve hlová 1952-53 

0 0 0 2 20 0 0 
velmi 

rozšířena 

l953-54 7 0 16 0 0 0 0 0 

*načná nemocnost dětí, od listopadu se rozšířila infekční žloutenka (5 dětí), takže byla vyhlášena na 3 měsíce 
karanténa 

Švehlová 0 0 1 3 1 0 0 0 



školní 
—-£?!L_ šk. lékař zarděnky 

zánět 
průdušek 

plané 
neštovice spála příušnice 

zápal 
plic angína chřipka 

4956-57 děti i personál hromadně onemocněly úplavici, v MŠ byla vyhlášena karanténa 

J957-58 0 0 0 0 5 0 0 0 

J958-59^ mnoho 0 0 2 0 0 0 0 

0 0 0 0 několik 0 0 0 

4960-61 Mikiska několik 0 0 2 0 0 0 0 

j961-62^ Mikiska 0 0 0 0 několik 0 0 0 

Mikiska nemocnost dětí je velmi malá 

4?63-64_ Švehlová v červnu a červenci výskyt spály a přlušnic 

1964-65 Mikiska na začátku roku propukla třikrát za sebou spála, stálé angíny a záněty průc ušek 

4965-66^ Švehlová 0 0 0 0 0 0 mnoho mnoho 

1967-68 Švehlová 0 mnoho 0 0 0 0 mnoho 

v prosinci na škole provedena prohlídka chrupu dětí, rodiče mohou následné 
— Košířích. Děti maií často kašel, protože MŠ je uprostřed doIí a oři cestě c 

i navštívit zubní středisko v 
o školy je velký průvan. 

4968-69 Švehlová 0 mnoho 0 0 0 0 mnoho 0 

4969-70 Vlasáková 0 0 0 0 0 0 0 mnoho 

4970-71 Vlasáková mnoho 0 0 několikrát 0 0 0 0 
1971-72 "Velmi se zvyšuje onemocnění horních cest dýchacích-ně 

byla desinfekce po spále, kterou provádí kolektiv školy. Lavina onem 
onemocněla také uč. Sluková Jaroslava a několik rodičů touto i 

^ příušnicemi." 

<olik zápalů plic. Časté angíny. 3 x do roka 
ocnění zarděnkami nás postihla v březnu a 
rifekční nemocí. V červnu onemocnění 

4972-73^ Vlasáková 0 časté 0 0 0 0 0 0 

4 9 7 3 - 7 ! Vlasáková 0 0 0 3 0 0 0 0 

4?74-7^ Vlasáková zdravotn stav dětí velmi dobrv. žádný případ infekční choroby 

4975-76 Vlasáková 2 0 3 0 0 0 0 0 

4976-77 Vlasáková 0 0 0 0 0 0 0 mnoho 

4977-78 Vlasáková 0 0 0 3 0 0 0 0 

4?78-79 Vlasáková 0 0 0 0 0 0 0 0 

4979-80 Vlasáková mnoho 0 mnoho mnoho 0 0 0 0 



J980-81 Vlasáková mnoho 0 0 0 mnoho 0 0 mnoho 

Vlasáková o zdravotním stavu nejsou žádné záznamy 

1983-84 

1984-85 

Vlasáková dobrý zdravotní stav dětí 1983-84 

1984-85 dobrý zdravotní stav dětí, 1 dívka musí mít bezlepkovou dietu (nestravuifi rr) 

1985-86 Vlasáková dobrý zdravotní stav dětí 

j986-87^ zdravotní stav dětí je uspokojivý 

J987-88 Vlasáková zdravotní stav dětí je uspokojivý 

j988-89^ Vlasáková zdravotní stav dětí je uspokojivý 

j989-90^ Vlasáková zdravotní stav dětí je uspokojivý 

—___ V letech, která nejsou v tabulce uvedena, nejsou o zdravotním stavu dětí žádné záznamy 

Osnovy, plány výchovne vzdelávací práce 

Zpočátku byly do mateřské školy umísťovány přednostně děti, které byly místní 
sociální péčí uznány jako nejvíce potřebné. Mateřská škola zdaleka nepokrývala svojí 
kapacitou potřeby místních rodin. 

Péči zajišťovaly učitelky, vrchní správkyně, výchovné dozorkyně, pěstounky, v 
jeslích sestry, škola plnila funkci výchovnou i sociální. Pedagogický a výchovný 
personál byl na školu přidělován. 

V září 1948, kdy byly všechny učitelky pražských mateřských škol převedeny 
do státní služby, neboť mateřské školy se staly součástí státní správy. V důsledku toho 
byla učitelkám upravena pracovní doba na 28 hodin týdně. 

Výchovný personál úzce spolupracoval s obcí Jinonic a Butovic, každoročně 
byla společně pořádána slavnost pro rodiče a obyvatele obce, kde děti s učitelkami 
předváděly nacvičení písně, básně a divadelní představení. Pravidelně byly pořádány i 
vánoční a jarní besídky pro rodiče, slavnosti k MDŽ, kde děti předvedly, co se již 
naučily a předaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárky. Školní rok byl slavnostně 
zakončován slavností za účasti rodičů, veřejnosti i patrona školy. 

Od roku 1950 byly každoročně vyhlašovány nejrůznější soutěže, např. výtvarná, 
pěvecká, pohybově taneční, aj. děti z mateřské školy se pravidelně zúčastňovaly a 
poměrně často získávaly přední umístění. 

Ve šk. roce 1952-53 „...bylo docíleno zlepšení k pravdomluvnosti a docíleno 
dobrých výsledků i v kázni, kde se děti dobrovolně a uvědoměle podřizovaly..." 

V r. 1953-54 byly vydány první osnovy pro mateřské školy, které podle 
dobových záznamů umožnily plánovitou a cílevědomou práci a dopomohly k dobrým 
výsledkům ve výchovné práci. Osnovami byly ze škol odstraněny zbytky volné 
výchovy. Systematická práce se měla projevit zejména v jazykové a výtvarné výchově. 
Nové osnovy jasněji a konkrétněji vytýčily úkoly v jednotlivých výchovách. Do osnov 
byla mimo jinc zahrnutu hra a mravní výchova. V každoročním hodnocení na stránkách 



kroniky se dočteme, že úkoly a cíle dané osnovami byly splněny. Podle záznamů se 
zlepšovaly také plány a denní přípravy učitelek. 

V roce 1959-60 můžeme v kronice číst: „Obtíže nám působí docházka dětí. 
Pozdě se scházejí, v příštím šk. roce toto odstraníme. Stále práce na mat. škole je prací 
průkopnickou, pomocnicí pro matku když pracuje, ale né školou, ke které má matka 
povinnosti." 

V práci mateřské školy se odrážely oslavy k různým výročím KSČ a jejich 
sjezdům, oslavy VRSR a jiných výročí související s dobou. Učitelky se účastnily 
ideologických konferencí pořádaných Školským odborem ONV 5. Pro děti byly v rámci 
vlastenecké výchovy připravovány vycházky Prahou. 

Od 1 .9 . 1972 byl schválen nový platební řád pro učitele a všechny učitelky 
dostaly přidáno. 

Mezi hlavní výchovné úkoly tehdejší doby patřily: 
1. Zkvalitňovat ideově-politickou práci s uskutečňováním principů 

komunistické výchovy, především ve výchově k socialistickému 
vlastenectví a proletářskému internacionalismu, ve výchově prvků 
světového vědeckého názoru. 

2. Ve spolupráci se SRPŠ, patronátním závodem a veřejných složek 
pokračovat k přihlédnutí k věkovým zvláštnostem v individuální péči 
a soustavnou modernizací zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces v 
souladu s potřebami společnosti a pro přechod dětí do ZDŠ. 

3. Nadále politicky zpevňovat uč. sbor v kádrové a personální práci a 
dbát o soustavný politicko ideový a odborný růst. Soustavně vést 
pedagogický kolektiv k tomu, aby byl aktivním propagátorem všech 
složek komunistické výchovy. 

4. Zvyšování úrovně řídící a kontrolní práce školy a její materiální 
vybavení. 

V rámci zkvalitnění účinnosti komunistické výchovy byl kladen důraz i na 
ideově-politické vzdělávání pedagogických pracovníků, učitelky se účastnily 
ideologických konferencí, nacvičovaly s dětmi skladby na Spartakiády a na konci roku 
se vždy kladně zhodnotily, kterak se jim podařilo splnit vytyčené úkoly. 

Kurikulum předškolní výchovy v historickém přehledu je zpracováno v kapitole 
5. V 80. letech byly hlavními úkoly systematická příprava dětí na vstup do ZDŠ, mravní 
výchova, kladný vztah k prostředí a vlasti, jazyková výchova dětí, uplatňování prvků 
branné výchovy a výchovy k dopravní kázni, zkvalitňovat a prohlubovat komunistickou 
výchovu, spolupráce školy s rodiči a veřejností. 

Ve šk. roce 1989-90 nejsou v kronice žádné zmínky o změně politického 
uspořádání v zemi. v roce 1990-91 je pouze zmínka o tom, že výchovný program i 
úkoly ročního plánu podle nových trendů byly průběžně plněny. 

Od roku 2003 jsou záznamy o práci podle Rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání. Roční program byl rozdělen na čtrnáctidenní třídní plány, 
které si každá učitelka zpracovávala sama, podle individuality a schopností a potřeb dětí 
v její třídě. Vzdělávací nabídka pro děti vychází z jejich potřeb, individuálních a 
věkových zvláštností, přihlíží k jejich osobnostem. 



Inspekce 

V letech 1927-1937 měla inspekční a hospitační kontrolní činnost na mateřské 
škole v Jinonicích inšpektorka M. Kellerová. V tomto období navštívila mateřskou 
školu celkem pětkrát, avšak o jejích návštěvách nejsou v kronice, ani v jiných 
materiálech školy bližší informace. 1. 3. 1937 po rezignaci inšpektorky Kellerové 
nastoupila na její místo Marie Bartůšková. 26. 7. 1947 proběhla návštěva inšpektorky 
Jarmily Šukalové. 

24. 4. 1950 proběhla návštěva inspektora Fraňa Musila a 5. 5. 1950 krajské 
inšpektorky Jarmily Šukalové. Ve šk. roce 1950-51 navštívil mateřskou školu 
několikrát inspektor Fráňo Musil. Inspektor Karel Janda navštívil mateřskou školu 
několikrát ve šk. roce 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55. 20. 1. 1953 byla s prací 
velmi spokojena krajská inšpektorka J. Šukalová.V září 1955 školní inspektor K. Janda 
odvolán, na jeho místo nastoupil v únoru p. inspektor Teplý, který navštívil jednou naši 
MŠ, v lednu školu navštívila krajská inšpektorka J. Šukalová. Ve šk. roce 1961-62 
velmi kladně hodnocena práce celého kolektivu při návštěvě OŠI B. Turkové, která ji 
navštívila i v r. 1962-63. V červnu 1964 proběhla inspekce OŠI Jany Pelikánové, která 
nahradila odvolanou B. Turkovou. 1968 z OŠI odchází Jana Pelikánová a na její místo 
nastupuje Alena Kučerová, která provádí na škole inspekci v letech 1971-72, 1976-77, 
1980-81 (prověrka kádrových rezerv). 9.-21.1.1985 se uskutečnila návštěva pí. 
inšpektorky M Sedláčkové-hodnocení a závěry: „Na škole jsou celkem dobré výsledky 
ve výchovně-vzdělávací práci. Je však třeba více využívat možnosti hudeb, doprovodů 
v TV, upevňovat návyky správného sezení, uplatňovat vzor spisovné češtiny." (citace z 
kroniky) V letech 1985-2002 nejsou žádné zmínky o návštěvě pí. inšpektorky v 
mateřské škole. Od šk.roku 2002-03 nebyla na škole vykonána žádná inspekce, 
probíhala pouze v základní škole, ale v mateřské škole provedena nebyla. 

Prázdninový provoz a školy v přírodě 

Ihned po otevření v roce 1927 byl součástí provozu mateřské školy v Jinonicích i 
prázdninový provoz. Odehrával se jednak v budově mateřské školy, tak v 
prázdninových koloniích. Do těch byly v letech 1927-32 Okresní péčí o mládež zdarma 
přijímány děti sociálně slabé, kolonie byla v Trhové Kamenici. 

Prázdninový provoz ve škole zajišťovaly učitelky a výchovný personál vždy v 
červenci a srpnu. Od roku 1933 do r. 1945 byl zajišťován prázdninový provoz pouze ve 
škole, do prázdninových kolonií se již nevyjíždělo. V pozdějších letech nejsou o 
koloniích žádné zmínky. Mateřská škola zajišťovala provoz v měsíci červenci a srpnu, v 
červnu vyjížděly děti do objektů patronátních závodů na zotavovací výjezdy. Podle 
dobových záznamů, se „...děti vždycky vracely zotavené..." 

Od r. 1970 klesá zájem o výjezdy dětí ze stran rodičů, není zde však uvedeno, z 
jakého důvodu. Do roku 1974 se školy v přírodě nekonaly. V r. 1973-74 se uskutečnila 
škola v přírodě pro 27 dětí v Jetřichovicích ve dnech 3.-14. června, v dalších letech, až 
do r. 1982 jezdily děti do Malé Úpy v Krkonoších. V letech 1982-2006 byly školy v 
přírodě na různých místech, od roku 1992 jsou pobyty plně hrazeny rodiči. 



Shrnutí 

Mateřská škola U Tyršovy školy v Jinonicích patří k nejstarším mateřským 
školám v Městské části Praha 5. V kronice se můžeme dočíst, jak od počátku 
„bojovaly" učitelky, pěstounky a vychovatelky s nedostatečným vybavením a malým 
prostorem určeným pro herní činnosti dětí. Mateřská škola v podstatě od doby svého 
vzniku neprošla žádnými zásadními prostorovými změnami. Sociální zařízení funguje 
v nezměněném počtu od třicátých let, je tedy naprosto jasné, že je již spoustu let 
nevyhovující. V kronice je popisována spolupráce zřizovatele a mateřské školy, kde 
ředitelka předkládá požadavky a zřizovatel je plní většinou pouze částečně, například 
otázka vytápění školy je řešena více jak 20 let. Můžeme se dočíst, jak se například 
měnilo oslovení učitelek v závislosti na režim a společenskou situaci, od pěstounek, 
vychovatelek a paní učitelek se přešlo k soudružkám a po roce 1989 jsme se opět vrátili 
k paní učitelkám. V socialistické éře je kronika plná chvály a úspěchů pedagogů pod 
vedením KSČ, po listopadovém převratu 1989 je vidět uvolnění od přesných nařízení a 
norem. Bohužel v mnohých letech je kronika psána pouze formálně, působí dojmem 
splněné povinnosti, ne potřeby zachytit důležitá fakta a skutečnosti. 

I když byly činěny dotazy v archivech, nepodařilo se nám dohledat zapečetěné 
zápisy z válečných let. (viz příloha č. 8). Autorka po prostudování kroniky mateřské 
školy Tyršovy školy získala trochu jiný náhled na předškolní výchovu v Jinonicích. 
Přesvědčila se o tom, že tato instituce plnila od počátku svého vzniku důležitou roli 
v životě místního obyvatelstva a pedagogické pracovnice se vždy snažily naplnit svoje 
sociálně výchovné poslání v životě dětí, jejich rodičů a obce vůbec. 



6. 2. Mateřská škola Holečkova 668 

Veškeré citáty jsou vzaty z kroniky mateřské školy Holečkova, Praha 5 uložené 
v mateřské škole Holečkova 38, Praha 5. Kronika mateřské školy je nestránkována, 
proto v citacích nelze odkázat na konkrétní stranu. 

Mateřská škola byla zřízena hlavním městem Prahou a 1. 1. 1927 byla otevřena 
2 oddělení jeslí. Protože přibývalo stále více dětí starších 3 let, byla 1. září 1927 
otevřena 1 třída mateřské školy a 1. února 1928 další. V prvním roce bylo do mateřské 
školy zapsáno 74 dětí, do jeslí 45. Zápis probíhal najednou do jeslí i mateřské školy 
vždy poslední 2 dny v srpnu, zapisováno bylo kolem 80 dětí do MŠ a do jeslí kolem 50 
dětí. Přijímány byly děti zaměstnaných rodičů a matek samoživitelek nebo sirotci. Pro 
ostatní děti nebylo od počátku vzniku mateřské školy místo. Od počátku byly 
v mateřské škole 2 oddělení, teprve v roce 1976-77 byly otevřeny 3 oddělení vnově 
zrekonstruované budově v ul. Holečkova 38. Do roku 1946-47 byly součástí mateřské 
školy i jesle, od tohoto roku nejsou o nich v kronice žádné zmínky. Od roku 1990-91 
byl počet dětí na 3 oddělení mateřské školy kolem 65, z nich byla přibližně čtvrtina dětí 
rómských. Od roku 1997-98 má škola stanovenou výjimku na maximální počet 60 dětí 
z důvodu omezeného prostoru tříd, šaten a sociálního vybavení. 

Slavnosti 

V kronice je velký prostor věnován popisu průběhu slavností v každém školním 
roce-oslavy vzniku republiky 28. října-děti předváděly recitační a hudební pásmo 
rodičům a zastupitelům obce, dále jsou zde rozsáhle líčeny každoroční oslavy Vánoc, 
Velikonoc, MDŽ, po roce 1948 oslavy „Vítězného února" a VŘSR, které měly tradičně 
velký úspěch u rodičů, zřizovatele i patronátních závodů. 

Spolupráce s rodiči 

Od prvních řádků lze v kronice vyčíst snahu učitelek a vedení mateřské školy o 
spolupráci s rodiči, snahu zapojit je do dění v mateřské škole i jinou formou, než jejich 
účast na besídkách a školních brigádách na úpravu zahrady. Hned od roku 1927-28 se 
jedenkrát měsíčně konaly schůzky s rodiči, na jaře bylo ustanoveno Rodičovské 
sdružení. V roce 1928-29 předsedkyně Rodičovského sdružení pí. Rákosníková 
s jednatelkou pí. Krčmářovou a zapisovatelkou pí. Horovou určily program do 1. dubna 
1929-„Přednášky o hygieně dítěte, čistota ženy-matky, jak děti oblékati, boj proti 
alkoholu. 4 společné večery-recitace, hudba, zpěv. Výtěžek věnován na Fond 
prázdninové kolonie." 

Prázdninové kolonie 

V kronice jsou zmiňovány od roku 1929-30, kdy mateřské škole byla 
propůjčena škola v obci Hříměždice, kam odjelo 65 dětí se svými matkami na 6 týdenní 



pobyt hrazený částečně rodiči, ušetřenými penězi a darem hl. města Prahy. Od roku 
1930-31 byla ve školce zřízena pokladnička, „kam maminky ukládaly týdně 5, - korun 
na další kolonii-letní pobyt ve Svojkovicích u Rokycan na 6 týdnů-jelo 60 dětí-3. 7. 
jsme jeli autobusem, dětem se dařilo, některé přibraly až 6 kg na váze. 15. 8. návrat 
domů." Od 50. let děti nejezdily na prázdninové kolonie mimo Prahu, ale zůstávaly 
v mateřské škole, protože podle Odboru školství měla mateřská škola pěknou a velkou 
zahradu, takže nebylo třeba, aby děti jezdily jinam. Od roku 1960-61 nejsou o 
prázdninovém provozu v kronice záznamy. 

Personální obsazení 

Personální obsazení mateřské školy bylo od dob vzniku vždy dostatečné, 
učitelek, pěstounek i provozního personálu bylo vždy dostatek. Z kroniky nelze vyčíst, 
jaká byla od začátku vyučovací frekvence učitelek, jaká byla provozní doba mateřské 
školy, t a j e uvedena až v roce 1949-50. provoz školy byl tehdy od 7,00 do 18,0 hodin. 
V roce 1945-46 byla zavedena jednoduchá frekvence učitelek a v květnu ustanovena 
okresní odborová rada učitelská. 

Zdravotní stav dětí 

I v této mateřské škole se vyskytovaly infekční choroby, kvůli kterým musela 
být škola několikrát uzavřena a dána do karantény. Mezi nejčastější onemocnění patřili 
vletech 1928-1944 záškrt, spála, plané neštovice, černý kašel a zarděnky. Do roku 
1967-68 to byla spála. „26. 5. 1954 děti obdržely dávku gamaglobulinu injekcí jako 
ochrannou látku proti infekční žloutence. V dubnu 1961 proběhlo očkování všech dětí 
proti obrně a v roce 1961-62 byla všem dětem podána ochranná látka proti infekční 
žloutence (gamaglobulin) a sirup proti obrně, v roce 1962-63 byly všechny děti školním 
lékařem přeočkovány proti záškrtu. V kronice nejsou zmínky o žádném úmrtí 
následkem infekční choroby. Jeden kuriózní záznam o úmrtí však v kronice můžeme 
číst: „Dne 26. 1. 1941 byla kuchařka pí. Marie Placková přejeta elektrikou a dne 2. 2. 
1941 zemřela v nemocnici. Zanechává vzpomínku jako poctivá pracovnice." (viz 
příloha č. 17) 

Patronátni závody 

Mateřská škola byla často obdarována dary z řad rodičů, obce, později 
patronátních závodů. V počátcích to bylo převážně šatstvo a obuv, později pamlsky 
k Mikulášské nadílce, například 6. 12. 1939 dostaly děti „sáčky z červeného celofánu 
plněné perníkem a sušenkami k Mikuláši" a na Vánoce 1941 „2 kg čokolády (6 
balených bonbonů v třepení), 5 krabic čokoládových bonbonů a drobné cukroví." 
V roce 1945^6 škola dostala po Němcích „pianino, radio, 2 velké skříně dvoudvéřové, 
2 skříně jednodvéřové, psací stůl, velké zrcadlo do ředitelny, lékárničku, malou 
vitrínku, 2 pokažené židle a 1 proutěnou lenošku, dále několik polštářků a dětských 
přikrývek." V padesátých letech dostávala MŠ vybavení ze zdrojů ONV, který se staral 
o správu školských budov a jejich vybavení. 



Stravovaní 

Probíhalo ve škole zpočátku pouze v podobě obědů, později i dopolední svačiny. 
Na stravu měly nárok pouze děti zaměstnaných matek, což se ostatním matkám nelíbilo 
a v roce 1939-40, po vydání nového nařízení, musel být proveden nový zápis do 
mateřské školy a jeslí, „kde bylo matkám řečeno, že smí nechávati na stravování jen ta 
matka své děti, která je v práci, která není v práci, může uvařiti oběd sama. Matka s tím 
spokojeny nebyly a šly si ztěžovat na Smíchovskou radnici, odkudž byl poslán p. 
Růžička člen národního souručenství s rozkazem p. soc. pracovníka Vendy, který vzal 
odpovědnost na sebe, aby byly děti znovu přijaty. Byly tedy děti opět přijímány, ale 
jejich poměry byly magistrátní úřadovnou vyšetřeny zda jest jim třeba na škole se 
stravovati." 

Společenská situace 

V kronice se samozřejmě projevují historické události našeho národa, které se 
dotýkali bezprostředně všech občanů republiky, tady i učitelek mateřských škol. 
Koncem 2. světové války se můžeme v kronice dočíst: „ Dne 14. 2. 1945 byl velký nálet 
na Prahu. Zasažen byl též dům ve které bydlí řiď. učitelka. Nervově ochuravčlá 
nemohla školu navštěvovati až dne 26. 2. nastoupila opět službu. Dne 5. května do 14. 
května škola uzavřena. Nastal radostný převrat pro český národ. Naše země jest 
osvobozena od germánských banditů a vrahů. Škola opět otevřena dne 14. května. Dne 
16. května byla škola opět otevřena pouze do 12. hod. Do Prahy přijel odpoledne p. 
president Beneš." Na jiném místě se můžeme dočíst o tom, jak děti vytvořily 13. 
listopadu 19577 smuteční výzdobu k obrazu presidenta republiky s. A. Zápotockého, 
který ten den zemřel. K uctění jeho památky bylo k dětem pohovořeno o jeho záslužné 
práci pro pracující lid. „Školní rok 1968-69 byl zahájen za nepřehledné politické situace 
pro nesrovnalosti ve vedení ÚV KSČ, kdy v noci ze 20. srpna na 21. srpna vojska pěti 
států Varšavské smlouvy obsadila území ČSSR." (viz příloha č. 19) 

V listopadu 1989 jsou události vnáší zemi komentovány takto: „Mimořádné 
události v naší zemi, změny vlády, nové politické vedení-to vše mělo silný dopad na 
veškeré dění či situaci ve škole! Přes neustálé svolávání personálu na mimořádné 
porady, provozní porady, řešení event, změn, seznamování s mimořádnými opatřeními, 
čtením a sestavováním jednotlivých resolucí, jsme všichni svobodně vydechli!" 

Shrnutí 

V kronice mateřské školy Holečkova 668, později 38, je dán velký prostor 
popisu slavností, kulturních a společenských akcí školy, rodičů a obce. Téměř vůbec 
zde nejsou zmínky o zřizovateli, rozdělení dětí a personálu. V 70. letech jsou zde 
detailně popisovány hlavní výchovné úkoly v souladu se závěry sjezdů Ú V KSČ, jinak 
nelze o koncepci a pedagogickém směřování mateřské škol v kronice nic vyčíst. 



7. ZÁVĚR 

Po prostudování velkého množství historických materiálů, autorka došla 
k názoru a musí bohužel konstatovat, že historie předškolních zařízení v Praze 5 není 
zdaleka tak zmapovaná a přehledná, jako je tomu u ostatních stupňů škol a školských 
zařízení. Ve většině historických pramenů a archiválií jsou pouze nepatrné zmínky o 
předškolním vzdělávání a zařízeních pro děti před vstupem do základní školy. 
Informace o vzniku a vývoji předškolních zařízeních jsou velmi sporadické a 
nesystematické. Některé mateřské školy ani nemají vedenu kroniku, což je podle názoru 
autorky obrovská škoda, neboť ztráta pojetí kontinuity neumožňuje vytvářet si postoj 
identifikace nejen s institucí, ale i s danou lokalitou reprezentující domov. Z čeho jiného 
se chceme poučit a na čem chceme stavět budoucí hodnoty, když ne na historických 
podkladech, poznání a poučení z minulosti? 

Situace v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní 
Evropy komplikovanější. Její předválečný, poměrně efektivní a na tehdejší dobu značně 
vyspělý vzdělávací systém byl totiž po roce 1948 přestavěn do podoby odpovídající 
méně rozvinutým zemím a v takové podobě také existoval prakticky až do konce 
osmdesátých let XX. století, kdy začal být opatrně modifikován a měněn. Situace 
v Československu tak, jak ji známe z historického kontextu je velmi komplikovaná, 
zvláště vzhledem k několika přerušením jejího vývoje. Tak jak tato data známe 1939-
45, 1948, 1968, 1976, ve školství jsou daty regrese v našem vývoji. Vzdělanostní růst 
tak byl vlastně na celá desetiletí zbrzděn a vzdělání samotné u nás postupně ztrácelo 
nejen ekonomickou, ale i sociální a kulturní hodnotu. Bývalé Československo se po 2. 
světové válce dostalo pod sovětský vliv a všechny ideje reformní pedagogiky byly 
komunistickými režimy oficiálně potlačovány. Byla také přerušena spolupráce 
pedagogů a učitelů s jejich západními kolegy, takže se zejména mladí učitelé jen těžko 
dostávali k poznatkům o nové výchově a o pedagogickém dění v západním světě vůbec. 

Studentské bouře v roce 1968 nejen otevřely cestu významným reformám na 
vysokých školách, ale i na ostatních úrovních školské soustavy, protestovaly proti celé 
společnosti, školství, vzdělávání a výchově vůbec. Otevřeně poukazovaly na to, že se 
školství nalézá v krizi, kterou je potřeba bezodkladně řešit. 

Před rokem 1990 panoval v našem školství extrémní centralismus 
v rozhodování o učebních plánech a osnovách škol, vše bylo podřízeno ideologickému 
dobovému přesvědčení a zaměření. Možný byl pouze centrálně nařízený program 
výchovné práce (učební plány, obsah učiva) s důrazem na vědomosti, výkonnost, byl 
velmi malý prostor k dialogu dítěte s učitelkou, v celém pedagogickém procesu se 
prosazoval direktivní a autoritativní přístup. Ve všech těchto směrech došlo po roce 
1989 ke změnám. 

Pod vlivem změněné společensko ekonomické situace se v posledním desetiletí 
XX. století změnily názory na postavení člověka ve společnosti, na poslání výchovy a 
vzdělávání. Měnil se pohled nejen na postavení dítěte v předškolním vzdělávání, ale 
také na jeho obsah, cíle a metody. Pedagogická práce učitelů vychází z osobnostně 
orientované předškolní výchovy, důraz na výběr poznatků a činností, které podporují 
rozvoj vlastností a schopností dítěte s perspektivou jejich životního uplatnění. 



Mateřská škola měla v minulosti své společenské opodstatnění a plnila důležitou 
funkci v národnostním boji o obrodu a zachování českého jazyka, pomáhala celodenně 
zaměstnaným rodičům v péči o děti, podílela se na rozvoji osobnosti dětí, jejich 
přípravě na vstup do základní školy, uplatnění v životě Z historických materiálů je 
patrné, že i když nejsou záznamy o vývoji předškolního a vzdělávání a zařízení k tomu 
určených nijak obsáhlé a ucelené, v kronikách jednotlivých mateřských škol je možno 
vyčíst s jakým nadšením a zápalem pracovaly pěstounky a učitelky na začátku XX. 
století a nám, učitelkám na počátku XXI. století, by měla být jejich odhodlanost 
vzorem. V návaznosti na dlouhodobou tradici českého předškolního vzdělávání bychom 
se měly zaměřit na rozvoj schopností a individuality dítěte, jeho svobody. 

Musejí být znovu zvažovány cíle výchovy dítěte předškolního věku z hlediska 
jeho současných životních podmínek a hledány cesty, jak tyto cíle realizovat, 
samozřejmě s využitím všeho pozitivního, co bylo dosud vykonáno. Pozitivní hodnoty 
minulosti by neměly být v naší současnosti opomíjeny, měly by být v popředí zájmu 
historiků pedagogiky, ale i studentů pedagogických fakult, učitelů a celé široké školské 
veřejnosti. 

Dějiny předškolních zařízení mají význam pro celou pedagogickou teorii. Jsou 
nejen historickým pohledem na vývoj v minulosti, ale jsou také cestou k řešení otázek 
současného školství s výhledem do budoucna. Je zde propojena problematika školství, 
výchovy a vzdělávání, ale také teorií o výchově, společenské a politické situace. 
Objasňují se dějiny institucí a organizací, které se realizovaly v určitých etapách 
historického vývoje. Spojitost pedagogických teorií s produktivní činností v ostatních 
sférách společenského života má svoje objektivní zákonitosti a prostupnosti, bohaté 
sociální zkušenosti a dějinné proměnlivosti. 

Uplatňováním historického přístupu se autorka pokusila postihnout zákonitosti 
vývoje daného zkoumaného jevu v souvislosti s konkrétní historickou zkušeností a 
událostmi dané doby. Historické metody jí umožnily nahlédnout do tendencí vývoje 
v dějinách předškolního školství, výchovy a vzdělávání i v dějinách pedagogických 
teorií o výchově. 

Autorka si při své práci uvědomila, jak je velmi důležité nahlížet instituci pro 
děti předškolního věku i z historického hlediska, neboť dějinné souvislosti nám ukazují 
jejich kořeny tak, jak se měnily v historickém kontextu. Měla možnost nahlédnout do 
vývoje mateřské školy i ostatních předškolních institucí. Získala tím prostor pro 
srovnání myšlenek J. A. Komenského s dnešními názory a tendencemi. Autorka získala 
povědomí o tom, jak si mateřská škola U Tyršovy školy získala určité prestižní místo 
v obci a vytvořila tradici u místního obyvatelstva. 

Podařilo se jí nahlédnout do podmínek vzniku předškolních zařízení, odhalit 
vnitřní souvislosti jejich vývoje. To ji velmi obohatilo na její cestě za poznáním dítěte a 
instituce jemu určené. 
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ANOTACE 

Práce je zaměřena na dějinné souvislosti ve vztahu k předškolním zařízením 
v městské části Praha 5, jejich vývoj a proměny během XX. století. Studium primárních 
pramenů, na nichž je práce postavena, ukazovalo, nakolik byly mateřské školy 
ovlivněny společenským a politickým zřízením, jak probíhal vývoj postavení 
předškolních zařízení, jak se formovala jejich funkce. Mateřské školy prošly během 
XX. století, stejně jako celá společnost, několika zlomovými historickými mezníky. 
Změnami procházel i pohled na důležitost instituce mateřské školy, která se od 
počáteční funkce hlídání a dozoru nad dětmi celodenně pracujících rodičů, postupně 
měnila na instituci spolupracující s rodinou, doplňující její péči. Osobnosti pracovnic se 
mění z nadšených, leč nedostatečně vzdělaných pěstounek a opatrovnic ve fundované a 
vysokoškolsky vzdělané profesionálky. Pomocí odkrývání historických souvislostí se 
ukazuje možnost poučit se z historie, porozumět současnosti a co nejlépe prognózovat 
budoucnost. 

INTODUCTION 

The work focuses on the historical continuity in the relations to the pre-school 
instituitions in Prague 5, on its development and changes during the 20th century. The 
primary source studies (the work is based on) illustrated how much nursery schools 
were influenced by social and political systems, how pre-school position development 
was, how their function was formed. Nursery schools as well as all society, passed 
during the 20th century through several historical turning-points. Also the view on pre-
school education importance was changed, from the beginning function in baby-sitting 
and child watching to all day working parents, to the instituition, which cooperates with 
the family and completes care of children. The female worker personality was changed 
from enthusiastic, but insufficient educated childminders and baby-sitters to the 
university educated professionals. Through the historical connection uncovering it is 
appeared the possibility to learn from the history, to understand the present and to 
prognose the future in the best way. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

VYNESENÍ C. K. MINISTERSTVA VYUČOVÁNÍ 
ZE 22. DNE ČERVNA 1872 Č. 4711 

Kterým dávají se ustanovení ve příčině škol mateřských a ústavů jim příbuzných 

A. ŠKOLY MATEŘSKÉ 
a/ O účelu a ústrojí 

Účelem škol materských jest podporovati a doplňovati domácí vychovávání dětí, 
u věku povinnosti školní ještě nepodléhajícím, tedy připravovati děti ku vyučování 
školnímu spořádaných cvičením těla a smyslů, jakož i přiměřeným pěstováním ducha. 

§2 

Prostředky vychovávací ve škole mateřské jsou: zaměstnání, kterými se 
vzdělává napodobivosť a tvořivost', hry tělesné se zpěvem i bez něho, nazírání na 
předměty a obrazy, jakož i hovory o nich, povídky a básničky, konečně lehké práce 
zahradní. 

Všeliké vyučování ve způsobě školní naprosto se vylučuje. 

§ 3 

Přijímati děti do školy mateřské, dokud nevkročily do čtvrtého roku, nedovoluje 
se, jejich propuštění z ní má se vykonati ve smyslu říšského zákona školního ze 14. dne 
m. května 1869. (§ 21 a 23), když dokončily šestý rok věku svého. Jinak lze děti 
přijímati a propouštěti každé doby dle přání rodičů nebo jejich zástupců. 

§ 4 

Mateřské školy mohou býti zřízeny od zemí, okresů školních, místních obců, 
spolků, jakož i od každé neúhonné samostatné osoby pod výminkami, obsaženými v § 
5-16 tohoto nařízení. K otevření takových ústavů potřebí jest schválení zemského úřadu 
školního. Mateřské školy, zřízené od zemí, od okresů školních a od obcí místních jsou 
veřejné, zřízené a vydržované od spolkův a od osob soukromých jsou soukromé. 



Mateřská škola může býti buď samostatná nebo spojená s některou školou 
obecnou. V ní zaměstnávají se děti mimo neděle a svátky denně po 2-3 hodiny 
dopoledne a po 2 hodiny odpoledne. Lze ji však zároveň zařídili tak, aby i za ostatní 
doby denní měla děti pod dozorem a ve stravě. 

§6 

Počet dětí, dozoru jedné osobě svěřených, může nejvýše 40 činiti. 

§ 7 

Místnosti, ustanovené pro školu mateřskou, mějte vchody pohodlné a bezpečné, 
jakož i zdravou polohu, buďte světlé a tak způsobilé, by se chovanci v nich volně mohli 
pohybovati. Schodů jest se, pokud možno, stříci. 

Škola mateřská vládniž mimo pokoje a síně místem příjemným a dostatečným 
ku hrám a pohybům pod širým nebem (tj. zahradou nebo dvorem se hříšti). Výjimky 
dovolují se toliko ve větších městech, a to jen při soukromých školách mateřských. 

§8 

Škola mateřská opatřena budiž potřebnými prostředky názornými a 
zaměstnávacími, náležitými lavicemi a sedadly, stoly s čárkovanými sítěmi a 
přiměřeným nářadím pro tělesné potřeby dětí. 

§ 9 

Každá škola mateřská nechť spravuje se stanovami, místním potřebám 
vyhovujícími a osnovou zaměstnání. 

§ 10 

Zakladatel ručí za úpravu vnější, správce (správkyně) za pedagogické řízení 
školy mateřské. 

§11 

Správa školy mateřské, spojené se školou obecnou, náleží na správce této školy 
obecné. 

Správcové (správkyně) samostatných škol mateřských mají býti osoby 
neúhonné, které 24 rok svého věku překročily, nejméně vysvědčení dospělosti ku 
vyučování na školách obecných nabyly, a také prokázaly, že se obeznámily s podstatou 
vychovávání na školách mateřských aspoň tříměsíčním navštěvováním některé dobře 



zřízené školy mateřské. Průkazy vysvědčení dospělosti může toliko ministr vyučování, 
kdykoli jiným způsobem dokonale prokázána jest potřebná způsobilost' pedagogická. 

§12 

Prakticky vychovávati ve škole mateřské a přímo s dětmi obcovati náleží 
vychovatelkám na školách mateřských, které mají prokázati předepsanou způsobilost' 
ku svému povolání (§ 20-21). IJřad vychovatelky na škole mateřské může vždy 
zastávati také učitelka, ač je-li opatřena takovou způsobilostí. 

§13 

Opatrovnicí na škole mateřské může býti každá osoba neúhonných mravů, čilého 
a zdravého ducha. 

§ 14 

Dosazovati správce (správkyně) školy mateřské a opatrovnice přísluší pod 
výminkami § 11-13 zakladateli dotčené školy, jenž však povinen jest dáti o tom zprávu 
okresnímu úřadu školnímu. Zakladatel má toho také vůli ustanoviti, má-li se za užívání 
školy mateřské dávati náhrada a ustanoviti její výši. 

§15 

O každé změněn ve správě nebo v řízení školy mateřské, jakož i o každé změně 
místnosti budiž podána zpráva okresnímu úřadu školnímu, a to než se změna stane. 

§ 16 

Obecenstvu budiž dovoleno navštěvovati školu mateřskou pod výminkou 
opovědi. 

§ 17 

Školy mateřské jsou pod dozorem úřadů školních. Dozor pedagogický a 
didaktický náleží ku povinnostem c. k. okresního inspektora školního. Jinak bdiž nad 
veřejnými mateřskými školami místní, nad soukromými okresní úřad školní. Místní 
úřad školní má právo ku přímému dohlížení k veřejným školám mateřským přibírati si 
na pomoc pani z příslušných členův obce. Úkolem výboru toho jest ústavy tyto občasně 
navštěvovati a činiti návrhy ku jejich zvelebení. 

§18 

Na kterých školách mateřských by se nešetřilo pravidel, obsažených v tomto 
nařízení, nebo na kterých by se objevily vady účelu škodlivé, ty a takové buďtež 
zemským úřadem školním uzavřeny. 



NAUČENÍ 
Okresním inspektorům školním ve příčině škol mateřských a ústavů jim příbuzných 

(Vynesení zemské školní rady č. 19694 z 23. 8. 1886) 

1. Okresní inspektor školní měj v oboru svého úřadování o to péči, by se mateřské 
školy zřizovaly a dosavadní opatrovny v mateřské školy proměňovaly. Jeho 
povinností jest, pokud možná dohlížeti často ku veřejným i soukromým školám 
mateřským jakož i k opatrovnám, mimo to oprávněn i povinen jest, kdyby toho 
bylo potřebí dávati radu, spozorovaným pak vadám ihned vhodným způsobem 
přít učiniti. 

2. Dohlížeje ke školám mateřským a opatrovnám, všímej si okresní inspektor 
školní především toho, šetří-li se pilně ministerského nařízení, jež obsahuje 
pravidla, těchto ústavů se týkající. Zvláště však dbej toho, by základní idea škol 
mateřských horlivě se šířila, a ve příčině prostředkův a method na školách těch 
přiměřeně a obezřele se prováděla. Daleka budiž ústavů těch všelijaká 
jednostrannost, aby totiž ani hry neklesly na pouhé loutkování, sloužíce toliko 
zábavě a ukrácení chvíle, ani jenom se nevyučovalo bez náležitého zaměstnání 
dětí. 

Ve příčině způsobu zaměstnání dětských dbej inspektor na to, by 
přiměřen byl věku dětí, nikdy však nebyl jim vnucován, jakož aby jim nabývaly 
děti skutečně tvůrčích zručností, a nikoli jenom mechanických. Mimo to aby 
v zaměstnání takových bylo náležité střídání, by hry v síních dle počasí a částí 
ročních střídaly se s hrami na zahradě tak, aby děti, pokud možná, nejvíce na 
zahradě se zaměstnávaly. 

Inspektor nedopouštěj toho, by školy mateřské a opatrovny přímo 
připravovaly k učení školskému: čtení, psaní, počítání nemá ku cvičením býti 
přibíráno, nikdy nepanuj na ústavech těch tak přísná kázeň, jaké vyhledává se na 
skutečné škole učebné. 

Ve příčině hodin na školách mateřských všímej si inspektor toho, aby 
počet jejich srovnával se s místními poměry i s paedatotickými zásadami, by 
naposledy nebyly děti ku příliš dlouhému a nepřetržitému meškání v mateřské 
škole nuceny pro zachování ustanoveného počtu hodin. 

3. Skutečnými účely vychovávání na škole mateřské, které přeháněti se nemají, 
jsou tyto: 

a/ Děti vpravujte se ochotně a rády v střed svých společníků 
b/ Sledujte dětské hovory, zábavy a výklady mateřské školky s pozorností a oblibou 
c/ Nabývejte schopnosti by vyslovovaly rychle, hlasitě a dosti správně, cokoli se jim 
předříkává, aby kolmé, vodorovné a šikmé čáry poněkud správně nakreslily, aby 
rozdíly mezi rozličnými písmeny snadně vyhledaly, uměly náležitě pojmenovati 
nejhlavnější směry, pohyby, činnosti a předměty svého okolí a naopak s každým 
takovým pojmenováním aby spojovaly také pravý názor 
d/ navykejte se způsobilosti ve společenském obcování 
e/ Rozeznávejte náležitě mezi čísly jedna, dvě tři a doveďte jistě počítati věci až do 
desíti 
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BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY, JEJÍ UMÍSTĚNÍ 

Výňatky z „Věstníku Hl. m. Prahy": 
„ ě. 15 z 12. 4. 1926-Košíře: schůze místní rady 26. 3. 1926: K opětné urgenci sdělil stavební 
úřad 6, že právě bylo vypsáno nabídkové řízení na zadání přestavby stodůlky v Butovicích 
pro mateřskou školu a že počátkem stavební sezony bude s pracemi započato." (citace z 
kroniky) 

1926 
- starosta JUDr. Baxa prosadil a usnesením Rady města bylo schváleno otevření 

mateřské školy v Jinonicích-Butovicích 
- pro účely mateřské školy byla vybrána stará hasičská zbrojnice vedle obecné školy, 

která měla být adaptována na školní budovu 
- přestavbu prováděl stavební úřad Hl. m. Prahy pod vedením architekta Antonína 

Veselého, stavitele z Jinonic 
- budova postavena nákladem 75.000,-Kč, které zaplatilo město 
- část zahrady obecné školy byla oplocena dána k používání škole mateřské 

„č. 42 z 15. 11. 1926-Košíře: schůze místní rady 22. 10. 1926: Vzata na vědomí zpráva o 
skončení stavebních úprav, jimiž získány místnosti pro mateřskou školu v Jinonicích-
Butovicích, k jejímuž brzkému otevření konají se poslední přípravy." (citace z kroniky) 

1927-28 
15. 11. 1927 navštívila MŠ pí. inšpektorka Kellerová s městskou komisí (p. rada 
Jarolímek, Hanč, Kubín, Žipek) ohledně stavu budovy školy, konstatovali nutnost 
postavit novou budovu pro potřeby mateřské školy 

Výňatky z „Věstníku Hl. m. Prahy": 
„č. 52 z 26. 12. 1927-Košíře: schůze místní rady 25. 11. 1927: Vzat na vědomí výsledek 
komisionelního řízení o rozřešení potřeby umístění škol v Jinonicích, pro mateřskou školu 
bude v příštím roce postavena nová budova, čímž uvolní se nynější její místnosti pro odbočku 
městské knihovny, potřebné místnosti pro školu obecnou budou opatřeny přístavbou a podle 
potřeby i nástavbou školní budovy." 
„Z 19. 3. 1928-Košíře: schůze místní rady 27. 1. 1928: K oslavě 10. výročí republiky 
usneseno navrhnouti radě městské stavbu mateřské školy." 
„Z 2. 3. 1928-Košíře: schůze místní rady: Mateřská škola v Jinonicích má jen jedinou 
místnost, která se nedá ani větrati, není místo pro lehátka a dítky leží na podlaze." 
„č. 21 z 28. 5. 1928-schůze místního výboru 4. 5. 1928: Aby v zamýšlené stavbě mateř. školy 
v Jinonicích umístěny byly Jesle a ochrana matek." (citace z kroniky) 

1928-29 
- o Velikonocích spadla zeď na zahradě mateřské školy, o prázdninách byla postavena 

zeď nová v nové stavební čáře, takže MS přichází o část zahrady 

1929-30 
- očekává se nárůst v počtu dětí docházejících do MŠ, protože v Jinonicích bylo Obcí 

pražskou postaveno 31 šestidomků pro vystěhovalce ze zrušených barákových a 
vozových kolonií 



1931-32 
- na základě žádostí místních činitelů v sociální péči pí. Jánské a p. Bubeníka a 

košířského starosty p. Banseta byl získán dvojdomek čp. 398-399 v nově vystavěné 
kolonii, zde bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy 

- přestoupilo sem 20 dětí z původní MŠ, po dalším přijímání počet dosáhl 41 dítě 
- obě budovy zůstaly pod jednou správou 

1932-33 v 

MŠ v říjnu přesídlila z čp. 228 do hlavní budovy, ale jen dočasně, najeden rok, 
protože prostory měly i nadále sloužit škole národní 

- počet oddělení byl zvýšen o jedno, 2 odd. byla v čp. 228 a 2 odd. v čp. 398-399 ve 
Střední Rohatecké 

- 4. 4. 1933 bylo otevřeno 2. odd. jeslí v přístavku bývalé mateřské školy 
1933-34 

- budova čp. 228 byla vyklizena pro národní školu, 2 odd. MŠ provizorně umístěna v 
suterénu nové školní budovy čp. 430 

- oddělení ve Střední Rohatecké zůstala jako vloni 
- stavba školního pavilonu na pozemku při čp. 430, tam se MŠ přestěhovala 

18. 12. 1933 
1944-45^ 

- „Škola zůstala otevřena až do revoluce květnové, kdy boje a bombardování města 
znemožnily práci školní. Zdejší pavilon dočasně poskytl útulku uprchlíkům z 
Hlubočep. Po skončení bojů, které kromě poškozených tabulek okenních nezanechaly 
na budově jiných stop, zahájena dne 14. května pravidelná činnost..." 



ROZDĚLENÍ TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

1927 
1 školní místnost pro 30 zapsaných dětí, již v té době bylo jasné, že prostory 
nevyhovují požadavkům na umístění dětí 

- zřízen odpolední útulek od 16 do 18 hodin pro děti celodenně zaměstnaných rodičů 
1928-29 

- v obecné škole otevřena poradna „Našim dětem"-návštěvní den byl pondělí dopoledne 
1930-31 

- kritický nedostatek místa v mateřské škole v důsledku výstavby nových domků 
1931-32 

- na základě žádostí místních činitelů v sociální péči pí. Jánské a p. Bubeníka a 
košířského starosty p. Banseta byl získán dvojdomek čp. 398-399 v nově vystavěné 
kolonii, zde bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy 

- přestoupilo sem 20 dětí z původní MŠ, po dalším přijímání počet dosáhl 41 dítě 
1932-33 

- počet oddělení MŠ vzrostl na čtyři-2 odd. v čp. 228 a 2 odd. v čp. 398-99 Střední 
Rohatecká 

- 4. 4. 1933 otevřeno 2. odd. jeslí v přístavku bývalé mateřské školy 
1933-34 

- 4 oddělení byla stažena pouze na 2 a umístěna ve 2 „síních" pavilonu, třetí místnost 
byla vyhrazena pro jesle (otevřeny 12. 3. 1934) 

1934-35 
- pro nedostatek místa zastaveno přijímání dětí do 1. odd. jeslí 

1946-47 
zvýšený počet zapsaných dětí (50) umožnil znovuotevření 2. odd. mateřské školy 
(otevřeno nakonec až v říjnu 1947) 

1950-51 
v listopadu byly otevřeny samostatné jesle v nově zřízené budově, mateřská škola tím 
získala další místnost (využívána jako herna a ložnice) 

1965-66 
59 dětí rozděleno do 2 oddělení 

1977-78 
- 99 dětí rozděleno do 3 oddělení 
- od tohoto školního roku jsou v mateřské škole stále 3 oddělení až dodnes 



Údaje, které se nepodařilo v kronice nalézt, jsou v tabulce označeny xxx 

PR HLED ZAPSANÝCH A DOCHÁZEJÍCÍCH DĚTI DO MŠ 1927-2006 

dny zápisu 

zapsané 
děti (z 
loňska) 

první školní 
den 

dětí na zač. 
šk. roku 
(chl+d.) 

d.zapsané 
během 
roku včetně 
zápisu 

d. přijaté 
během 
roku 

poslední 
školní den 

dětí na 
konci šk. r. 
(chl.+d.) 

průměrná 
denní 
docházka 

25.-26.1.1927 48 3.2.1927 30(15+15) 51 35 25.6.1927 32(15+17) 
29.-31.8.1927 80(14) 5.9.1927 37 (21+16) 84 49 28.6.1928 40 (23+17) 
29.-31.8.1928 62(17) 3.9.1928 40 (26+14) 71 54 28.6.1929 40 (26+14) 
29.-31.8.1929 42 (21) 2.9.1929 40 (25+15) 55 55 26.6.1930 39 

XXX 49 XXX XXX XXX XXX 27.6.1931 XXX 

XXX 62 XXX 40 XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 147 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX 160 XXX XXX XXX 

1.9.1937 78 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

31.8.-1.9.1938 73 2.9.1938 XXX XXX XXX 24.6.1939 XXX 

J<ronika byla zapečetěna, údaje se nenašly 
nepatrný počet dětí, protože MŠ neměla kryt a matky si děti raději nechávaly doma 

v listopadu zapsáno 45 dětí, docházka se znatelné zlepšila 
značný nárůst dětí, do konce září zapsáno 50 dětí 

zápis velmi značný 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 81 1.9.1949 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 66 1.9.1950 od tohoto roku děti rozděleny do dvou oddělení 
XXX 61 3.9.1951 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 51 1.9.1952 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 50 1.9.1953 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 52 XXX XXX XXX XXX 18.6.1955 XXX 41,9 
XXX 52 XXX XXX XXX XXX 30.6.1956 XXX 38 

málo zapsaných dětí a ještě méně docházejících (asi kolem 30 dětí) z důvodů mnoha infekcí 
XXX 51 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 39 
XXX 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21,5 
XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 48-50 
XXX 62 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 52 
XXX 62 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 57 
XXX 63 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 58 
XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 48 
XXX 59 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 61 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 64 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 62 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 63 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 61 XXX XXX XXX XXX XXX XXX vysoká 
XXX 61 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

neudán počet zapsaných d ětí, 2.1.1977 otevřena dalš třída a dě ti přijaté do 3. oddělení 
XXX 99 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 



XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

105 
105 
105 
98 
89 
84 
94 
87 
85 
79 
76 
67 
64 
70 
66 
66 
64 
66 
68 

66 
66 
66 
49 
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60 
60 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 
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XXX 
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XXX 

XXX 

XXX 
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XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

v 1. třídě zdravotně postižené dité 
ve 2. třídě zdravotně postižené dítě 

ve 3. třídě zdravotně postižené dítě (cukrovka) 

XXX 

ve 3. třídě zdravotně postižené dítě (cukrovka) 
XXX 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

"19^2005" 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

60 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

30.6.2006 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

41 XXX 

60 XXX 

60 XXX 

60 XXX 



MATERIÁLNÍ 7.ARR7.PF.rFMÍ 

1927 
- „Škola na počátku vybavena nuzně: 6 škamen, 2 stolice rozbité, 1 stůl bez zásuvky 2 

židle opotřebené, 2 dlouhé lavičky a staromódni odřený mycí stolek bylo celé 
zařízení, palivo pro školu odebíráno ze zásob školy obecné, jelikož mateřská škola 
nema ani sklepa ani půdy. Správa obecné školy poskytla nám několik lavic Část 

1950 51 y ° b e C n e S k 0 l y ° P l 0 C e n a 3 m a t e ř " Š k o l e d á n a k P ° u ž í v á n í " (citace z kroniky) 

- postavena bouda na uhlí, zavedena voda na zalévání zahrady a zřízeno nové pískoviště 
IyJ1—52 

- nové dřezy na mytí nádobí do kuchyně 
- opraveny žlaby 
- nalakován pavilon a okna 
- nově natřeny všechny olejové sokly 
- do 1. odd. 2 nízké skříňky k novému nábytku 

1952-53 
lednička 

1953-54 
- nová guma na podlahu v kuchyni 
- vymalování celé budovy v době prázdnin 

různé menší opravy 
1955-56 

- kuchyň vybavena nábytkem, zřízena spíž 
- doplnění zařízení herny (bedny na lehátka, skříně, průlezka, žíněnka) 
- zavedení telefonu do školy 
- nátěr všech vnitřních oken a dveří 
- velkou zásluhu o toto zlepšení měl nový hospodář na ONV p Podolák 

1956-57 
- při zahájení topné sezony vyhořela část chodby u kamen 
- pro zvýšení bezpečnosti při topení byly vyzděny všechny plochy kolem kamen 
- vymalovaní cele školy 
- přemístění ručníků do chodby blízko umývárny 
- podlaha v chodbě napuštěna tmavým hydrovoskem 
- záclony do oken ve třídách 
- voskované ubrusy na stoly 

1957-58 
- el. gramofon, horské slunce, vysavač 
- podlaha v chodbě, dveře a plot zůstávají neopraveny 
- byl by potřeba bazén pro děti na zahradu 

1958-59 
- stále není opravena podlaha v chodbě, i když je žádost podána asi 5 let 

1959-60 
- SRPŠ šetří na magnetofon 
- výměna podlahy na chodbě, spíži, „kumbálech" a v kuchyni 
- nová vitrínka na práce dětí na chodbě 
- velká nástěnka do vestibulu 
- zatravnění přední části zahrady 
- je nutný nový plot 



1960-61 
- požadavek na ONV o přístavbu verandy a sklepa 
- vysázení 100 ks rybízu a angreštu na zahradě 
- vymalování celé školy (o prázdninách) 

1961-62 
- namontování sprchy na záchodě 
- namontování zrcadlové stěny nad umyvadla 
- houpačka na zahradu 
- truhlíky k pískovišti a velký květináč ke vchodu školv 

1962-63 ' y 

zavedení rozhlasu po drátě 
- nalakování olejových soklů ve škole 
- zakoupení diaprojektoru 

- z peněz SRPŠ zakoupeno pianino k Vánocům, na konci šk. roku promítací přístroj 

1963-64 
- botníky do šaten 

vydláždění vestibulu 
oprava střechy 

- nebylo provedeno nalakování vestibulu 
1964-65 

- citace „Velké nesnáze působí vytápění školy kamny-až nám brzo zkazí požitek z 
čistoty prostřed . Skoda, že jesle kde je kotelna a stál / topič jsou l T m od aš. školv a 

- nové přikrývky, lehátka, gumové pleny, prostěradla 
- zavedena pyžama na převlékání 

1 skříň na lůžkoviny 
- zatemnění pro promítání 

kretonové záclony 
ubrusy pro zlepšení stolování 

- malování všech místností, výbrus parket 
- ve třídách na polovině podlahy (pod stolečky) položeno PVC 
- registrace skříně na lůžkoviny, stůl pro učitelku, stolek pod psací stroj 
- od ST. statku získán pozemek 300 a na kterém qp niám,;0 - - u-v v 

2. odd. (zatím malý zájem rodičů i ONV) ? ' ^ ^ * ^ ^ P F ° 
1965-66 

- ONV uvažuje o zřízení sklepa na brambory a skladovacích prostor pro kuchvň 
- castecne byl projeven zajem o pozemek 

1966-67 
- stavba skladovacích prostor 
- oplocení nového pozemku v akci Z (o prázdninách) 

1967-68 
- do 15. 11. 1967 dokončeny práce na pozemku-oplocení, brodítko, pískoviště, jízdní 

draha, osazeni okrasnými keři, ovocnými stromy, osetí trávou 
12.9. 1967 ukončena přestavba skladu 

- nová z a h r a d a není udržovaná a není ujasněno, kdo a odkdy se o ni bude starat 
(zaměstnanec ONV nebo zahradník?) 

1968-69 
- stálé problémy s vytápěním budovy-již několik let zažádáno o prodloužení ústředního 

topení ze ZDŠ (asi 15-20 m), ale zatím marně 

- konečně oplocena zahrada od června do 1 istopadu) 



- umístění a zabetonování houpaček, průlezek, kolotočů 

- brigádníci, kteří celý rok sekali trávu na zahradě, nedostali stále od ONV zaplaceno 
- nové botníky a skříňky na pomůcky 

1969-70 
- skříň na zvláštní materiál, kuchyňský kout, látka na závěsy 

1970-71 

- v obou odd. se zvedla podlaha následkem spodního vlhka-adaptace z prostředků ONV 
- hračky, skříňky, vymalování objektu 

1972-73 
- nové ložní prádlo 

1973-74 
- nové stoly, horské sluníčko, záclony, prádlo, hračky, knihy 
- v akci Z dodány květiny na zahradu 

1974-75 
- na jaře provedena oprava střechy 

obnoven vnější nátěr budovy 
- vymalování vnitřních prostor 

1975-76 
- za plného provozu natření všech soklů ve třídách, herně a chodbách 
- obložení stěn v kuchyni umakartem 

1976-77 
- ve třídách a na chodbě položeno linoleum s teplou podložkou 
- všechny místnosti byly vymalovány a vytapetovány 
- požadavek na ústřední topení 
- zatím se nepodařila výměna bojleru v kuchyni, který již půl roku nefunguje a pí. 

kuchařky musejí donášet horkou vodu v hrncích 
- v kuchyni jsou potřeba opravit 2 el. sporáky 

1977-78 
- požadavek na vybavení zahrady novým zahr. nářadím 
- nákup nových hraček za 4.000,-

1978-79 
- „V době pobytu dětí na horách bylo započato se stavěním etážového topení, které bylo 

dokončeno koncem šk. roku 1978. Na podzim byl dostavěn komín, kotelna a 
provedena kolaudace. V polovině října jsme začali topit." (citace z kroniky) 

- nové vybavení školy-obývací stěny do tříd, koberce (i na chodbu), záclony, květiny a 
za 2.000,-hračky 

1979-80 
- v době prázdnin byl vybudován přístřešek po celé délce budovy (pod okny) směrem 

do zahrady (lehká železná konstrukce, laminátová střecha) 
- vyčištění střechy nad kotelnou 

1980-81 
- 4. 11.-2. 12. lakýrnické práce 

1981-82 
- 20. 6.-27. 6. malování tříd a příslušenství 

1983-84 
- 2 třídy vybaveny novými židličkami 
- Školská správa opatřila všechna okna dveře mřížemi 
- výměna dveří do kuchyně 

nová přepážka na WC 



1984-85 
- zabudování sprchového kouta do umývárny 
- úložné prostory na lehátka a lůžkoviny do všech tříd 
- dřevěné obložení chodeb a umývárny 

1986-87 
- naplánované opravy byly Školskou správou provedeny jen částečně 

oprava schodů u kuchyně 
- nebylo provedeno nabílení zděné části budovy, nátěr mříží na oknech, oprava 

zahradního domku, vyřešení odpadu u škrabky v kuchyni a odčerpání vody z 
vodovodní šachty 

- SRPŠ provedlo tyto práce: posekání trávy na velké zahradě, vyvezení písku z 
piskoviste, navezení nového písku, opravení rozbitých vrat u školní zahrady 

- „V zimních měsících popraskalo mrazem ústřední topení v budově školy. V době d 
14. 1.-13. 2. 1987 byly děti dočasně umístěny v jedné třídě a šatně ZŠ. V tuto dobu 
byly vyměněny a opraveny radiátory ústředního topení v celé budově (Školská správa 
ONV 5). (citace z kroniky) 

1987-88 
- údržba a výměna plotu na velké zahradě 
- SRPŠ provedlo tyto práce: posekání trávy na velké zahradě 2 x do roka, jednou úklid 

zahrady a okolí MS společně se zaměstnanci školy 
1988-89 

oprava zahradních hraček 
- oprava a nabílení zděné části budovy 
- vmalování interiéru, nátěry mříží, oken, plotu, radiátorů 
- vyřešení odpadu u škrabky 

1989 90 C b y l ° P r 0 V e d e n ° p r 0 ř e z á n í s t r o m û a vybavení školy novým nábytkem a koberci 

- zrušena střecha na zahradní verandě 
- buduje se přístřešek na topné dříví 

1990-91 
- nákup 2 stereomagnetofonů s reproduktory a 1 radiomagnetofon 
- výměna splachovacích nádrží u dětských WC 

1991-92 
- barevný televizor, videorekordér, stavebnice Lego 
- vymalování celé budovy 
- položení nového linolea na chodbě 
- nový koberec v ředitelně 

1993-94 
- celková rekonstrukce umývárny a kuchyně 
- položení linolea v umývárně 
- dlažba ve vestibulu 
- v kůlně s hračkami byla vybetonována podlaha 

1994-95 
- vymalování kuchyně, umývárny a šaten 
- doplněn zahradní nábytek a hračky 

1995-96 
- vymalování celé budovy 

lakýrnické práce 
- nové koberce ve třídách 
- nákup nových lehátek 
- klávesový nástroj Casio 



1996-97 
- nové skříně na lůžkoviny 
- nátěr budovy 
- zastřešení vestibulu 

1997-98 
- opět neproveden nátěr plotu z nedostatku financí 
- oprava pískoviště a výměna písku (pouze na malé zahradě) 

1998-99 ; 

- havárie kanalizace-MŠ uzavřena v říjnu na 2 týdny 
rekonstrukce vodovodu 

- přestavba kotelny na zemní plyn-nové ústřední topení 
- vybavení šaten novým nábytkem 
- vymalování celé budovy 

1999-2000 
- ve spolupráci s rodiči byly natřeny zahradní lavičky a nábytek 

2000-01 J 

- nátěr střechy a okap 
- menší opravy provádí školník, p. Häuser, větší opravy se hlásí pí. řed. do ZŠ a ta ie 

zajišťuje J 

2001-02 
nový nábytek ve 3. třídě 

- v srpnu přestavba kuchyně MŠ na výdejnu, kuchyně bude pouze v ZŠ 
2002-03 

- ve třídách zhotoveny barevné obklady stěn (červené, žluté, modré) 
- ve 3. tř. zhotoveno herní patro 
- děti si samy pomalovaly všechny dveře školky 
- natřeny botníky v šatně 

2003-04 
- požadavek na rekonstrukci a přístavbu vstupní haly do MŠ 
- zlepšení vybavení školní zahrady 
- výhledově výstavba nové budovy mateřské školy 

2004-05 
- začíná se uvažovat o nutnosti výstavby nové mateřské školy, protože stávající budova 

je zcela nevyhovující a byla jí udělena výjimka z hygienických nařízení do konce roku 
2007 

2005-06 
- odsouhlasena výstavba nové budovy na pozemku dnešní školní družiny-financováno 

MC Prahy 5 (rozpočet asi 15 milionů korun) 



SPONZORSKÉ DARY 

1947-48 
- Letecké podniky-závod v Jinonicích-různé hračky ze dřeva na Mikulášskou nadílku 
- peněžité dary: 100,-místní organizace Strany lidové, 700,-místní organizace 

Baráčníků, 2.500,-Letecké podniky 
1948^9 

- 500,-na Vánoce od Leteckých podniků, Komise žen 1.000,-
- Rodičovské sdružení zakoupilo z výtěžků 2 koncertů a Dětského dne koberec na 

chodbu, rádio, zahradní houpačku, kočárek pro panenku 
- Švermovy závody darovaly 3 koloběžky, opravily Očenášovu stavebnici 
- „Péče o mládež" darovala 488 kusů tepláků 

1949-50 
- obec Baráčníků 1.000,-, Švermovy závody 1.000,-, Červený Kříž různé potraviny 

1950-51 
- místní skupina CSZ věnovala 1.200 ,-na zakoupení plátna na polštářky pro děti 
- ÚNV 10.000,-na zakoupení ručníků, 1.000,-od honebního spolku 

1951-52 
- od ČSŽ 1.400,-
- patronátni závod Motorlet nedal nic, ani neprojevil zájem o spolupráci 

1952-53 
- patronát od ČSŽ převzal spolek Baráčníků a věnoval 2.000,-

1955-56 
- výtěžek z kulturního večera (1.360,-) věnován na zakoupení péřových polštářů, 

zařízeno zatemnění tříd pro puštění diafilmů dětem 
1959-60 

- nové knihy od ONV 
1960-61 

- hračky k Vánocům a knihy od ONV 
1961-62 

- ze SRPŠ obetonování pískoviště 
1963-64 

- patronátni závod dodal hračky, knihy, promítací plátno, šatník pro loutky 
1964-65 

- patronátni závod J. Švermy dodal dříví na kůlnu a 800,-na knihy 
1965-66 

- patronátni závod pozval děti ku příležitosti MDŽ do závodu, kde děti předaly 
maminkám a dělnicím dárky a přednesly jim básně, zato dostaly pomeranče 

- na konci šk. roku výlet závodním autobusem na Konopiště 
1968-69 

- od patronátního závodu Motorlet v únoru poukázka na hračky v hodnotě 500,-
1969-70 

- koncem šk. roku výlet pořádaný Motorletem do pionýrského tábora ve Zbirohu 
- příspěvek na hračky 800,-
- nabídka tábora ve Zbirohu jako objektu pro školu v přírodě 

1970-71 
- kolekce na Vánoce (6 ks) od Motorletu 
- 1000,-na hračky-zakoupeny dětské hudební nástroje (v hodnotě 1.065,-) 
- v patronátním závodě vyrobili 3 plechy pod kamna do tříd 



1971-72 
800,-na hračky od Motorletu 

- Výzkumný ústav v Jinonicích dal svolení k výrobě světelných signálů pro výchovu 
dětí k BESIP-děti daly na oplátku pracovníkům VÚ album svých výtvarných prací 

1973-74 
- spolupráce s Motorletem vázne, má mnoho patronátů, a tak dává pouze finanční 

podporu k Vánocům, je zde snaha hledat nový patronátni podnik 
1974-75 

- v únoru 1975 navázán patronát s n. p. Motorlet 
1975-76 

- Motorlet zajišťuje drobné opravy a provádí povrchovou úpravu polic na lůžkoviny a 
lehátka, zajišťuje maňásková představení pro děti, věnuje peněžitou částku na textilie 
pro MŠ 

1976-77 
- patronátem je Výzkumný vojenský ústav a Motorlet 

1981-82-83 
- vystoupení dětí ve VÚ a Motorletu k oslavám MDŽ 
- škola v přírodě v rekr. objektu Motorletu v Malé Úpě 

1984-85 
- spolupráce s patronátním závodem ZPA Košíře je zcela formální 
- rekr. objekt Motorletu v Malé Úpě 

1995-96 
- od nadace Sociální jistota stavebnice Městský servis a dvě kazety 

1996-97 
- od rodičů Jana Moravce 5.000,-na hračky k Vánocům 

1997-98 
- Barankovi-hračky v hodnotě 2.000,-
- Kratochvílovi 1.000,-

Moravcovi 2.000,-
- Kulkovi 2.000,-
- Macečkovi-umělý vánoční stromeček pro 1. třídu 

2003-04 
- p. Rozehnalová získala grant na vysazení živého plotu a úpravu zeleně na zahradě 

mateřské školy 
- Švestkovi 2.000,-na hračky 
- pí. Marečková 3.000,-na klávesy Casio 

2004-05 
- Kavale 2.000,-na divadelní představení 
- pí. Skalská květiny na zahradu 

2005-06 
- Lhotákovi a Pidrmanovi altán nad pískoviště 
- Huňovi stavebnice Lego 

Brodovi textilní hračky 
- pí. Ulrichová ušila šatičky pro princezny na hraní 



STRAVOVÁNÍ 

1927 
- v režii obce pražské-v útulku v poledne oběd-vaření a polední dozor p Krůtznerová 

bytem Butovice č. 20, škola nemá vlastní kuchyni, kuchařka vaří doma 
- na stravování přihlášeno 29 dětí, průměrně denně stravováno 25 dětí 
- na konci šk. roku v mateřské škole 32 strávníků v útulku 24 

1927-28 
na stravu přihlášeno 37 dětí 

- od 14. 11. 1927 na žádost správkyně školy povoleno Městskou radou podávání kakaa 
a chleba dětem v odpoledním útulku 

- na konci šk. roku 37 strávníků, v útulku 24, průměrně stravováno 29 dětí 
1928-29 

na stravu přihlášeno 40 dětí 
- na konci šk. roku 40 dětí, průměrně stravováno 32 

1929-30 
- na stravu přihlášeno 40 dětí 
- na konci šk. roku 39 dětí, průměrně stravováno 32 

1930-31 
- „Vaření obědů a svačin pro děti školy mateřské, které dosud obstarávala pí. Julie 

Krůtznerová převzala poč. obč. roku 1931 „Péče o mládež v Praze XVII. za poplatek 
2,50 za jednu porci oběda a 0,75 za 1 porci svačiny." (citace) 

1932-33 
- 5. 4. 1933 ukončena péče Soc. sboru o vaření a převzato světovým odborem-personál 

kuchyně přestoupil do služeb obce pražské 
1946^17 

- „Strojní brigádou fy Walter Nár. podnik bylo zdejší škole a jeslím věnováno 28 kg 
mouky, 40 kg hrachu, 6 kg máku, 9 kg sádla a 127 vajec, potravin těchto použito bylo 
na přilepšenou dětem a obětavým dárcům poděkováno zvláštním přípisem." (citace) 

1947^18 7 

- o Vánocích děti dostaly jablka a na jaře pomeranče 
- Státní zdravotní ústav dodal šípkový sirup a čokoládové bonbony plněné sirupovým 

želé 
- každý měsíc dostala MŠ od „Péče o mládež" příděl sýra Gervais 
- od Leteckých Podniků-závodu v Jinonicích-dostala škola 250 ks brukví a 50 hlávek 

salátu 
1956-57 

- z důvodu karantény kvůli úplavici a onemocnění pí. kuchařky Maškové na začátku 
roku se musely obědy donášet z vedlejší ZŠ, svačiny si na škole obstarávali sami 

1963-64 
- jedné z pí. kuchařek byl snížen pracovní úvazek na 6 hodin denně 

1966-67 
- změna v režimu školy-podávání vydatných snídaní v 8,00 hodin-je problém v tom že 

babičky vodí deti do skolky později a tím narušují režim 
2001-02 

- rekonstrukce kuchyně po sloučení se ZŠ v jeden právní subjekt 
- po rekonstrukci se bude vařil v kuchyni ZŠ, v MŠ pouze výdejna, jídlo se bude 

dovážel z kuchyně ZS 
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