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ANOTACE

Diplomová práce se věnuje vývoji mateřské školy od konce XIX. století
do začátku XX. století. Také se zabývá odrazem reformního hnutí na
českou mateřskou školu a postihuje vliv reformátorky Idy Jarníkové
na teorii a praxi mateřského školství.

ANNOTATION

This diploma thesis is focused on development of kindergarten from
X l X t h century to the beginning of the XXth century. It also describes
results of an reformative movement on the kindegarten education and
the influence of the reformer Ida Jarnikova on the teory and working
practices of the kindergarten educational system.
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1. Úvod
Význam počáteční etapy života jedince dnes nikdo nezpochybňuje. Naše
přesvědčení je opřeno o mnohé výzkumy a vědecké práce, které se v oblasti výchovy a
vzdělávání uskutečnily. Osobnost dítěte je v předškolním období formována různými
vlivy. Mezi ně neodmyslitelně patří kromě rodinného prostředí také institucionální
výchova. Tu v současnosti v českém prostředí reprezentuje především mateřská škola.
Protože pohled na dětství v minulosti nám pomůže lépe pochopit dnešní
dítě a svět, ve kterém vyrůstá, je nezbytné, abychom historií tohoto vývoje zabývali. Ne
vždy byl postoj k malému dítěti chápající a citlivý. Proces uvědomění si hodnoty dětství
a uznání dítěte se všemi jeho právy byl zdlouhavý a v některých částech světa ještě
neskončil. Proto se i dnes při hledání nového směru v předškolní pedagogice obracíme
k reformnímu hnutí a jeho myšlenkám.
Ve své práci jsem se zaměřila na vliv reformního proudu v první polovině XX.
století a jeho představitele vzhledem k impulsům, které se na tomto poli otevřely.
První část diplomové práce je věnována vývoji předškolních institucí v českých
zemích. Zde jsem sledovala celkovou charakteristiku předškolních zařízení, cíle, obsah
výchovy a zákonné normy. Reakcí na necitlivý přístup k dítěti na konci XIX. století se
stále častěji ozývaly hlasy hovořící o školské reformě a nových představách o výchově.
Podněty z oblasti mateřského školství oživily již téměř zapadlé myšlenky J A.
Komenského, přičemž nositeli tohoto odkazu byli především učitelé. Mezi ně se
výrazně zapsala i česká učitelka a odbornice v oblasti předškolní výchovy Ida
J arniková.
Ve druhém oddílu práce jsem se zaměřila na zobrazení instituce mateřské školy
konce XIX. a začátku XX. století jako celku. Dále je naznačen také pohled na profesi
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učitelky mateřské školy, její roli ve výchovně vzdělávacím procesu a postavení ve
společnosti. Cenné údaje mi při výzkumu poskytly osobní prameny Idy Jarníkové a
knihy protokolů uvedených mateřských škol. Tato část je také věnována reformnímu
ruchu v oblasti předškolní pedagogiky a jeho promítnutí do oblasti legislativy.
Ve třetí části byl předmětem mého zkoumání život a dílo Idy Jarníkové. Snažila
jsem se postihnout vliv této reformátorky na teorii a praxi mateřského školství do roku
1939, v době, kdy hnutí za novou výchovu usilovalo o změnu postoje k dítěti a dosáhlo
také i částečného naplnění svých představ.
Diplomová práce zpracovává primární materiály historického charakteru.
Nalezla jsem je jak v archivu P M J A K v Praze, tak i v archivech mateřských škol U
Studánky a Pštrossova, i v osobním archivu PhDr. Jany Uhlířové CSc.
Primárními materiály, které dosud nebyly publikovány, zaručují originalitu
práce a otvírají jí tak možnost přinést poznatky, které mohou pohled na tuto
problematiku prohloubit.
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2. Metody práce

Diplomová práce má historický charakter. Při zpracování historického
materiálu a dokumentů jsem použila metodu studia literatury, metodu historickokomparativní, metodu kvantitativní analýzy dokumentů a metodu indukce a
dedukce.

1 .Studium literatury a písemných pramenů
Převážnou část zdrojů k k diplomové práci jsem čerpala z dobových dokumentů
a publikací. Tato metoda tvořila základ všech zkoumaných aspektů práce. Kromě
odborné literatury jsem také využila písemnosti institucionální povahy:
•

Knihy protokolů a účtů z archivu mateřské školy U Studánky a mateřské školy
v Karlině (archiv PhDr. Jany Uhlířové, CSc.)

•

Výroční zprávu z Opatrovny Na Hrádku (archiv mateřské školy Pštrossova)

•

Dále osobní písemnosti a literární prameny, mezi které lze zařadit veškeré
dokumenty týkající se Idy Jarníkové.

•

o

Osobní poznámky, výstřižky z dobových novin a časopisů

o

Vysvědčení a výkazy

Všechny prameny z vlastnictví Idy Jarníkové jsou uloženy v archivu
Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze.
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2. Metoda historicko - komparativní
Tato metoda zkoumá, sleduje a srovnává dané objekty ve vývoji. Metoda byla
uplatněna v kapitole Vývoj předškolních zařízení, v kapitole Charakteristika přístupu
k předškolní výchově a předškolnímu dítěti na konci XIX. století a v kapitole Mateřská
škola na počátku XX. století.

3. Metoda induktivní a deduktivní
Metoda induktivní pracuje s omezeným souborem jevů a zobecňuje závěry určité
zkoumané problematiky. Tato metoda byla použita v celé oblasti výzkumu mateřské
školy na počátku XX. století.
Metoda deduktivní ..„výsledné tvrzení (názor) se odvozuje z jednoho nebo
několika tvrzení, úsudků jiných - a to s použitím pravidel formální logiky" (Hroch
1985, s. 202). Tato metoda byla použita při definici dílčích závěrů, zejména při analýze
stavu mateřského školství na konci meziválečného období.

4. Metoda kvantitativní analýzy dokumentů
Historické dokumenty v diplomové práci jsou hlavním pramenem poznání. 1 yto
dokumenty však nebyly většinou původně vytvořeny k výzkumným účelům, proto bylo
nutné podrobit je zkoumání a analýze obsahu.
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3. Vznik a vývoj předškolních zařízení v českých zemích

Pokud jde o charakteristiku vývoje předškolní výchovy, je nutné věnovat úvod
této kapitoly J. A. Komenskému. Tento významný pedagog, filozof a spisovatel totiž
jako vůbec první ve světové historii výchovy vstoupil s ucelenou koncepcí péče o dítě
předškolního věku. Nelze však popřít, že již před ním celá řada autorů o dítěti v období
od 0 do 6 let uvažuje, ale tyto myšlenky jsou stále spíše margináliemi než smysluplnou
koncepcí. Koncepce, tak jak ji navrhl Komenský,totiž znamená najednou zformulovaný
cíl, obsah, metody, formy i prostředky, kterých by se měli držet rodiče nebo vychovatel,
kteří předškolní dítě rozvíjejí.
Tuto koncepci Komenský vtělil do spisu Informatorium školy mateřské, které se
v původní (české) podobě dostává k českému čtenáři a vychovateli až v roce 1858.
Cíl výchovy shledává v harmonii, která znamená soulad člověka s přírodou,
s lidmi a Bohem. Harmonický rozvoj se musí opírat o přirozenost v dětském vývoji tzn.
umožnit dítěti vývoj nenásilný, souběžně probíhající s přírodními zákonitostmi.
Výchovný cíl je možno naplnit tehdy, budc-li se vychovatel držet Komenského
navržených oblastí. Komenský vyzdvihuje celek výchovného obsahu nad jednotlivými
složkami a ty jsou následující:
1. zdravý tělesný rozvoj dítěte
2. rozvoj jemné motoriky
3. rozvoj smyslů
4. rozvoj poznávacích procesů, rozumových schopností a dovedností
5. systematizace vědomostí
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6. postupný rozvoj a čistota dětského jazyka
7. estetická výchova se zdůrazněním na výchovu hudební
8. náboženská výchova se základy zbožnosti
9. mravní výchova a podtržení kázně, poslušnosti, mravu a ctností
10. citová výchova
Realizace cíle a obsahu bez účasti moudrého vychovatele ztrácí na významu,
jelikož vychovatel podle Komenského není jen pasivním přihlížitelem. Podílí se
aktivním, zároveň však velmi citlivým vedením dítěte. Právě míra mezi volností a
vedením, spontaneitou a kázní, je promítnuta v pedagogickém umění a citu.
Vztah vychovatele a dítěte je také dán tím, jak je dospělý schopen porozumět svému
malému svěřenci. Dítě samo nepřijímá jen pasivně výchovné snahy, aleje zde aktivním
partnerem, s důrazem na tvořivost a činnost.
Komenský svou představu předškolní péče umístil do rodiny, ale již ve svém
nejrozsáhlejším díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, ve čtvrtém díle
Vševýchova zmiňuje rozvoj předškolního dítěte ve společnost stejně starých dětí a
naznačuje tak počátky institucionální péče o dítě.
Tyto Komenského podněty tvoří základní východisko nejen pro evropské, ale i
celosvětové úvahy o předškolním věku. Přístup Komenského k výchově a vzdělávání je
zcela převratný a dodnes aktuální, jeho myšlenky neztratily na významu a jsou stále
živé. Důkazem toho je strategie celoživotního vzdělávání pro všechny, vyhlášená v roce
1996 partnerskými zeměmi OECD, v jejímž pozadí stojí právě myšlenkový odkaz
J.A.Komenského. (Uhlířová 2004)
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Tragédie pobělohorské doby měla za následek celkovou stagnaci české
společnosti. Na myšlenky J. A. Komenského se tedy podařilo navázat až v období
národního obrození.
XIX. století svým charakterem, jak ekonomickým, tak sociálním i kulturním otevřelo
možnosti naplnění myšlenky institucionální předškolní výchovy. České země jako
součást Rakouska-Uherska velmi razantně rozvíjely svou průmyslovou základnu a
zvláště ve městech přecházely postupně od manufaktury k tovární výrobě. Tím také
došlo k definitivnímu oddělení města od vesnice a k průmyslově založených velkoměst.
Materiální a sociální změny vyvolané novými podmínkami tovární výroby vc městech i
měnící se vztahy na venkově ovlivnily zásadně život rodin.
Postupně se otevřela možnost k tomu, aby oba rodiče nastupovaly do pracovního
procesu v továrnách. Vytvořila se tak nová dějinná skutečnost, tj. matka jako výdělečně
činná osoba, pomáhající otci při výživě rodiny. Její nepřítomnost při péči o dítě
v průběhu celého dne vyžaduje reakci společnosti. Ta se promítá do organizace prvních
institucí, zajišťujících dětem bez matčina dozoru bezpečí. Továrny však také využívaly
k těžké práci malé děti (5 až óleté) a ty pak dostávaly nejnižší možnou mzdu. Nízké
výdělky a důsledky nezaměstnanosti následně ovlivňovaly rodinný život.
Společenské změny a demokratizace výchovy v XIX. století umožňovaly vznik
národních školských systémů. Ty pak následně ovlivnily i výchovu nejmenších.
Zpočátku instituce určené pro hromadnou péči a výchovu malých dětí sloužily
dětem z chudinských vrstev, později se zájem o předškolní výchovu rozšířil i mezi
majetnější vrstvy. Souhrnným názvem pro předškolní instituce byly dětince, čili
pěstovny. K nim patřily jesle, opatrovny, dětské zahrádky a mateřské školy.
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Opatrovny byly určeny dětem z nejehudšíeh vrstev, které měly matky
zaměstnány mimo domov. Funkce opatroven byla, jak už z názvu vyplývá, převážně
pečovatelská. Avšak některé z nich si kladly za cíl kromě základní péče o děti také
jejich výchovu. Ve svém programu měly i elementární výuku čtení, psaní, počítání,
kreslení a náboženství.
Vrstva osvícených a vzdělaných lidí vybízela úřady k zakládání institucí pro
předškolní děti a dále šířila osvětu týkající se potřeby těchto zařízení.
Hrabě Chotek z Vojína, pražský místodržící, se zasloužil o založení první
opatrovny v Čechách, tj. v Praze Na Hrádku 1832, a postupně následovalo otvírání
opatroven na našem území, např. v Karlině (1832), na Hradčanech, na Františku,dále
v roce 1835 v Plzni, v Kutné Hoře, v Chebu atd.
Opatrovna Na Hrádku byla také zároveň největší (pro 300 dětí) a měla být
vzorem všem pražským opatrovnám. Ve statutu ústavu § 2 je zdůvodněna existence
opatrovny: „Jest účelem tohoto ústavu, aby zcela chudé děti dosud školou nepovinné, ve
stáří od 2 do 5 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni mimo domov a proto nemohou na děti
dohlédnouti, byly uchráněny od škod na životě, zdraví i zkažeností, aby se v nich
podporovalo klíčení lásky k dobru a živila v nich chuť i k budoucí duševní i mravní
výchově, aby se potíraly klíčící špatné sklony, působilo vhodně na tělesné a duševní a
morální síly v dětech dřímající, aby žili v tomto útočišti radostně, dětsky a mravně ...a
současně, aby zde byl přechod k vyučování v první třídě obecné školy" (Svoboda, 1958,

s. 135-138).
Prvním učitelem se v opatrovně Na Hrádku stal vynikající pedagog a vlastenec
Jan Vlastimír Svoboda. Před otevřením této opatrovny hledala městská rada vhodného
kandidáta na učitele, který by splňoval veškeré požadavky. Blíže se o situaci rozepisuje
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Výroční zpráva o stavu dětské Opatrovny Na Hrádku (1834): „Po pečlivě vyšetřených a
zrale uvážených poptávkách našlo se takové individuum v osobě pana Jana Svobody.

místa učitelská předepsaný kurs na c.k. vzorné hlavní škole v Praze s vyznamenáním,
podařilo se mu též, částečně jako adjunkt na malostranské farní škole u sv. Mikuláše,
částečně jako suplant na Týnské hlavní škole důkazy o zvláštní učitelské schopnosti,
mravního a skromného chování úplné spokojenosti svých představených získati. Kromě
toho dalo se očekávati, poněvadž pan Svoboda byl ženatým, že jeho manželka dala by
se užiti jako dohlížitelka v nově se zřizujícím ústavě. Nastoupil tudíž cestu potřebnými
prostředky k výživě opatřen v měsíci dubnu 1832." (Archiv MS Pštrossova, 1834)
Svoboda, inspirovaný Komenského Informatoriem, přijal jeho důraz na harmonii
rozvoje dětské osobnosti. Proces rozvíjení uskutečnil prostřednictvím oblasti
náboženství, mravní, estetické, tělesné a pracovní. Dopřával dětem dostatek pohybu a
hry, ale Komenského doplnil o výuku trivia v mateřském (čili českém) jazyce. Proto
můžeme konstatovat, že již od samého počátku, byly české opatrovny na vyšší úrovni,
neboť je lze charakterizovat jako výchovně vzdělávací instituce. Svobodova koncepce
výchovy a vzdělání nejmenších dětí je zcela jedinečná. Ve své práci usiloval o to, aby se
dětem dostalo přiměřeného množství poznatků, které získají na základě promyšlených
her a prostřednictvím vlastních zkušeností.
Svobodova činnost Na Hrádku se stala i součástí nového hnutí v národní
výchově. Reakce na germanizační tlaky v Čechách podnítila vznik „národního
obrození", jež sledovalo myšlenku, aby české děti mohly získat nejzákladnější vzdělání
v mateřském jazyce. Důraz na trivium v předškolním věku, za což byl Svoboda
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kritizován, byl vyvolán nutností předučovat české děti v mateřštině dříve, než byly
nuceny vstoupit do německých škol.
Svobodův spis Školka, čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestranné
vyučování malých dítek k věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s navedením
ku čtení, počítání a rejsování pro učitele, pěstouny a rodiče (1839) byl uceleným
výchovně vzdělávacím programem české opatrovny.
Svoboda zde vycházel nejen z Komenského Informatoria, ale čerpal i z jiných
jeho děl. Látku tvořivě rozvedl a přizpůsobil dětem své doby. Třebaže byl Svoboda
kritizován pro přílišnou náročnost trivia, je nepochybné, že svým chovancům poskytl
často jedinou příležitost ke vzdělání.
Svoboda prokázal schopnost Komenského myšlenky oživit a překonat tak
soudobou formalistickou výchovu. Jelikož svou práci s dětmi stavěl na kvalitním
metodickém postupu, můžeme říci, že pod jeho vlivem vznikla česká škola metodiků.
Na našem území také vznikaly Fröbelovy dětské zahrádky, určené převážně pro
německé obyvatelstvo. První německá dětská zahrádka (Kindergarten) byla otevřena
v Praze roku 1864. Zpočátku docházely jen děti ze zámožných rodin, později mohly být
přijaty i děti chudé. Jelikož německé zahrádky usilovaly také o získávání českých dětí,
vlastenecká veřejnost proti nim ostře vystupovala.
Jako reakce na tento způsob germanizace vznikla instituce české mateřské školy.
V roce 1869 tedy došlo k otevření první české mateřské školy u sv. Jakuba v Praze.
Byla to první veřejná instituce s celodenní péčí, kterou po stránce materiální a
personální zajišťovala pražská obec, charitativní úkoly plnil dobročinný spolek.
Velkou zásluhu na vzniku nové výchovné koncepce mateřských škol měla Marie
Riegrová - Palacká, která usilovala o vytvoření specificky české mateřské školy
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syntézou prvků francouzské, německé a zejména české národní tradice. Ta byla
reprezentována především díly J. V. Svobody a spojovala úkoly sociální péče o děti
s cíli pedagogickými a didaktickými (v duchu tehdejších názorů na výchovu) a přitom
navazovala na odkaz J.A. Komenského.
Německý vzor se opíral převážně o dílo F. Fróbela a francouzská tradice se
projevovala v oblasti didaktické, zejména svým školským pojetím práce a citovém
vztahu pěstounky a dítěte. První pěstounkou mateřské školy u sv. Jakuba se stala
Barbora Ledvinková, jež byla zároveň předsedkyně „Spolku pro zájmy škol
mateřských" (založen 1885).
Nej větší zásluhu na zřizování českých mateřských škol měla Ústřední matice
školská, zároveň se také podílely krajské matice jako např. Slezská matice, Matice
olomoucká atd. Síť veřejných zařízení pro nejmenší se postupně rozšiřovala. V roce
1832 byly v Praze dvě opatrovny a v roce 1848 už dvacet. V období 1880 - 1885
vzniklo 78 mateřských škol a v letech 1896 - 1897 bylo v českém království celkem 355
institucí pro nejmenší, z toho 13 jeslí, 93 opatroven, 249 mateřských škol (166 českých
a 189 německých). (Mišurcová, 1980)
Charakter mateřských škol postupně zatlačoval instituce opatroven, které
vývojově zanikají. Hasnerův školský zákon z roku 1869 uzákonil výuku trivia v rámci
povinné školní docházky v mateřském jazyce, tím odpadla nutnost předučování dětí.
Novelou tohoto zákona 1872 dokonce došlo přímo k zákazu vyučování trivia
v předškolním věku pro přílišnou náročnost a předčasné zatěžování malých dětí.
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3.1 Charakteristika přístupu k předškolní výchově a
předškolnímu dítěti na konci XIX. století
Hasnerův školský zákon ze dne 14.5.1869 byl významným mezníkem ve vývoji
našeho školství. Vytvořením 2 typů škol - obecní a měšťanské ustálil školní soustavu a
měl řadu pokrokových rysů, např. zavedení 81eté povinné školní docházky pro děti od 6
do 14 let, oproštění školy od vlivu církve (etatizace) a využívání nových vědeckých
poznatků pro tvorbu obsahu vzdělání. Významné bylo i prohloubení učitelského
vzdělání zřizováním institucí učitelských ústavů.
Zákon dále neopomněl zdůraznit význam existence a funkce předškolních
institucí. Na tato pokroková ustanovení navázalo „Vynesení c.k. ministra vyučování
z 22. dne měsíce června 1872 č. 4711, kterým dávají se ustanovení ve příčině škol
mateřských a ústavů jim příbuzných:
„Účelem škol mateřských jest podporovati a doplňovati domácí vychování dětí,
u věku povinnosti školní ještě nepodléhajícím, tedy připravovat děti ku vyučování
školnímu spořádaným cvičením tčla a smyslů, jakož i přiměřeným pěstováním ducha.
Prostředky, vychovávající ve škole mateřské jsou: zaměstnání, kterými se
vzdělává napodobivosť a tvořivost, hry tělesné se zpěvem i bez něho, nazírání na
předměty obrazy, jakož i hovory o nich, povídky, básničky, konečně lehká práce
zahradní. Všeliké vyučování ve způsobě školní naprosto se vylučuje.
Mateřské školy mohou být zřízeny od zemí, okresů školních, místních obcí,
spolků, jakož i od každé neúhonné samostatné osoby.
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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 spolků a od osob soukromých jsou soukromé". (Král, 1894)
Dále se výnos zabývá provozem a organizacemi mateřských škol, počtem dětí,
které je možné svěřit jedné osobě, vybavením místností, některými organizačními
předpisy atd.
V důvodové zprávě k výnosu jsou vyjádřena stanoviska k mnoha problémům
institucionální i rodinné výchovy. Především se tu rozlišuje funkce mateřských škol,
opatroven a jeslí a určují se jejich vzájemné vztahy. Opatrovny a jesle jsou ústavy
ošetřovací, což odpovídá charakteru prvopočáteční výchovy, mateřské školy jsou
institucemi výchovnými, protože výchova v předškolním věku je důležitou součástí
výchovy vůbec a ovlivňuje úspěšnost v obecné škole. Mateřská škola je určena nejen
pro děti z majetných vrstev, a protože má být přístupná pro všechny děti, je bezplatná.
Snaha odstranit z mateřských škol literní vyučování a doporučení volit takové
prostředky, které by byly přiměřené dětskému věku, znamenaly přínos pro další
příznivý vývoj předškolních zařízení.
Výchova dětí v době před zahájením povinné školní docházky již nebyla
považována jen za záležitost rodiny, ale stala se i záležitostí společenskou, zejména pak
pro orgány veřejné správy. Postupně se k výchovně vzdělávací funkci mateřských škol
přidala i důležitá úloha osvětová.
Koncem XIX. století kromě lékařství, psychologie a pedagogiky přispívala
k rozvoji poznání dítěte řada dalších oborů, které vznikaly v důsledku prohlubující se
specializace věd. Základy pro rozvoj školní hygieny byly položeny vydělením pediatrie
a fyziologie z obecného lékařství.
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Poznatky o duševním vývoji dítěte úzce souvisely s poznáním zákonitostí o jeho
tělesném vývoji.

V

psychologii docházelo postupně ke

specializaci

jednotlivých

odvětví, k možnostem poznat celek i jednotlivé části lidského vědomí a jeho vývoj.
Předmětem psychologického studia se tedy stal i duševní život dítěte, dětská činnost,
dětská hra. Těmito problémy se postupně zabývala řada badatelů.
Nové poznatky z antropologie a fyziologie ovlivnily jak výchovu dětí
vyžadujících zvláštní péči, tak výchovu dětí tzv. normálních. Výsledky vědeckého
studia dítěte se výrazně promítly v důvodové zprávě ministerského výnosu z roku 1872
a jeho ustanoveních a kladně tak ovlivňovaly výchovu nejmenších v následujících
desetiletích. Staly se totiž základem pro tvorbu programů a osnov, určujících obsah
výchovné práce předškolních zařízení.
Do roku 1873 neplatila pro práci veřejných předškolních institucí žádná úředně
předepsaná osnova. Každá instituce pracovala podle osnovy, která byla pro ni při jejím
založení schválena. Osnovy pro práci v českých a německých předškolních zařízení se
od sebe podstatně lišily.
Hlavním prostředkem výchovy v mateřských školách bylo od roku 1872
hromadné vyučování dětí. I když byla snaha najít specifický způsob výchovy
nejmenších již od vydání nařízení č. 4711, přece jen se intelektualistický ráz celého
školského systému udržel a ovlivnil výrazně i předškolní výchovné instituce. Těžiště
výchovné práce se přeneslo od vyučování trivia do morálního vyučování v duchu
náboženském, metody učitelské práce však zůstaly nezměněny. (Mišurcová, 1980)
Učitelka se také musela potýkat s velký množstvím dětí, které do mateřské školy
docházely. Např. v roce 1906 bylo v mateřské škole v Karlině zapsáno:
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-

v I oddělení 50 dětí

-

ve II. oddělení 46 dětí

-

ve III. oddělení 45 dětí

-

celkem tedy 141 dětí!

Hlavní metodou byl slovní výklad, který pěstounka používala v náboženství, při
věcném poučování, v mravouce. Kromě toho při ručních pracích vychovatelka
předváděla jednotlivé úkony, děti ji napodobovaly a činnosti s ní zkoušely.
Vedle slovních metod a názorné činnosti bylo používáno i názorných pomůcek např.
látky, modely domů a domácího nábytku, modely dopravních prostředků, řemeslnické
nástroje, rostliny, vycpaná zvířata a zejména obrazy. (Výstavní katalog královského hl.
města Prahy. Pavilon č. 64, politika 1891)
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3.2 Mateřská škola na počátku XX. století
Druhá polovina XIX. století je charakterizována překotným vývojem
průmyslové výroby, kdy docházelo k zakládání stále nových podniků. Tento trend byl
zastaven velkou hospodářskou krizí v roce 1873, která určila pravidla pro jiné,
solidnější podnikání. Již na konci 70. let XIX. století přistoupil stát k cílené ochraně
středních tříd a hrál významnou roli v tlumení rozporů mezi zaměstnanci a
zaměstnavatelem.V letech 1880 - 1930 v našich zemích vzrostl počet obyvatel téměř
o čtvrtinu, jež můžeme přičítat určitému hospodářskému zklidnění a mírnému vzrůstu.
V oblasti kultury, školství a vědy patřily české země v druhé polovině XIX.
století k vyspělým státům Evropy. Zásluhu na tom mají především velkorysé školské
reformy z konce 60. let, které mimo jiné umožnily vybudován rozsáhlé sítě základního
školství. Tento směr přirozeně poznamenal i oblast institucí určených pro předškolní
děti.
Vývoj veřejných zařízení pro nejmenší ve XX. století pokračuje v započatém
směru století XIX. Postupně dochází k růstu počtu zařízení, zároveň se posiluje
pedagogická funkce předškolní výchovy. Hlavní institucí se stává mateřská škola, která
představuje progresivní trend jak z hlediska organizace, tak po stránce pedagogické.
Stále ještě fungují, paralelně vedle institucí mateřských škol, opatrovny, které však
postupně ustupují do pozadí a od 30. let XX. století již dominuje mateřská škola.
Pro děti docházející do obecných škol a s nízkým sociálním statutem byl nabízen
pobyt ještě v dalším typu zařízení, pečujícím o děti v době jejich mimoškolního času.
Nesl název útulky a jejich smyslem bylo poskytnout dětem, kromě bezpečí, také
vzdělávací a výchovné působení.
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Počet předškolních institucí se postupně rozrůstal a v letech 1908 - 1909 jsme
mohli napočítat v Čechách 456 mateřských škol, na nichž působilo 795 pěstounek
(např. matice Školská spravuje 95 a kláštery 38 mateřských škol). Příkladem může být
Praha, kde roku 1913 docházelo do jeslí a mateřských škol 5286 dětí, v roce 1937 již
103 613 dětí (PM JAK 565/74).
Důvody, které vedou zřizovatele a samotné mateřské školy k hojnějším
docházce předškolních dětí, může ozřejmit protokol Opatrovny a mateřské školy U
Studánky z 22. června 1906: „SI. řídící si přeje, by pěstounky vybídly dítky i rodiče
k pilné návštěvě dítek do školy, aby netrpěly rodiče dítkám potulování po ulicích a
polích, jelikož mohou přijíti dítky k úrazu tělesnému a duševnímu a učí se zahálčivosti a
tuláctví."
V roce 1910 dochází k založení „Jednoty učitelek mateřských škol hlavního
města Prahy", jejíž zásluhou pražská městská rada změnila označení pěstounka na
učitelku. „Slavná městská rad udělila pěstounkám titul učitelky mateřských škol."
(Protokol MŠ U Studánky, 1910)
Nástup první světové války však těžce postihl život celé společnosti. Mateřské
školy a dobročinné spolky reagovaly na vzrůstající bídu dětí, z nichž mnohé ztratily
otce. Tyto instituce se snažily v této době rozšířit svou pomoc dětem a soustředily se tak
i na hledání zdrojů pro stravování, ošacení a obuv.
Záznamy o tom, že se výjimečná situace dotýkala i života v mateřské škole,
nalezneme v protokolech mateřské školy v Karlině a Opatrovny a mateřské školy U
Studánky. Zde se píše:"Výnosem c.k. okres. Hejtmanství ze dne 10.X. 1914 č.j. 46616
zakázáno bylo používání zahrady, jelikož sousedí se školou, v níž ubytováni jsou
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nemocní vojáci. Pokud nebude ustanoveno a upraveno jiné hřiště pro dítky naše, budou
za příznivého počasí konány malé vycházky s většími dětmi.
... Dne 21. prosince vystrojen byl dítkám vánoční strom. P. T. komité pro
ošacení dítek darovalo na vánoční koledu 10. K. Správa školy poděkovala za ošacení
dítek a o příspěvek na vánoční strom přípisem ze dne 7. ledna r. 1915. SI. L. 1 esarova
ředitelka mateřské školy v. v darovala 2.k. Pí. B. Janoušková choť komisaře státních
drah 2 K, sbor pěstounek 6 K 40 hal. Pan Srba obchodník daroval 100 sáčků na koledu,
pan Drnck obchodník 10 kg burských oříšků a pí. Jelínková krabici svíček. Všem
dárcům poděkováno." (Protokol MŠ v Karlině, 1915)
„Očekávání velkého zápisu do mateřských škol v době války každého zklamalo.
Příčiny malé návštěvy jsou následující:
1. mnohé matky odjely s dětmi na venkov ku svým rodičům,
2. ponechávají si je doma, jelikož nedostatkem zaměstnání v továrnách a mimo
dům omezuje se jejich práce výdělečná na nepatrné zaměstnání doma,
3. následkem omezeného vyučování ve školách obecných a měšťanských
mohou větší děti snadno ošetřiti své malé sourozence." (Protokol MS U
Studánky, 1914).

Rok 1917 znamená počátek hluboké krize v oblasti mateřského školství. Příčina
této krize spočívala v bojích o příslušnost mateřské školy, která byla kompetenčně
podřízena vedení státní správy. Vládním nařízením byly mateřské školy přeloženy
z působnosti ministerstva kultu a vyučování do nového ministerstva sociální péče. Na
tuto skutečnost reagoval Spolek pro zájmy škol mateřských svým „rozkladem
ministerstvu kultu a vyučování. V době válečné se však tímto protestem nikdo
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nezabýval. Trvalo sedm let, než se podařilo tuto negativní změnu zvrátit. Přetrvávající
pohled na mateřskou školu jako na specifické sociální zařízení a naprostá neznalost a
ignorance státních úředníků i po převratu roku 1918 vyústil ve snahu o celkovou
reformu našeho školství (Chlup, Rathaus, 1929).
Na vznik samostatného Československa, velmi opravdově a dojemně, reagovaly
také učitelky z Opatrovny a mateřské školy U Studánky „ K otázce některých slečen,
jak nejlépe oslaviti samostatnost českého národa, praví sl. Bořková, že oslavíme událost
tak významnou nejlépe, když děti povedeme k jemným mravům a způsobům, aby již
v útlém věku bylo znáti, že dospějí v lidi dobré, kteří budou osvobozenému národu ku
cti. Dále učiti je chceme správné mluvě krásným naším písním a tancům národním.
A pak také jest si přáti, aby brzy dostalo se dítkám řádné výživy, by prospívati
mohly zdravím těla i ducha a tak vyrůstati v pokolení zdravé a silné." (Protokol MŠ U
Studánky, 1918)
Život ve všech jeho oblastech byl v Evropě vážně narušen válečnými událostmi.
Návrat k předválečné úrovni výroby (zemědělské a průmyslové) se neobešel bez
vážných potíží, odrážejících se v mohutné nezaměstnanosti, rostoucí inflaci a
katastrofálním nedostatku potravin. Válka měla za následek jak velké ztráty na životech,
tak množství lidí s trvalými následky po zranění (asi 420 000 padlých, 260 000
invalidů). Tato skutečnost se dotýkala nejen přímých účastníků války, ale i jejich širší
rodiny (vdovy, sirotci).
Nově vzniklá republika se tedy musela vyrovnat se všemi těmito důsledky, obnovit
hospodářství, dopravu, ekonomické zázemí a v neposlední řadě se také postarat o chudé
a válkou postižené vrstvy. V této situaci stojí také na okraji oprávněné požadavky
učitelek mateřských škol na lepší pracovní podmínky a důstojný život.
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Učitelka mateřské školy a reformátorka předškolní výchovy, Ida Jarníková, měla
snahu o tomto alarmujícím stavu informovat veřejnost v článku Neudržitelné hmotné
postavení učitelek mateřských škol (1919) pro neznámé noviny: „Význam mateřských
škol (někde jmenují se opatrovnami) oceňují se dnes všemi politickými stranami, jež ve
svých programech často o něm mluví. Očekáváme teď, jak se tento zájem osvědčí
v praksi... Zřizování mateřských škol bylo dosud dobrovolné.. Teprve teď se situace
mění, politické a stavovské organizace mohou si vynutit zřízení i tam, kde k tomu není
nejmenší ochoty... Všecko učitelstvo, domohlo se již zlepšení své úpravy, neboť mohlo
bojovati již pouze za zlepšení, uzákonění mělo již dávno, učitelky mateřských škol jsou
stále ještě mimo zákon....nedočkají-li se však v nejbližší době zákonné úpravy, odejdou
nejmladší síly, mateřské školy budou míti kvalifikované učitelky pouze do vymření kdo by se věnoval oboru, který vůbec nezaručuje živobytí?
...dopisy zoufalých učitelek vyplnily by celou knihu. Několik úryvků stačí:
„Příspěvek zašlu ve 4 dnech, nedostala jsem ještě tento měsíc služné. Naše školka je
vydržována jen z milodarů. Mám zde 63 dětí, pro nejsem schopna každé oběti.
Působím 11 roků a mám 50 K měsíčně."
„Působím již 18. rok zde a mám 100 K měsíčně teprve letos a 100 K drahotného
přídavku, nestačí to ani na bídnou stravu. Stát pro nás kursy zřídil, zkoušek žádá, ale na
konec - ani obce nevědí, kam s námi. Německá kolegyně v továrně dostává 660 K
měsíčně za odnárodňování a já za záchranu českých dětí 200 K měsíčně. Za takových
poměrů těžko ideálně pracovat. Kancelářská výpomocná síla má tu 400 K." (fond
Jarníková, PM JAK 575/74)
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Na konci XIX. a začátek XX. století se objevuje několik různých proudů
pedagogického reformního hnutí. Tato aktivita, volající po nevyhnutelných změnách, se
dotýkala také problémů předškolních zařízení. Jednalo se o kritiku frobelismu,
školského způsobu práce v mateřských školách a přílišného intelektualismu.
Reformní hnutí bylo charakteristické tím, že přesahovalo hranice zemí, stalo se
východiskem celospolečenských změn a s různou intenzitou prosazovalo
pedocentrickou orientaci. Tento směr považoval dítě za ústřední bod výchovně
vzdělávacího působení. Cílem byl nejen rozvoj intelektu, ale také důraz na praktické
dovednosti a kultivace charakterových vlastností, obsah vzdělávání respektoval
individuální zvláštnosti jednotlivých dětí. Dítě bylo rozvíjeno převážně na základě
vlastní činnosti a podporou tvořivého přístupu ke hře i k práci.
Učitelka měla snahu vytvořit si ke každému dítěti vztah, určený vzájemnou důvěrou
a respektem.Významným faktorem, působícím na spokojený společný život v mateřské
škole, byla radostná atmosféra a společně sdílený úspěch.
Reforma školy a výchovy se obecně týkala především nových metod a
organizačních forem výchovné práce, které byly do značné míry ovlivněny školskou
pedagogikou. Bylo také nutno zajistit učitelkám odpovídající stavovská práva, zlepšit
hmotnou existenci, poskytnout možnost odborného vzdělání a sebevzdělání, umožnit
sdružování učitelek ve vlastních organizacích apod. (Chlup, Rathaus, 1929)
Snaha po nalezení nového pojetí mateřské školy v období mezi světovými válkami
vyvrcholilo vytvořením dvou reformních směrů. Radikální, který byl reprezentovaný
L. Rathausem, M. Volkovou a dalšími, zdůrazňoval v práci mateřské školy zvláště
didaktické hledisko a souhlasili s prvopočáteční výukou psaní a čtení. Členové byly
sdruženi v pražské odbočce „Nových škol".
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Odlišné stanovisko zastával druhý proud, reprezentovaný I. Jarníkovou a
A. Stisovou. Mateřskou školu obě vnímaly jako přípravné a sociální prostředí
s rodinným charakterem, které má pomoci dítěti otvírat pohled na okolní svět a
porozumět mu. Tyto dva směry existující vedle sebe se snažily ovlivnit mateřskou školu
v celém meziválečném období.
Období změn v oblasti pedagogiky bylo násilně přerušeno druhou světovou válkou.

3.2.1 Architektura a vybavení mateřských škol

a) Architektura
Na počátku XX. století mateřské školy často vznikaly u stávajících budov obecných
škol nebo jim byl vyhrazen dřevěný, přenosný pavilon. Z hlediska prostorového
uspořádání nejprostší mateřská škola měla jedinou místnost, tzv. pracovnu. Zde bylo
nutné důkladné promyšlení celkového vybavení tohoto prostoru. Je však zřejmé, že
tento typ mateřské školy z hlediska výchovy dítěte předškolního věku nevyhovoval
„Pavilony", určené přímo mateřské škole, se umisťovaly v oblastech, kde nebylo
v nejbližší době počítáno s výstavbou samostatných budov obecných škol. Jednalo se
převážně o předměstské čtvrtě, které se v průběhu 30. let hustěji zalidňovaly. Stavba
těchto „pavilonů" byla rychlá, levná a splňovala hygienické i zdravotní požadavky.
Vznikla spojením několika, již hotových, stavebních buněk.
V meziválečném období nastalo mnoho významných změn ohledně výstavby a
vnitřního vybavení mateřských škol. Do koncepce budov pro péči o předškolní děti se
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prosadily především nové poznatky z oblasti biologie dítěte, pediatrie, psychologie,
pedagogiky, ale také nové výchovné tendence, zejména pedocentrismus.
Stavební úřad města Prahy v roce 1926 přistoupil k centrálnímu řešení otázky
nedostatku nových budov určených pro mateřskou školu a vypracoval plán na výstavbu
sítě mateřských škol. Postupně docházelo také k výstavbě nových, samostatných budov,
určených pro mateřskou školu. Můžeme mluvit o dvou základních typech: 1. mateřské
školy (bez jeslí) se dvěma odděleními a hernou, bývá připojena školní kuchyně. 2.
budovy spojující mateřskou školu (až 5 oddělení) a jesle (nejméně 2 oddělení) se školní
kuchyní, příp. prádelnou. (PM JAK S 374)
Z novinových výstřižků, které patřily I. Jarníkové (fond Jarníková, archiv PM JAK)
můžeme nalézt informaci o tom, jak mají vypadat nové školní budovy ve Strašnicích
(měšťanská škola a mateřská škola):
Mateřská škola a jesle, a) v přízemí pro mateřskou školu
3. odd. mateřské školy
1 herna
-

1 hala sloužící též za jídelnu
1 ředitelna
1 krytá veranda

-

centrální šatna
místnost pro hračky

-

byt školnice o pokoji a kuchyně s příslušenstvím

b) v prvním patře pro jesle:
-

2. odd. jeslí II. stupně
1 odd. jeslí I. stupně
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-

2 lázně se sušárnami

-

mléčná kuchyně
šatna
2 terasy

-

místnost pro lékaře a oddělená skupina s kuchyní, spíží,
prádelnou,sušárnou a žehlírnou" (fond Jarníková, Archiv
PM JAK)

Na projektech nových budov mateřských škol se často mohly podílet osobnosti z řad
odborníků (např. lékařů nebo přímo učitelky). Mezi nimi se mimo jiné objevuje jméno
I. Jarníkové nebo M. Kordové, učitelky mateřské školy v Plzni.
Postupně byla také snaha účelně koncipovat i vnější prostor mateřských škol,
jednalo se o zřizování teras, hřišť a prostorných zahrad.

b) Vnitřní vybavení
Každá změna v oblasti věcného vybavení mateřských škol má za sebou celou
historii, která zahrnuje úsilí a zkušenosti lidí, jež měli snahu předškolní zařízení
přizpůsobit převážně potřebám dětí.
Vnitřním vybavením má autorka na mysli věcné zařízení i učební a hrové pomůcky,
které plnily odlišné úkoly v „nových" prostorách reformních mateřských škol.
Celkový školský ráz výchovné práce v mateřské škole na počátku XX. století
z velké míry ovlivnil i věcné vybavení mateřských škol. Pěstounky psaly na klasické

černé tabule, na zdech visely obrazy s předepsanou tématikou. Děti seděly nehybně
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v dlouhých, těžkých lavicích, chyběly hračky a pomůcky. Také hygienické vybavení
vykazovalo často hrubé nedostatky a tím nevyhovovalo potřebám malých dětí.
V dosavadním pasivním a neměnném přístupu „staré" mateřské školy k výchově a
vzdělávání předškolního dítěte postupně dochází k oživujícím změnám.
Lavice byly časem nahrazeny mobilními stolky se samostatnými židličkami,
které bylo možno, podle potřeb dětí i učitelky, složit do větších ploch nebo různě
seskupit.
Různými návrhy stolků se zabývala např. L. Tesařová již v roce 1906 nebo A.
Sůsová. Také umývárny, záchodky a šatny doznaly určitých změn. Díky své účelnosti a
použitým materiálům splňovaly přísná hygienická kritéria.
„Revoluční charakter dostaly mateřské školy, které byly vybaveny nábytkem podle
pí. Súsové z Brna. Školský ráz byl u nich úplně setřen, neboť bylo užito individuálních
sedátek stojících u velkých okrouhlých stolů v průměru 147 cm pro 8 až 10 dětí.
Místnost (pracovna) nabývá tím zcela jiného vzhledu než ve škole. V tom tkví zásluha
pí. Sůsové." (Šustr, 1929 s. 129) Hospodářské oddělení Osvětového odboru hl. města
Prahy vypracovalo na žádost Studovny učitelek mateřských škol návrh vnitřního
zařízení:

Pracovna
•

skříň na administrativu a pracovní materiál

1 ks

•

skříň na hračky

2 ks

•

stojánek na svačiny

1 ks

•

tabulová stěna na kreslení

1 ks

dětské stolky

4 ks
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1 ks

•

dětský stůl s pracovní deskou

•

židličky

•

stůl pro učitelku

1 ks

•

židle pro dospělé

2 ks

•

lavičky (kladiny)

6 ks

•

lehátka s vybavením

30 ks

•

bedny na stavebnicové špalíky

2 ks

•

skříně na hračky

2 ks

•

židle pro dospělé

2 ks

30 ks

Herna

v

Šatna
•

kovové lišty s věšáky na odložení šatů dětí

•

stojánky na odloženou obuv dětí

•

lavičky na přezouvání dětí

•

lavice pro dospělé"

(Mateřské školy pražské k šedesátinám pí. M. Kellerové, 1936, s. 24-26)
Každá skříň, stojánek či stůl získaly své specifické parametry, které vyhověly po
stránce ergonomické, hygienické, bezpečnostní a v neposlední řade i esteticke.
Přenosné a lehkc stolky, židličky a lavičky často také sloužily jako pomůcky pn
tělovýchovných chvilkách nebo je děti využívaly spolu s se stavebnicemi pn svých
hrách.
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c) Pomůcky
Jak již bylo uvedeno, mateřské školy „starého typu" trpěly často nedostatkem
výchovných pomůcek a hraček. Starší osnovy byly příliš didaktické, ovlivněné
francouzskou a německou tradicí. Mateřská škola měla velmi málo pochopení pro
dětské potřeby a projevy. Učební látku tvořily mimo jiné vědomosti a abstraktní pojmy,
kterým děti předškolního věku ještě nemohly porozumět. Dětské projevy se považovaly
za nevhodné, převládal pasivní přístup, bez přirozeného pohybu. Dospělí striktně
určovali veškeré učivo, metody a režim.
Charakteristická pro tehdejší mateřskou školu byla Fróbelova metoda a jeho
„dárky". Druh a počet pomůcek byl určován typem povinného zaměstnání, které děti
vykonávaly.
Velmi rozšířenou pomůckou byl nástěnný obraz, který pěstounka věšela na
tabuli...„dále pan inspektor odporoučí, by při vyprávění obraz byl vyvěšen a děti by
hromadně vyprávěly. Veliký důraz klade pan inspektor na obrazy, uvádí, že je to
nejlepší prostředek k nazírání a k poznávání pro dítě." (Protokol MŠ U Studánky, 1913)
„Podá se žádost za povolení peněz k zakoupení nových 4 obrazů nástěnných a různých
potřebných věcí." (Protokol MŠ Karlín, 1907)
Barvitější představu o rozmanitosti pomůcek a hraček mohou podat další ukázky
z textů protokolů mateřských škol: „místní školní rada povolila obnos 74 K 96 hal na
potřeby školní, z toho zakoupeny plechové nádobky na písek, tamburinky s peřátky, na
zakoupení 50 kamenných stavebnic povoleno 40 K,

stavebnice

jsou objednány."

(Protokol MŠ Karlín, 1906)
„Hovořeno o postupu zaměstnání a hovorů s dětmi v od. III a IV. V oddělení může
být probíráno býti stavění krychlí a kladení fazolek." (Protokol MŠ U Studánky, 1907)
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„Hovořeno o postupu zaměstnání ve všech odděleních. Ve I. a II. oddělení stavění
z krychlí a hranolů. Obkreslování různých siluetek na černý papír, které si děti nalepují
do knížek. Ve III oddělení práce z dutinek. V I oddělení cupování plátěných hadříčků.
V rozmluvách budiž upozorněno, co se děje v parku, v zahradě, práce zahradníka
tamtéž." (Protokol MŠ Karlín, 1906)
Starší děti také psaly a kreslily podle jednotných, předkreslených námětů kamínkem
na břidlicovou tabulku, stejnou, jaká se užívala v obecné škole.
Učitelky ve své práci využívaly také jednotně vydávané soubory vzorců pro
sestavování a kladení různých geometrických tvarů. Každý oddíl obsahoval návod pro
pěstounky, jak mají děti s didaktickým materiálem pracovat. Například v oddílu VI
(Kombinace čtverečků s troj hran ví je uvedeno: „Z pomůcek čtyř zaměstnání (I. IV. díl)
tvoříme pak znenáhla dokonalejší kombinace čtverců s trojhránky. Opět znázorňujeme
dítkám pomocí obrazců různé předměty a měřické tvary, postupujíce od jednoduchého
ke složitějšímu jako: hrníček, domeček, mlejnek a tomu podobné, pak různé
krasotvary.Tímto způsobem přivádíme dítky znenáhla k tomu, že přečetné předměty
okolí, v němž žijí, nápodobují. Každé z těchto zaměstnání jest dítkám velmi milé,
zvláště tehdy, když jim pěstounky dovolí pomůcky volně klásti a sestavovati. (příloha
č. 8)
V zaměstnání, které bylo věnováno kreslení, pěstounka dětem předkládala již
předkreslené vzory. Děti se pak samy snažily co nejpřesněji vystihnout charakteristické
znaky předmětu či tvaru. Kreslily měkkou tužkou na hrubší papír. V předmluvě ze
souboru Nechte mne kreslit se píše: „Naprostý nedostatek kresebných sbírek domácích
nutí učitelstvo, aby pracně z cizích děl sbíralo látku pro školní cvičení... Po dnes naše
učitelstvo i rodiny uchylují se ke dvěma dílků cizím...Nechte mne kreslit není
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metodicky spořádané učivo kresebné pro školní vyučování, nýbrž pokladnicí, z níž lze
učiteli vynímati dle potřeby, co by se mu zamlouvalo.(příloha 9).
Již od počátku existence mateřských škol se učitelky samy aktivně podílely na návrzích
a výrobě pomůcek pro předškolní děti. Některé pomůcky a hračky bylo možné
shlédnout a nechat se jimi inspirovat v prostorách Stálé výstavy mateřských škol,
opatroven a jeslí královského hlavního města v mateřské škole u sv. Vojtěcha (později
Mateřská škola Pštrossova).
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3.3 Zákon o mateřských školách - diskuse

Reformní hnutí, které se postupem času projevovalo jako životaschopné, mělo
tudíž snahu své návrhy a požadavky uzákonit. Mateřské školství totiž ve 20.letech XX.
století vykazovalo určité zásadní rozpory a nevyrovnanosti. Ty se týkaly např. přiřazení
předškolních institucí v působnost ministerstva sociálních věcí, rozdílných institucí pro
vzdělání pěstounek, různých výchovných programů mateřských škol, nepoměrů mezi
soukromými a státem zřízenými školami (co se týče financování a věcného zařizování),
přetrvávající nejednotnost v pozici učitelka, pěstounka, vychovatelka atd.
Dosavadní uspořádání školství se jevilo jako zastaralé, nespravedlivé a
neudržitelné. V oblasti předškolní výchovy zůstala v platnosti většina směrnic z období
Rakouska - Uherska. Pedagogové mateřských škol po roce 1918 proto právem
očekávaly, že se nová vláda bude zabývat situací celého odvětví školství, včetně
mateřského, a řešit ji zákonnou cestou.
Snaha o prosazení moderních a oživujících změn vycházela nejen od učitelek
samotných, ale i od nejpokročilejší kulturní vrstvy vzdělanců. Jednalo se tedy
především o záležitost pedagogickou, sociální a kulturní, ne pouze o zvýšení platů.
Stát po stránce organizační i ekonomické postupně přebíral do své správy
některé soukromé mateřské školy.
V roce 1920 dochází k pozitivnímu kroku, když kulturní výbor Národního
shromáždění uložil vypracovat návrh zákona o mateřských školách. Ministerstvo
školství a národní osvěty po sedmi letech, tj.v roce 1924, přeřadilo mateřské školy
z pravomoci ministerstva sociálních věcí do svého resortu. Na základě těchto podnětů
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došlo k uspořádání prvních vysokoškolských kurzů pro předškolní pedagogy, jež měly
kromě vzdělávacího cíle, také úkol manifestační. Pedagogové (od nás i ze zahraničí)
mohly veřejně poukázat na požadavky nově pojatého mateřského školství.
Vláda v roce 1928 přichází se svým návrhem nového zákona o mateřských
školách, ukázalo se však, že tato představa se v mnohém liší od vizí učitelstva a odborné
veřejnosti. Zájmem bylo změnit mateřské školství se zřetelem k výsledků vědeckého
bádání a na základě současného, aktuálního stavu. Představitelé z řad odborníků a
učitelek vypracovali svůj samostatný návrh zákona na kterém se také podílela Ida
Jarníková.
Představy, které byly prodiskutovány na vysokoškolských kurzech, by se daly
shrnout do pěti základních okruhů:
1 • schválení základního zákona o organizaci mateřského školství, jako
prvním stupni vychovatelské ústavy v duchu moderních zásad.
2. postátnění mateřského školství a jeho náležité vybavení
3. úprava pracovních povinností učitelek mateřských škol, správy a dozoru
4. jednotná úprava právních a hospodářských potřeb učitelek mateřských
škol
5. úprava vědeckého vzdělání učitelek mateřských škol (Rathaus, 1931)

Jedním z požadavků bylo také vypracování nových osnov pro mateřské školy.
Ty se měly opírat o české pedagogické myšlení, v duchu J. A. Komenského, a o nové
poznatky z různých oblastí vědy, týkající se dítěte předškolního věku. Nové osnovy
chtěly jít cestou promyšleného plánování a organizace dětské činnosti, s vědomím
zodpovědnosti k dítěti a jeho budoucnosti.
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Ministerstvo školství nakonec chystaný zákon neschválilo (z politických a
ekonomických důvodů), přesto můžeme říci, že došlo k některým pozitivním krokům.
Ty se odrážely převážně ve zkvalitnění přípravy a vzdělání učitelek a v obsahu
výchovné práce.
L. Rathaus k situaci v mateřském školství po roce 1918 dodává: „ Do několika
slov se směstná tento boj učitelek o školu mateřskou, ale zatím to bylo téměř desetileté
úsilí po okraj napěchované ponižováním, utrpením a strádáním, kterých po převratu
neprožila žádná kategorie pracovníků na poli výchovy." (Uhlířová 2003, s. 5)

3.4 Život a dílo Idy Jarníkové
RODINA:
Ida Jarníková se narodila se M.března 1879 ve Vídni jako první dcera Jana
Urbana Jarníka, který byl tehdy profesorem na střední škole ve Vídni. V roce 1882 byl
jmenován mimořádným profesorem na české univerzitě v Praze pro románskou
biologii. Z jeho různorodé a bohaté činnosti můžeme usuzovat, že šlo o člověka
aktivního a společenského Založil „Svaz okrašlovacích spolků, pěstoval styky
s Albánci, Francouzi, Rumuny, ale i našimi významnými osobnostmi kulturního života.
Matka se zase pečlivě starala o početnou rodinu a přitom manželovi vydatně
pomáhala v jeho literární práci. Rodinné zázemí tak vytvořilo všem dětem, včetně Idy,
inspirativní ovzduší, které se promítlo v touze po dosažení maximálního vzdělání.
Malá Ida vyrůstala mezi dvěma chlapci, sourozenci, a snad proto také více tíhla
k chlapeckým hrám. Kromě bratrů, měla ještě o šest let mladší sestru.
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Mezi tím se narodilo ještě několik dalších sourozenců, ale ti však záhy zemřeli.
Nejmladší bratr Jiří se narodil, když bylo Idě Jarníkové 19 let. Výchově malého
bratříčka věnovala Jarníková mnoho času, také se o tom ve svém životopise rozepisuje :
„...a přirozeně promítala jsem později všechnu práci v mateřské škole
zkušenostmi z pozorování bratříčka a tak jsem patrně došla k snahám reformním: chtěla
jsem, aby děti v mateřské škole měly tolik pohybu, čerstvého vzduchu a radostí, jako
dítě, jež bylo obklopeno láskou nás všech, vyrůstalo na venkově v tatínkově rodišti. Na
něm jsem si ověřovala vhodnosti i nevhodnosti některých zařízení a některých částí
programu." (fond Jarníková, archiv S 374 - II/3)
Vícečetná rodina a péče o bratra působila na mladou Idu tak, že se chtěla
v budoucnu plně věnovat výchově malých dětí.

VZDĚLÁNÍ:
Obecnou školu navštěvovala v Praze od roku 1885 do rokul890, měšťanskou
školu od 1890 do 1893 rovněž v Praze. Po jejím ukončení byla čtyři roky doma a
soustavně se vzdělávala v domácích pracích a hospodaření, rozvíjela hudební
schopnosti a pod vedením otce se učila cizí jazyky - anglický, německý a francouzský.
Ve volném čase se intenzivně věnovala výchově nejmladšího bratra. Rodiče si
záhy všimli velké náklonnosti své dcery k dětem a zavedli ji k vynikající řídící učitelce
Boženě Studničkové, aby mohla pozorovat práci s dětmi. Tato praxe definitivně
rozhodla o budoucím povolání mladé dívky.
Ve školním roce 1897/8 hospitovala Jarníková v mateřské škole v jednoročním
kurzu, který byl připojen k c.k. ústavu učitelek v Praze (příloha č. 1).
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PROFESNÍ PŮSOBENÍ:
Po ukončení studia ve školním roce hospitovala v městské opatrovně a mateřské
škole u sv. Petra ( příloha č. 2).Vedle náročné práce se Ida Jarníková dále vzdělávala a
seznamovala s pomůckami vhodnými pro vychovatelskou praxi. Navštěvovala kurzy a
vědecké přednášky pod vedením nejpřednějších odborníků své doby (viz. přílohy č. 3,4
a 5). Zde si ověřovala vědecká zdůvodnění rané výchovy, nacházela podněty pro
pozorování dítěte. Také se intenzivně věnovala studiu dětské literatury, pořizovala si
výpisky a sledovala návaznost v programu mateřské školy.
Již od počátečních let svého působení na mateřských školách vyvíjela
1. Jarníková reformátorskou aktivitu. V roce 1910 byla pověřena vedením pokusného
reformního oddělení v mateřské škole v Praze 1 ve Pštrossově ulici. Záznamy o tom
jsou dochovány v dokumentech MŠ Pštrossova (Archiv MŠ Pštrossova). „ Slečna Ida
Jarníková def. pěstounka II. třídy přihlásila se na základě dekretu ze dne 12. září 1910 č.
j. 9052 ref. dne 15. září 1910. Přeložena z příčin služebních dekretem ze dne 4.
července 1912 č.j. 6770 ref. VI. na mateřskou školu k sv. Tomáši."
Dále Jarníková působila také na mateřské škole v Dušní ul., v Klimentské ul. Na
Maninách, U Studánky, Josefské ul. Jako učitelka působila I. Jarníková do roku 1922.
Byla členkou Spolku pro zájmy škol mateřských, na jehož půdě roku 1908 vyhlásila
program reformy české mateřské školy.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
V roce 1910 začal spolek vydávat Časopis učitelek škojjriatgřských a od roku
1914 tento list Ida Jarníková redigovala. V té době již byla také úspěšnou autorkou
publikací, v kterých se věnovala otázkám předškolní výchovy. Do povědomí veřejnosti
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poprvé vstoupila knihou Index pomůcek (1908) a o tři roky později následovala
Příručka pro školy mateřské (1911). Jarníková se nechává inspirovat celospolečenským
zájmem o lidovou tvorbu a v roce 1913 vydává knihu 55 lidových tanců pro školu a
dům.
Spolu se Zdeňkou Drobnou vydává další publikaci Dětský svět (1913) a v roce
aktuálně reaguje na válečnou situaci sešitem plným her a tzv. zábavek Jak zaměstnáme
a pobavíme děti. Po roce 1918 se věnuje porevolučním problémům a otázkám zákonné
úpravy mateřského školství a tak v roce 1926 vydává publikaci Školv mateřské, jejich
význam, účel a organisace a především v roce 1927 Výchovny program mateřských
škol- Rozvoj poznatků o předškolní pedagogice prostřednictvím absolvování
vysokoškolských kurzů umožnil Jarníkové napsat knihu Cvičení smyslových schopností
(1931) a v roce 1933 přichází s knihou O vodě, co v ní roste a žije.
Jarníková byla v roce 1922 povolána na Státní ústav pro vzdělávání učitelek škol
mateřských, kde zastávala funkci vedoucí cvičné učitelky. Po vyhlášení samostatnosti
našeho státu se plně věnovala problémům, které souvisely se zákonnými úpravami
mateřského školství. Úkol připravit novou učitelskou generaci ji nutí k dalšímu studiu, a
v roce 1927 se tak stává posluchačkou 1. vysokoškolského kurzu pro vyšší vzdělání
učitelek mateřských škol.

Ida Jarníková šířila pedagogickou osvětu nejen v tisku, ale i prostřednictvím
mnoha přednášek, které připravovala po celé období své bohaté činnosti, na výstavach
doma i v cizině a od roku 1927 i v československém rozhlase. Mnohostranné dílo Idy
Jarníkové se završuje v roce 1939, kdy byla penzionována a zproštěna činné služby.
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Po válce nabízela učitelka republice své služby znovu a byla ochotna ihned nastoupit,
avšak toto jí nebylo umožněno, jelikož její jméno bylo příliš spjato s obdobím první
republiky.
Ida Jarníková se neprovdala a neměla vlastní děti, nicméně k nim měla velmi
vřelý vztah.Po celou dobu žila a působila v Praze, bydlela např.v Dejvicích - Pevnostní
12, později v Břevnově - Šlikova 13. Zemřela ve věku 86 let.
Díky své práci, ve které přicházela do styku s mladými lidmi, měla Ida Jarníková
pochopení pro nové přístupy týkající se předškolní pedagogiky a zachovala si tak
duševní mládí do pozdního věku.
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3.4.1 Výchovný program Idy Jarníkové

Součástí reformních snah I. Jarníkové bylo úsilí o vytvoření výchovného
programu, stanovení obsahu a metod výchovy v mateřských školách. Tato činnost se
promítala v literární oblasti, která zahrnuje několik titulů řešících tuto problematiku.
Za první v této řadě lze považovat knihu Index pomůcek pro školv mateřské a
nejnižší třídy škol obecných, jež Jarníková vydává v roce 1907. Sama k této knize
uvádí: „Jakmile jsem vyšla z ústavu, začala jsem studovati dětskou literaturu (sama
v knihovně činila jsem si výpisky, bohužel, byla to literatura zastaralá, nebylo z čeho
vybírat). Ale studiem dětské literatury a pozorováním programu v mateřské škole jsem
přišla na myšlenku, že by učitelky měly mít soupis, odkud čerpat látku k programu.
Proto jsem v roce 1907 vydala svůj Index pomůcek pro školv m o ř s k é a neinižší třídy
škol obecných, jenž měl opatřiti učitelstvu prameny k sjednocenému vyučování, uváděl
materiál, tj. vypravování, říkadla, písně, hry, výtvarné projevy apod. k programu o
jednotlivých zvířatech, rostlinstvu a člověku a jeho práci, o ročních časech aj. Byl
uspořádán v abecedním pořadí, aby rychle orientoval v případě potřeby.
Tato práce našla příznivého přijetí a bylo uznáváno, že podobné indexy by
posloužily i jiným školám pro různé obory práce." (fond Jarníková, PM JAK S-374 II).
V Indexu pomůcek se odkazuje na vhodnou literaturu pro děti a také na prameny
pedagogické literatury pro učitele s úsilím vymezit pro děti mateřských škol, a také
z prvních tříd škol obecných vhodné náměty k zaměstnání. Kniha současně podrobuje
kritice bezduché užívání frobelových „dárků": „...příčí se mi u nich neustálé komando,
dle něhož mají děti postupovati, mnohem více baví děti zaměstnání volné, musí při něm
také dobře pozorovati a buď dle předloh, nebo úplně samostatně tvořiti. Myslím, že by
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bylo dobře fróbelovy dárky opraviti tímto způsobem: každé dítě by dostalo se stavebnici
kreslené vzory, dle nichž by buď stavělo neb kladlo, dle vzoru Richtrových stavebnic.
To by se doporučovalo do úplného spotřebování tzv. fróblovin, postupně by se pak
pořizovaly zaměstnání a hračky české." (Jarníková, 1908, předmluva)
Obsah knihy je rozdělen do čtyř okruhů: I.Člověk, Il.Zvířectvo, III. Rostlinstvo,
IV. Různé. Okruh o člověku je dále členěn na témata: lidské tělo, lidská práce, věrouka
a mravouka - s odkazy na autory básní, písní, říkadel, her, povídání a další literaturu,
které je možné k tématu využít. Jsou zde také v abecedním pořádku uvedena hesla
např.: cit, čich, hlava, hmat, nohy a ruce, smysly...bednář, domovník, krejčí, kupec,
lékař, myslivec,...anděl, bázlivost, bůh, láska, lenost, opatrnost, posměch, skromnost,
trpělivost, veselost atd.
Podobným způsobem jsou zpracovány i další okruhy. V seznamu knih, na které
Jarníková odkazuje, je uvedeno 81 titulů a autorů použitých publikací z okruhu
dětských zkušeností tak, aby se uspokojila touha dítěte po poznání a zábavě. Jarníková
se snažila poskytnout dětem takový materiál, který měl úzkou spojitost s jejich životem.
V rozmezí tří let napsala Jarníková další knížku. Byla to Příručka pro školy
mateřské vydaná v roce 1911. Reagovala tak na četné ohlasy týkající se Indexu
pomůcek a vypracovala podrobnější návod, aby nebyly uvedeny jen prameny, ale také
materiál. Jarníková rozdělila příručku podle anglického vzoru na tři období.
V této knize je navržen celý program mateřské školy, obsah výchovné prače,
metod a organizace jednotlivých činností. Členění programu podle časových údobí - od
září do Vánoc, od Vánoc do Velikonoc a od Velikonoc do prázdnin - umožňuje
učitelkám plánovat výchovnou práci podle místních podmínek a potřeb a poskytuje
volnost nezbytnou pro podchycení zájmu dětí o

činnost.

V jednotlivých týdnech, které
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jsou v příslušném časovém období očíslovány, jsou doporučeny náměty činnosti,
kterých může učitelka využít ve volném výběru v závislosti na daných okolnostech, na
vůli a náladě dětí.

Organizace a uspořádání dne podle Jarníkové:
1) od 7 do 9,15 hod.- úplná volnost dětí k zábavám podle vlastní volby a přání,
2) od 9, 15. do 10 hod.- úklid hraček, cvičení a zábavy s učitelkou,
3) od 10 hod do odchodu domů na oběd -následuje mytí rukou a svačina, dále
se děti zaměstnávají pohybem, hrou, tancem, cvičením, rozhovory, ručním
zaměstnáním.
Odpoledne se děti znovu scházejí ke hrám, ručním zaměstnáním, k jídlu a
závěrečnému úklidu hraček. Jarníková k plánování uvádí: „Ačkoli denní rozdělení dne
dle hodin má zde svoji cenu, týdenní rozvrh, který určuje druh zaměstnání pro ten který
den musí býti zavržen, výběr má zde býti vždy volný, závislý pouze na nahodilých
okolnostech, na vůli a náladě učitelky a dětí. Denní rozdělení dle hodin musí ovšem
vyhovovali dětem a určuje dobu jídla a spánku, ostatní čas vyplní se (jak se již nyní
děje) tak, aby se vhodně střídal pohyb i odpočinek, zpěv a klid." (Jarníková, 1911,
s. 194)

Doporučené prostředky výchovy:
1 • vyprávění a předčítání učitelky - bajky, pohádky, povídky, básně - při výběru se
má vždy dbát na srozumitelnost přístupnost dětem.
2. probouzení ušlechtilých citů - lásky, úcty atd. - dětem přístupným.
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3. cvičení v řeči - vyprávění vlastních zkušeností dětí, dramatizace pohádek,
povídek. Učitelka sleduje správnou výslovnost a vyjadřování dětí.
4. cvičení v pozorování, kdy děti mají hovořit o tom, co znají z vlastního
pozorování, tázat se na to, co neznají, co myslí, že znají. Učitelka tak má
příležitost doplňovat nejasné a nesprávné představy dětí. Doporučené formy jsou
hádanky, cvičení smyslů zrakových,sluchových a hmatových, hry
s pokrývankami, mozaikami, procvičování barev, to vše při pobytu na zahradě
(v přírodě), ve škole, doma...
5. ruční zábavky - osvětlují a upevňují nově získané představy. Nabádá se
k podporování dětské tvořivosti při kladení, modelování, kreslení, trhání a
skládání papíru, nalepování, vystřihování, při práci z lýka.
6. cvičení těla a hry - mají se dětem vštěpovat základy hygieny, vést je ke
správnému držení těla, dýchání nosem, užívání kapesníku. Dále děti cvičí
zdravotní cviky, cviky s tyčemi, míči, obručemi, pochodují, hrají hry v kruhu i
samostatně. Cvičení správného dýchání se má provádět denně.
7. hudba a zpěv, rytmické pochody a pohyby při hudbě
8. různé zábavy - s přihlédnutím k vybavení školy. Sem se řadí volné hry
s hračkami, loutkové divadlo.

Uspořádání obsahu činností sleduje přání Jarníkové, aby se mateřská škola co
nejvíce podobala domovu. Zatím však zůstává na překážku velký počet dětí, malé
místnosti a nedostatek hraček. Děti tedy musí být zaměstnány tak, aby bylo možné tak
velkou skupinu ovládat. Uvedená negativa jsou totiž v rozporu s přirozenou potřebou
volnosti v pohybech i v činnostech.
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Další knihou věnovanou koncepci mateřské školy je publikace Výchovný program
mateřských škol (Jarníková, 1927). S podtitulem Přehled výchovných prostředků a jak
jich užíváme. Tato kniha se objevuje s třináctiletým odstupem od předchozích návrhu
programů a má charakter učebnice. Publikace byla v roce 1928 vyznamenána cenou
ministerstva školství a národní osvěty. Východisko programu tvoří úvaha o cíli
výchovy, tím má být zdravý vývoj tělesný, duševní a mravní, protože již v útlém věku
dítěte se kladou základy pro celý další život.
Výchovný program obsahuje definici cíle předškolní výchovy: „Cílem výchovy
dětí ve věku předškolním jest všestranný rozvoj tělesný a duševní. Chceme, aby dítě
mělo:
1) zdravé tělo
2) bystré, vycvičené smysly, živou obrazivost, tvořivou a napodobivou činnost,
probuzený zájem pro okolí, správnou výslovnost, schopnost pozorovati (tj. soustřediti
pozorování a přemýšleti)
3) základy pro život ve společnosti, pro soběstačnost, pro pochopení krásy,
přírody a umění" (Jarníková, 1930, s.5)
Ve výkladu o výzkumu jsou uvedeny názory významných zahraničních i našich
psychologů a zdůrazněna je nutnost znalosti vývojových a věkových zvláštností dětí
jako východisko pro lepší soustavné a uvědomělé působení na dítě.
Značná pozornost je soustřeďována na péči o tělesný rozvoj a zdraví dětí, péči
o rozvíjení pohybových schopností, správné držení těla, otužování dětského organizmu
a vytváření hygienických návyků. Důraz je kladen na péči o zdraví dětí, a ta má
zahrnovat: péči o čistotu osobní i okolí, o pořádek, o bezpečí, o čistý vzduch, o slunce, o
pohyb a odpočinek, o správnou a pravidelnou výživu a životosprávu, o správné dýchání,
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o správný růst, o rozumné otužování, o správný oděv a obuv, o nábytek zdravotně
nezávadný.
Prostředkem k rozvoji hrubé motoriky je umožnění dětské aktivity, jejíž součástí
jsou uvědomělé a spontánní pohyby,hry a tělesná cvičení, vycházky, práce, sporty.
Zdravý vývoj dítěte podporují denní tělocvičné lekce, která obsahují cvičení přirozená,
průpravná cvičení a otužování. Průpravné cviky jsou děleny na cviky procvičující trup,
břišní svalstvo, cvičení dechová a cviky složitější. Cvičení na nářadí se doporučuje jako
vhodné až pro starší děti (od 8 let). Mladší děti mohou využít široké nabídky přírodního
nářadí.
Pozornost je také věnována seznamování dětí s přírodou: „.Pro duševní obohacení,
pro tělesné zdraví, ale hlavně pro mravně zušlechťující vliv dopřejme dětem styku
s přírodou, poskytněme jim z ní radostí, vzbuďme k ní lásku a soucit, soustřeďujme
úmyslnou pozornost, cvičme vůli dětí péčí o zvířectvo a o rostliny, ovládejme touhu po
utržení květu apod. Šťastné děti, které prožívají dětství v přírodě a těší se z jejích
darů... Co působí na zdraví dítěte, působí též na jejich mysl a na duši: v zdravém těle
zdravý duch. " (Jarníková, 1927, s. 162)
Prostředky, jimiž lze pěstovat smysl pro přírodu jsou: styk s přírodou, pozorování
přírody a tvorstva, rozhovory, obrazy, příležitostná upozornění a poučení, práce
v přírodě, ošetřování zvířat a rostlin, básně, vyprávění a hry, zaměstnání v přírodě. Děti,
které jsou předem připravené, zcela jinak prožívají a chápou vyprávění pohádek o
zvířatech a rostlinách, lépe své okolí pozorují. Také se doporučuje mít v mateřské škole
akvárium, terárium nebo klec s ptáky.
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Podrobný výklad je věnován dětské hře a jejímu významu pro rozvoj tělesný,
duševní a mravní. Prezentován je také názor různých autorů, týkající se hry např.
Komenského, Fróbela, Lindsay, Pospíšila, Munzara.
Hry Jarníková rozděluje na:
1. volné a řízené,
2. napodobivé a tvořivé,
3. tělesné a duševní,
4. hybné a klidné,
5. se zpěvem a bez něho,
6. společné a o samotě,
7. v přírodě a ve světnici
8. s pomůckami a hračkami a bez nich,
9. lidové a umělé.
Dále jsou podrobně rozvedeny. Zábavnými úkoly při oblékání jsou děti vedeny
k sebeobsluze. Zde se má začít, co nejdříve, aby se děti naučily samostatnosti. Náměty
v' - i«n., černány iak od Dr. M. Montessorivé a
ke cvičení a pomůcky v oblékání, šněrovaní, jsou čerpaný j
Dr. O.Decrolyho, tak z vlastních zdrojů.
v kapitole Dětská zaměstnání je objasněna potřeba činnosti malých dětí: „Celý svět jest
dítěti dílnou a materiálem k pokusům," Tato věta z oběžníku elem. školám angl.
vystihuje dětskou touhu po činnosti, která musí být ukojena, rna-h výchova vyhovovali
přirozeným potřebám dětským.»,, Klidné zaměstnání uspokojuje právě tak jako
nejmilejší hra, ostatně je-li konáno vhodně, odpovídá-.i současným zájmům dítěte, má
ráz hry (Jarníková, 1927, s. 44,45). Nejpřirozeněji!! zaměstnání vzniká na popud
samotného dítěte, např. je ovlivnéno kamarádem, dospělými nebo získalo určitou
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zkušenost. Pokud je však dítě netečné, je potřeba, aby učitelka podporovala touhu po
činnosti. V souvislosti s dětským zaměstnáním je také rozvedena problematika dětské
tvořivosti.
Výchova v rodině i mateřské škole se neobejde bez radosti a zábavy. Mezi
vhodné zábavy patří loutkové a maňáskové divadlo, dětský školní výlet nebo ples,
školní slavnosti a besídky, dětský dýchánek. „Život a hry v dětské společnosti jsou
nejpřirozenější a tedy nej vhodnější cestou ke štěstí, což má vliv na vývoj povahových
rysů..." Proto nutno uznati význam výchovy pro děti všech společenských vrstev
v mateřské škole, děti z domova rozmazlené se otuží v dětské společnosti i vlivem
veselého výchovného programu, přestanou plakat pro každou hloupost, děti z domova
zamlklé, zakřiknuté, užijí veselosti aspoň v kruhu dětí v mateřské škole... Program
mateřské školy i rodiny, je-li dobře prováděn, baví děti stále, neboť správná výchova
využívá dětského zájmu." (Jarníková, 1927, s. 55).
Nejvíce pozornosti je věnováno výchově smyslů. Jarníková zdůrazňuje význam
zdravých smyslů pro život člověka, zmiňuje se zde několik zásad, které je třeba při
výchově dodržovat, jak využívat smyslového vnímání a pěstovat smyslovou paměť.
Hojně cituje z různých výchovných systémů, které se zabývají smyslovou výchovou a
podrobně popisují pomůcky.
Kapitola věnující se výslovnosti a řeči pojednává o významu správné
výslovnosti a řeči v raném věku dítěte. Každý, kdo se zabývá řečovou výchovou
předškolních dětí, musí podle Jarníkové znát anatomii, fyziologii hlavních mluvních
orgánů, vývoj řeči a podmínky správného vývoje, nápravné cviky a prostředky
k procvičování řeči. Výchovný program se také věnuje hudební výchově, jež obsahuje
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hudbu, rytmickou výchovu a zpěv. Vychovatel by měl umět připravit půdu k vnímání
krásna a vzbudit zájem pro vyšší prožitky.
Obsáhlá část knihy je věnována poučování dětí a pozorování jako cestě
k poučení. Správné pozorování je základem správné rozumové činnosti. Jarníková
uvádí, co lze pozorovat, o čem lze hovořit během roku s ukázkou programu v mateřské
škole. Vždy se má vycházet z dětského zájmu a dětského prostředí. Děti mají vnímat
především skutečnost, věci, hračky, živou přírodu. Tak se u nich docílí jasných a
správných představ.
Kapitolu uzavírá vysvětlení podstaty některých výchovných systémů - Fróbelův.
Svobodův, Montessoriové, Decrolyho. „Jsou rozmanité výchovné systémy a bude
úlohou učitelek mateřských škol a vědeckých institucí, aby prozkoumaly, co se hodí prc
české děti (Jarníková, 1927, s. 138). „Dopřejme dětem hodně volnosti, her ve
společnosti dětí a v přírodě, vhodného zaměstnání a pak jim ani nezbyde času
k nedětským nebo aspoň zbytečným zaměstnáním. Vychovatel se musí varovati, aby
uměle neurychloval dětského vývoje, aby nepřetěžoval dětského mozku, jenž v této
době rychlého vývoje potřebuje šetření, nemá-Ii být zdeformován a jeho činnost
ochromena, musí se však přičiniti, aby podporoval a nezdržoval duševního vývoje,
vyhověti i tomuto požadavku jest vychovatelským uměním a nelze se mu naučit z knih
a metodik, základem bude pozorování dítěte a pomocníkem bude výchova co
nejpřirozenější." (Jarníková, 1927, s. 143)
Závěr knihy je věnován mravní výchově dítěte předškolního věku. Právě v této
době se v dítěti vytvářejí základy mravního povědomí. Malé děti nejsou zpravidla
mravné ani nemravné, chybí jim uvědomění činů a jejich následků. Učitel proto musí
dobře pozorovat mravní vývoj dítěte a porozumět okolnostem, v nichž žije, aby nežádal
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nemožné a nesoudil nespravedlivě. Do oblasti mravní výchovy patří výchova
povahových rysů, společenského chování, vztahu k rodině a k nejbližšímu okolí a
výchova návyků ukázněného chování.
Jarníková také věnuje pozornost plánování v mateřské škole. Uvažuje, zda by
měli vychovatelé pracovat podle předem připraveného plánu nebo se řídit jen
příležitostným programem (ten si buď vynutí děti svým zájmem, nebo je vyvolán
nějakou událostí). Konstatuje, že obojí přístup má své výhody i své meze. Zkušený
vychovatel je zásoben materiálem přípravy tedy nemusí být tak podrobné. Může ve své
více improvizovat a stavět na zájmu dětí se zřetelem na cíl, ke kterému směřuje.
Jarníková konstatujeme práce podle vymezeného plánuje pohodlnější, než
předchozí postup, avšak ztrácí tak životnost a flexibilitu. Proto podrobný plán
doporučuje pro začátečníky, aby jejich práce nebyla příliš kusá a nevyrovnaná.
Domnívá se, že pravidelný rozvrh hodin v „nové" mateřské škole není nezbytný, je však
nutné stanovit jen pevné místo pro jídlo a odpočinek. Ostatní čas se má vyplnit podle
okamžitých potřeb - pohádkou, hrou, ručním zaměstnáním nebo řízeným výchovným
programem. Za příznivého počasí mají být děti co nejvíce na čerstvém vzduchu.
Kniha podává ucelený přehled o výchovném programu mateřských škol
s uvedením poznatků a pramenů o teorii, metodice a didaktice. Je to učebnice, která
byla určena adeptkám učitelství pro mateřské školy. Snaží se nepodávat návod, jak
s dětmi pracovat, ale učí zamyslet se nad svou prací. Vede k tomu, aby nebyly
přijímány hotové „recepty" pedagogické práce tím, že se okopírují.
Současně má učitel dbát na to, aby nebyly děti přetěžovány vědomostmi, ale aby
přirozeným způsobem využil dětskou touhu po vědění na základě svých odborných
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znalostí. Z knihy je také možno čerpat poznatky o různých metodách a systémech,
vědeckých zákonitostech výchovy a podporuje cílevědomé zkoumání dítěte.
Snahou Jarníkové je přispět k otevření a pochopení nových problémů ve
výchově a vzbudit tak o ně mezi odbornou veřejností zájem.
Výchovny program pevně vymezuje cíl výchovy dětí v předškolním věku, pro
které jsou stanoveny tři druhy výchovných prostředků: tělesná výchova, rozumová
výchova a mravní výchova. Základem plánování je pevné stanovení cíle, k němuž má
učitelka směřovat. Zda se tak děje podle předem připraveného plánu, nebo učitelka
využívá situační nabídku, je pouze na vůli a zkušenostech učitelky.
Výchovny program je oproti Příručce pro školy mateřské rozšířen o teorii,
metodiku a didaktiku jednotlivých činností v mateřské škole, podrobně jsou zde
popsány činnosti, které mají jednak charakter výchovných složek např.:- tělesná
výchova, cvičení výslovnosti a řeči, hudební výchova, výtvarná výchova, ale i
výchovných prostředků: dětská hra, dětská zaměstnání a zábavy.
Jarníková uvádí význam těchto činností, stanovuje pravidla a zásady jejich
provádění, případně i různé formy realizace. Podle výchovného programu Jarníkové se
na mateřských školách pracovalo během celého období první republiky, jelikož chyběly
oficiální výchovné osnovy. Přiklání se totiž k určení komplexního rozsahu vědomostí,
dovedností a návyků, které by si měly děti daného věku osvojit. Při studiu tohoto
historického materiálu autorka vidí určité srovnání se současným Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, kde směřujeme k získání
konkrétních kompetencí dítěte. Zdá se, že představy Jarníkové a současné pojetí RVP,
se v určitých rovinách prolínají.
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Ida Jarníková usilovala také o rozpracování jednotlivých výchovných složek
stanovení jejich základních úskalí.
Další publikací, v níž problematiku rozvádí, je Dětský svět, který spolu se
Zdeňkou Drobnou vydává v roce 1913. Kniha nese podtitul - Návod k zaměstnání dětí
dle nových směrů pro školy mateřské a nejnižší třídy škol obecných. Autorky řeší
otázku tvořivosti a samostatnosti dětí a záměrného usměrňování dětské činnosti.
Úvodní část je věnována cíli, obsahu a prostředků výchovy dětí předškolního
věku. Cíl je spatřován ve zdravém tělesném a duševním vývoji, s důrazem na svobodu
pohybu i konání. Pokud jde o návaznost mateřské školy na školu obecnou, Jarníková se
domnívá, že není žádoucí užívat školní didaktiku v předškolních zařízeních a zahlcovat
dítě výkladem. Příprava na školu spočívá v tom, že dítě prožije šťastné dětství, plné
činorodosti, přirozeně podporující jeho intelekt.
Kniha popisuje konkrétní způsoby práce při jednotlivých zaměstnáních, např.
činnosti a hry s pískem, sestavování a stavěni.
Další kniha 55 lidových tancůjjrojkolu a clům (1913) vypovídá o důležitosti a
významu umění, zvláště lidového. Jarníková vybrala a upravila lidové tance pro malé
děti z časopisu Český lid. Ačkoliv vybírala velmi citlivě, podle Mišurcové (Mišurcová,
1978) je nesporné, že lidové tance jsou určeny pro dospělé a zařazení do programu pro
předškolní děti působí uměle.
Publikace z roku 1918 Ink zaměstnáme pobavíme děti ie zaměřena na náplň
pracovní výchovy, rukodělnou činnost. Z podtitulu knihy vyplývá, komu je zejména
určena. Pro dobrovolné pomocnictvo v ústavech a pro vychovatele vůbec.V úvodu
Jarníková zmiňuje o důsledcích války na mládež, vyjadřuje obavy z narušení zdárného
psychického a fyzického vývoje. Stát by podle ní měl učinit určité kroky v cestě
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za nápravou a zlepšit přípravu dobrovolných vychovatelů mládeže ve výchovných
ústavech.
V knize uvádí přehled vhodných zaměstnání a zábav pro děti, jedná se tady o
určité vymezení pracovní náplně vychovatelů podle věkové kategorie a druhu ústavu,
kde budou pracovat (jesle, opatrovny, mateřské školy, školní a dětské útulky,
domoviny, sirotčince, kolonie a útulny, ústavy pro děti abnormální a nemocemi
tělesnými, smyslovými nebo duševními, pro děti opuštěné nebo toulavé).
Jarníková zároveň považuje za vhodné, aby dobrovolníci před nástupem do
praxe absolvovali hospitace v některém z ústavů.
Kniha nabízí široké spektrum činností, her a zaměstnání, ke kterým je možné
využít materiál dostupný každému (cívky, korek, lepenka atd.).
Téma rukodělných činností dále rozvíjí a tak v knize Dětská zaměstnání (1929)
nalezneme rozšířený program pracovních zaměstnání, s využitím našich i zahraničních
zkušeností. Jarníková shrnuje své dosavadní zkušenosti, které načerpala při práci
s dětmi na svém působišti v ústavu pro vzdělávání učitelek mateřských Škol. Probírá
metodiku a

d i d a k t i k u

jednotlivých dětských zaměstnání, jedná se např. o výrobu hraček,

pomůcek, ozdob. Podává k nim návod, jak pro děti, tak pro učitelky, jež by měly dbát
na bezpečnost při práci s nástroji, zohledňovat vhodnost materiálu, úspornost, vkus.
V neposlední řadě by se nemělo zapomínat na radost a potěšení, které má tvořivá práce
přinášet. Učitelka má umět v dítěti probudit chuť do dalšího úsilí, je dobré si o
výrobcích pohovořit, v případě možnosti šije vystavit. Součástí knihy je také obrazová
příloha, která má sloužit pro větší názornost.
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Postupem času věnuje Jarníková prohloubenou pozornost oblasti rozumové
výchovy. Této problematice jsou věnovány dvě publikace Cvičení smyslových
schopností a O vodě, co v ní roste a žije.fdata?)
Cvičení smyslových schopností je zaměřeno na rozvíjení smyslů a jejich význam
v duševním vývoji dítěte. Smysly, zvláště paměť, svalovou koordinaci, pozorování, je
nezbytné cvičit podle určitých metod a s náležitými pomůckami. Publikace rozebírá i
otázku výzkumu smyslových schopností dětí, seznamuje s názory některých psychologů
a pedagogů na výcvik smyslů.
Jarníková vždy zastávala uvážlivý postoj k zahraničním vlivům, některé výchovné
prostředky dokonce považovala za příliš umělé, nepatřící do světa dětí. Děti potřebují
spíše přirozené zaměstnání, společnou hru a práci.
„Individualizace je nezbytná, má-li se vyhověti osobnímu tempu dětí, ta je i při
hromadném zaměstnání, nevyžadujeme-li od všech dětí stejných výsledků, každé
pracuje podle svého osobního tempa a schopností nevadí mu, že nedosahuje stupně
vyspělejších dětí, poněvadž jinak pojímá svou práci. Záleží na taktu vychovatelově a na
tom, aby s porozuměním a laskavě přijal všechny dětské projevy." (Jarníková, 1931, s.
143).
v knize

Qjvodě^cojMUJ^steAŽi^ obsáhle propracovává dosavadní dlouholeté

a bohaté zkušenosti, získané v práci s předškolními dětmi. Uvádí metody, výchovné
zásady, které je potřeba uplatňovat při předávání a upevňování poznatků, doporučuje
některé pomůcky např. knihy, pohlednice, obrazový materiál. Mezi vhodné prostředky,
kterými učitelka předává poznatky, Jarníková řadí dramatizaci, loutkové divadlo,
cvičení smyslů, popěvky, říkadla. Učitelka také musí umět reagovat na otázky a
podněty, které děti vznesou.
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Učitelka při přípravě programu pro děti vychází z toho, co je zajímavé, poutavé
a co je vhodné vyspělosti dětí. Nemá za všech okolností uvádět do oblastí, jež jsou
dětem předškolního věku zatím vzdálené a nemohou jim dobře porozumět např.znalosti
o všech pramenech a shromaždištích vod. Objeví-li se však v říkadlu, v pohádce nebo
při hře slovo, o němž určitě neví, znají-li děti jeho smysl, krátce a názorně je vysvětlí.
Publikace ukazuje bohatství látky, která je věnována vodě -např. náměty Co potůček
vypravuje, Napršelo!, Nechoď sám k vodě!, Na břehu rybníka atd. Jarníková také
naznačuje rozsah vědomostí, které je možné dětem předškolního věku poskytovat. Dále
Jarníková doporučuje organickou návaznost na další složky výchovy - pohybovou,
jazykovou, literární, hudební a výtvarnou.
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3.5 Reforma české mateřské školy
Snahy o reformu školy a výchovy vůbec lze vysledovat od počátku XX. století,
které je nazýváno „stoletím dítěte". Ideály svobody dítěte a „volné výchovy" se
dostávají do rozporu s ustrnulým, jednostranně intelektualistickým zaměřením školního
vzdělávání. Ke změnám dochází i v oblasti předškolní výchovy, kde nastává odklon od
školních tradic a do popředí je kladen zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte. Postupně
vznikají reformní mateřské školy v cizině i u nás. Podněty přicházejí např. z USA a
Itálie.
Ve Spojených státech jsou reformní snahy vedeny zejména principy pragmatické
pedagogiky a zdůrazňují rozvoj individuality jako vrcholného cíle výchovy. Podle
tendencí liberalismu, který našel největší uplatnění právě v USA, je rozvinutí každého
jedince optimální cestou k prospěchu celku. Dosavadní početné třídy dětí se nahrazují
malými skupinami, aby byl navázán těsnější kontakt dítěte s učitelem. Právě tak mohou
být lépe rozvíjeny potřeby intelektuální, tělesné a morální. Prosazuje se harmonie
tělesného a duševního vývoje i větší volnost dětí.
Rovněž podněty z Itálie, které pronikly prostřednictvím práce Marie
Montessoriové, přispěly významnými prvky do reformního hnutí. Šlo zejména o
uplatnění vlivů vědecké pedagogiky při výchově dítěte, o individualizaci výchovy, která
je rozpracována zejména v oblasti výchovy smyslů, a o kritiku staré školy, která dítě
zotročuje. Výchova má být založena na svobodě dítěte s možností plného uplatnění
přirozeného vývoje a odstranění všech překážek, které spontánnímu vývoji brání.
Jde o vytvoření specifického, dítěti přiměřeného prostředí, v němž se může plně
rozvinout a uplatnit svou samostatnost a aktivitu.
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Také u nás, podobně jako v cizině, se projevují snahy o reformu mateřské školy
v prvním desetiletí XX. století. V jejich čele stojí v Cechách Ida Jarníková a na Moravě
Anna Siisová.
Na prvním sjezdu Jednoty moravských pěstounek v Brně roku 1907 vyslovila
Anna Siisová představu o reformě mateřské školy a v roce 1912 tuto problematiku
shrnula ve svém spisku Kam jsme dospěli v hromadné výchově dítek.
Na základě třicetiletého působení na mateřských školách založila v roce 1910
reformovanou mateřskou školu v Brně, kde realizovala svůj nový výchovný systém.
Na prvním místě postavila péči o zdravý tělesný vývoj, rozumový vývoj
omezuje na poznatky týkající se tělesného zaměstnání. Tato myšlenka formuluje i cíl
výchovy, ten spočívá v podpoře vývoje těla, které musí nabýt potřebných vlastností pro
výchovu rozumovou v pozdějším období.
Mezi prostředky výchovy Súsová řadí: hry volné s hračkami, tělocvičné
pochody, cvičení pořadová, prostocviky, ruční výtvarné práce, modelování, volné
kreslení, sestavování, rozmluvy názorné a volné týkající se nejbližšího okolí dítěte,
vypravování, pohádky, bajky, povídky, cvičení paměti, básničky, říkadla, hádanky a
písně.
Prostředí reformní mateřské školy se podstatně lišilo od dosavadního zařízení.
Nová škola byla obohacena o hernu, kde měly děti možnost volně se pohybovat, cvičit,
hrát hry. Další důležitou místností se stala pracovna, v níž byly umístěny skříně na
dětské práce, stůl pro učitelku, kruhové stolky a židličky. Zde se konaly skupinové
činnosti, výtvarné, pracovní či literární. Přirozený pohyb na vzduchu se uskutečňoval
v zahradě, která se pak stala nedílnou součástí reformních mateřských škol. Zde se
mohly hrát pohybové hry, uskutečňovat sezónní zahradnické práce a hrát divadlo.
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Toto uspořádání se ukázalo jako optimální řešení mateřských škol přetrvávající
dodnes. Stinná stránka systému výchovné práce Susovéje spatřován v odklonu od
harmonie tělesné a duševní stránky dítěte. Přesto musíme ocenit osobitou snahu Anny
Susové o reformu předškolní výchovy a její specifické roli v životě dítěte.

3.5.1 Ida Jarníková a reforma mateřské školy

Mezi osobnosti, které svým životem a prací se zařadily mezi významné
pedagogické osobnosti první poloviny XX. století neodmyslitelně patří Ida Jarníková.
Počáteční reformní snahy Idy Jarníkové jsou patrné v aktivitách na půdě Spolku
pro zájmy škol mateřských. Na V. sjezdu pěstounek škol mateřských, který se konal
v Praze 8. června 1908, formulovala Jarníková v referátu Reforma školy mateřské
program a požadavky reformy. Týkaly se zejména zvýšení úrovně vzdělání pěstounek,
zřizování a správy mateřských škol, zlepšení úrovně výchovné práce, změn obsahu
práce. Referát obsahoval i požadavek úpravy právního, hmotného a společenského
postavení pěstounek, požadavek zřízení vzorných moderních škol a zřízení dětské
kliniky v továrních čtvrtích.
V neposlední řadě by se změny v mateřských školách měly týkat vybavení a
zařízení těchto institucí. Reformní mateřská škola má mít zvláštní hernu, šatnu, jídelnu,
zahradu s travnatým a písčitým hřištěm, otevřenou verandu. Požaduje se odstranění
školních lavic a zavedení stolků a židliček, poukazuje se na nutnost snížení počtu dětí
ve třídě, vyslovuje se i požadavek na výzdobu prostor v mateřské škole atd. Z V. sjezdu
vyplynula Resoluce (příloha č. 7), která výše jmenované požadavky shrnula a dále byly
postoupeny k dalšímu jednání.
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Hnutí za úpravu vhodného prostředí v mateřských školách, uvolnění dětí ze
školních lavic, zdůraznění hry jako nutné činnosti dětí předškolního věku a požadavek
pobytu dětí na čerstvém vzduchu bylo pokrokovým směrem ve vývoji předškolní
výchovy. Vedlo k odlišení mateřské školy od obecné školy vzdělávací a k vytvoření
specifického zařízení, které odpovídá potřebám a zvláštnostem dítěte předškolního
věku.
Jarníková doufala, že se průkopníci v oblasti reformy mateřského školství
v názorech sjednotí a tím tak prokáží svou sílu a schopnost tyto představy realizovat.
Jarníková se dále touto problematikou zabývá ve svém článku Reforma školy mateřské
Zde píše: „Útěchou nám jest, že i v Americe a jinde, kde existují dva proudy úplně
protichůdné, přece snahy reformní pomalu, ale jistě vítězí. A tak bude i u nás, musí se
najiti nová cesta střední, a na té mohou se sejiti oba směry, bude-li jich kroky říditi jen
pravý zápal pro věc a láska k dětem. Nesmí se zavrhovati vše staré jen proto, že jest to
staré, a propagovat vše nové, že jest to nové. Musí se tu dobře uvažovati nejen
o dosavadním systému, nejen o různých stávajících metodách, ale musí přistoupiti ke
starým zkušenostem studie nových metod a dětské duše... Školy mateřské, opatrovny i
jesle jsou skutečně blahodárnými ústavy a mohou vykonati mnoho, my bychom chtěly
vnésti do nich jen trochu světla a čerstvého vzduchu!
Účel těchto ústavů bývá často zaměňován, a proto užívá se i nepravých
prostředků při výchově... Tento osudný omyl činí z mateřské školy nižší oddělení školy
obecné. Již samo zařízení k tomuto omylu svádí: máme zde stejné lavice, stejnou tabuli,
(i tečkovanou), někde i podium se stolem a kříž jako ve škole obecné. Jak jinak by se
hned pohlíželo na školu mateřskou, kdyby již zařízení bylo zcela odchylné, stoličky a
stolky, velký stůl, skříně a poličky s hračkami, okna s květinami, pták v klec, to vše by
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mělo velký význam pro dítě, byla by mu škola mateřská bližší domovu a vycítilo by pak
při vstupu do obecné školy ohromný rozdíl a tím přestaly by snad i stesky na to, že na
děti, zvyklé kázni školy mateřské nečiní dojmu kázeň školy obecné, neboť k udržení
kázně se v obou případech používá dosud stejných prostředků.. Ale i ve školách
nynějších lze leccos provést, jen je-li chuť a porozumění, hlavně u správy
školy... Snížil-li by se počet dětí v jedné světnici na 20, nejvýše 30 dětí, pak by mohlo
by se i k jiným reformám přistoupiti." (Jarníková, 1909, s 22-23)
Článek obsahuje také návrh toho, jak by mohl vypadat den v mateřské škole bez
rozvrhu a osnovy. Děti se postupně ráno scházejí a hrají si s hračkami nebo si povídají
Učitelka toho může využít k vhodnému poučení a pozorování dětí. P 0 celý den by
střídaly různé typy činností - zpěv, hry, pohádky, povídky, říkadla, různé práce
Doporučuje dopřát dětem změnu a neustrnout ve stereotypu. Děti se však zároveň
podřizovat svou vůli, pokud má k tomu učitelka dobrý důvod
Naopak otrocká poslušnost má za následek přetvářku, děti se bojí a neml
pravdu. Je třeba vychovat lidi s vlastní vůlí a jedinečným smýšlením
Později tuto svoji představu o životě v mateřské škole podrobněji popisuje a
rozšiřuje ve svých poznámkách z roku 1930: „Cílem výchovy na mateřské škole jest
všestranný rozvoj dětských sil, a to v ovzduší dětem příznivém, souhlasujícím s jejich
přirozenou hravostí, s potřebou pohybu, s radostnou činností. Proto nemohou býti ani
dětská bytost ani práce učitelčina sešněrovány přesnými, nezměnitelnými předpisy jako
jsou podrobná osnova a předem určené rozdělení času... Rozvrh hodin, předepisující
určité vyučovací předměty (výchovné prostředky) na určité dny a půlhodiny
(v Rathausově rozvrhu dokonce na % hodiny !) unavuje děti 3-6 leté.
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Učebné předměty musí všude vymizet z mateřských škol a všude musí vniknout
psychologicky odůvodněný způsob práce: čas budiž rozdělen jen tak, aby byla
zachována pravidelnost v životní správě (např. čas k jídlu apod.).
Aspoň 1 hod. dopoledne a '/2 odpoledne má býti vyhraženo volným hrám, jež
jsou tak důležité pro správný rozvoj dítěte. V ostatním čase jsou děti (1/2 až 1 hod.)
zaměstnány učitelkou, která sama tento úsek dne rozčlení podle potřeby: zařadí do něho
dnes zpěv, vyprávění a těl. výchovu, zítra hovor, taneček a pohádku...Není pochyb, že
prožité lekce působí na děti mnohem víc než pouhé učebné předměty..Jen sezónní
témata musí býti na programu v určitém čase, ostatní program zařadí se různě.
...Neuznáváme Rathausova rozdělení roku na 10 měsíců, neboť celý měsíc se
nemůžeme zdržovat u žádného téma, vyjma předvánoční dobu..Nehledí se tu k rušivým
momentům (příchod nováčků, nemoci atd.)..Tedy ani osnova nemůže býti všude úplně
stejná, společná osnova musí býti jen rámcová a tak pružná, aby bylo možno přizpůsobit
ji různému prostředí a dětem různé vyspělosti...Učitelka musí vědčti, kam chce děti
dovést před vstupem do školy obecné...Mnohem důležitější než osnova jest způsob
podání, tedy metoda. Nechráním nedbalé, bezplánovité práce, ale zastávám požadavek
pedagogické svobody učitelstva, z niž vyrůstá krásný květ: tvořivá práce dětí a
učitelek", (fond Jarníková, PM JAK 571/74)
Již zmíněná Resoluce obsahovala také požadavek na změnu vnitřního zařízení a
vybavení mateřských škol. Jarníková tuto problematiku v průběhu času konkretizovala
např. ve svých poznámkách: „Máme na mysli docela jiné zařízení, než jest dosud
zvykem. Dosud se obyčejně pro tyto ústavy použije starého nábytku ze škol, co
nevyhovuje školním dětem, je dosti dobré pro děti malé... A tak je to se vším, na malých
dětech šetří se, škrtí se - poněvadž péče o ně není zákonem předepsaná jako výchovy
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školních dětí...Ideálem jest domek uprostřed zahrady, místnosti pro pobyt dětí mají být
najižní nebo východní stranu obráceny...Nátěr světlý, podle možnosti pouhé bílení...ve
výšce dětí nátěr olejový. Na stěnách lišty k věšení obrázků. Několik uměleckých obrazů
k výzdobě síní. Podlaha bez skulin, dobře čistitelná. Řádně vytápěn. Nábytek domácí:
stolky, židličky, nebo krátké lavičky s opěradly. Skříně na hračky a na dětské výrobky.
Kanárek, zlaté rybky nebo jiný živočich pro radost dětí. V „pracovně" na zdích nátěr
nebo tabule ke kreslení, polovina plochy šedá pro barevné kresby. Pomůcky
k zaměstnání, hojnost hraček. V ložnici lehátka, tmavé záclony, umývadla ručníky
žínky, sklenice, vše oddělené pro každé dítě...KIosety splachovací, chodby vytápěné
vzdušné, schody nízké se zábradlím nízko umístěným", (fond Jarníková PM JAK
562/74)

Při prosazování reformních požadavků do praxe byla Ida Jarníková průkopnicí
Podle jejího návrhu bylo zřízeno pokusné reformní oddělení mateřské školy v Praze ve
Pštrossově ulici, kde dva roky působila a prakticky ověřovala své návrhy Avšak ani
toto oddělení nemělo odpovídající podporu ze strany správy školy a nebylo zařízeno
tak, aby vyhovovalo reformním představám.
Cíl reformních snah na půdě mateřského školství Jarníková viděla v položení
základů dobré výchovy a zajištění kvalitní budoucnosti českého národa.

64

3.5.2 Reformní snahy v oblasti vzdělávání učitelek mateřských
škol

Reformní návrhy nebylo možné uskutečňovat bez odpovídajícího vzdělání
učitelek. Podle ministerského nařízení z roku 1872 o školách mateřských a ústavech jim
příbuzných, tj. o opatrovnách a jeslích, byl v roce 1873 otevřen kurs vychovatelek
mateřských škol při ženském učitelském ústavu v Praze.
První učitelkou budoucích pěstounek byla vynikající učitelka Barbora
Ledvinková. Kurz byl jednoroční, přijímalo se nejvýš 40 žákyň a nesměly být mladší
16. ti let ani starší 30.1et. Podle organizačního řádu učitelských ústavů z 26. května 1874
se v kurzu pro vzdělávání pěstounek ustálily tyto předměty: náboženství, vychovatelství
a teorie školy mateřské, praktická cvičení ve škole mateřské (při ústavu byla zřízena
státní mateřská škola), vyučování jazykové a věcné, kreslení od ruky, výtvarné práce,
zpěv a tělocvik.
V kurzu vyučovali profesoři učitelských ústavů, teorii a praxi předškolní
výchovy vyučovala ředitelka cvičné mateřské školy. Kromě interního bylo otevřeno i
externí studium (Bartušková, M. s. 329 -331).
Kvalifikaci „ pěstounka" (později přijato označení učitelka) na mateřské škole
bylo možno do konce XIX. století získat:
a) na čtyřletých ústavech ku vzdělání učitelek průběžně se získáním kvalifikace pro
obecné školy
b) na ústavech ku vzdělání učitelek po tříměsíční hospitaci na mateřských školách
c) v jednoročních zvláštních kurzech při těchto ústavech zřízených
d) v kurzech při mateřských školách veřejných či soukromých
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Aprobace byla získána ve všech typech na základě zkoušky způsobilosti. Koncem
XIX. století vznikl logicky přebytek pěstounek mateřských škol, pro něž nebylo
umístění. Jelikož však došlo k rozšíření předškolních zařízení, neměly tyto obtíže
dlouhého trvání.
Požadavek zkvalitnění přípravy pěstounek také zazněl na V. sjezdu pěstounek.
Ida Jarníková zde navrhuje prodloužit kurzy pro pěstounky na dva roky, dále pak
rozšiřující formy vzdělávání při univerzitním semináři. Ideálem pro ni však zůstává
specializované vysokoškolské vzdělání pro učitelky mateřských škol. Dále také
navrhuje udělování studijních stipendií pro učitelky, které se chtějí blíže seznámit
s reformními proudy v cizině.
Reforma v oblasti vzdělání učitelek se podle Jarníkové také týká rozšíření osnov
a učebního plánu o nové vyučovací předměty (např. zřizování knihoven s moderní
odbornou literaturou). Postupem času docházelo v této oblasti k dílčím úspěchům.
Od roku 1910 jsou pořádány kurzy pro další vzdělávání učitelek, jedním
z prvních je kurz psychologie pod vedením univerzitního profesora dr. Čády a následují
další (např. kurz modelování a nalepování, kurz práce z lýka a papíru, kurz nových
směrů v kreslení, v roce to byl kurz pro praktickou sociální péči o mládež apod.).
V této oblasti se také angažoval Ladislav Rathaus, učitel měšťanské školy
v Praze. Aktivně organizoval a inicioval vysokoškolské kurzy pro vzdělání učitelek
mateřských škol. Byl zakladatelem a redaktor revue Nová škola mateřská i Nového
časopisu učitelek škol mateřských. Touto činností se neobyčejně zasloužil o vytvoření
solidní základny pro mateřskou školu a opřel ji o vyšší vzdělání učitelek.
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Od roku 1914 se studium pro pěstounky mateřských škol prodloužilo na dva
roky, s tím, že se žákyně přijímaly každý druhý rok. Tento způsob studia byl zrušen
v roce 1932.
Požadavek vysokoškolského vzdělání pro učitelky mateřských škol byl slyšet
podruhé v roce 1920 na prvním sjezdu československého učitelstva a přátel školství.
Zde došlo rovněž k předložení návrhu zákona pro mateřské školy, na jehož sestavení se
.(arniková podílela. Přestože zákon neprošel, bylo dosaženo několika pokrokových
opatření v přípravě učitelek a postupném zvědečtění výchovné práce.K otázce
vzdělávání učitelek mateřských škol také vyjádřil Dr. O. Chlup (Chlup, 1957, s. 8-11):
„Účelně a promyšleně budované mateřské školství jest jedinou a pravou základnou pro
reformu celé výchovy obecné....
Řekl bych, že učitelka mateřské školy měla by míti znamenitou průpravu, přímo
vědecké vzdělání v oboru psychologie, fysiologie pedagogiky dítěte...Řekl bych také,
že naše ústřední školské úřady měly by míti živý zájem na tomto vzdělání svých
mateřskoškolských učitelek a na jejich řádné existenci. Zároveň přál bych si přesvědčiti
veřejnost a zvláště školské úřady, že mateřskou školu třeba přebudovat, vybudovat
věcně i vnitřně, školsky i pedagogicky, a včlenit ji takto do celé školské organizace jako
účelný, vhodný a úměrně upravený článek téhož řetězu."
Pokus o praktické provedení myšlenky vysokoškolského vzdělání učitelek, který
se setkal s velkým ohlasem, byl poprvé částečně realizován vysokoškolskými kurzy
v Praze a v Brně v roce 1927 a v Plzni v roce 1928. Z přednášek prvního
vysokoškolského kurzu byl vydán sborník Mateřská škola (1928) a z dalšího kurzu
sborník NováJkokuilMcřsM (1930).
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Cílem kurzů bylo rozšíření odborného vzdělání, avšak tato setkání se stala také
určitým manifestem za jednotnou organizaci školství, za vysokoškolské vzdělání
učitelek mateřských škol a za reformu mateřského školství.
V prvním svazku knihovny Nové školy mateřské pak vychází v roce 1931
komentář k vládnímu návrhu zákona o školách mateřských. Dalším úspěšným krokem
bylo roku 1932 založení Školy vysokých studií pedagogických, kde si učitelky mohly
rozšířit své vzdělání. O rok později vzniká Studovna učitelek škol mateřských, kde se n
činnosti aktivně podílela také Ida Jarníková. Studovna se postupně stává střediskem
odborného pedagogického ruchu pro celou tehdejší republiku.
Ida Jarníková usilovala vždy o kvalitní, odbornou přípravu učitelek mateřských
škol, která je po vzdělanostní stránce postavena na úroveň učitelů vyšších stupňů.
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3.6 Osvětová a veřejná činnost Idy Jarníkové
Jméno Idy Jarníkové je také spjato s aktivitami propagátorskými a osvětovými.
Šíře jejího působení se projevila v oblasti veřejného a kulturního života.
Na půdě Spolku pro zájmy škol mateřských řešila po roce 1918 otázku vytvoření
zákona o mateřských školách v Československé republice, který byl dlouho
připravován. Byla to doba, kdy se autorsky odmlěela a plně se věnovala této
problematice. Zásadní pro chystaný zákon mělo být včlenění mateřského školství do
školského systému a příprava zákona o mateřských školách. Příspěvkem k řešení této
problematiky byla kniha Idy Jarníkové Školy mateřské, ieiich význam, účel a
organizace, jakož i úřední předpisy vydaná v roce 1926. V publikaci uvádí dosud platné
zákony, kterými se tehdejší školství organizovalo a řídilo.
Spektrum činností, kterými se Ida Janíková celý život věnovala, bylo velmi
široké. Kromě příspěvků do Časopisu učitelek mateřských škol psala články i do řady
jiných časopisů a novin (viz. příloha č. 6), realizovala přednášky, pomáhala při
organizování výstav u nás i v zahraničí. Podílela se na návrzích a zřizování nových
mateřských škol.Osobně se účastnila slavnostních otvírání mateřských škol, např. v roce
1928 v Novém Bydžově.
Od roku 1927 spolupracovala s Československým rozhlasem, zde v tomto roce
přednesla referát na téma: Knihv a obrázky pro naše nejmenší a v roce 1928 vystoupila
v rozhlase třikrát (referáty: Dětské radosti v zimě. Jak učíme malé děti řeči m a t r i k

a

Mateřské školy v_ČSR)- Pí"0 rozhlas také upravila některé české i zahraniční pohádky.
V roce 1946 byla vysílána původní anglická pohádka (přeložená L.Tesařovou a
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upravená I.Jarníkovou) O černé slepičce. Jarníková též několik pohádek sama napsala,
např. O hloupém medvědovi a O černém prasátku. (S 374 - VIII B)
Díky své výborné znalosti cizích jazyků vedla korespondenci se zahraničními
odborníky v oblasti předškolní pedagogiky. Rovněž pečlivě sledovala a uchovávala
články týkající se problematiky předškolní výchovy, ať už z českých zdrojů nebo
zahraničních (např. Rumunska, Anglie, Portugalska, Francie, Spojených států).
Kromě sledování nových proudů v oblasti předškolní pedagogiky také Jarníková
studovala historické prameny a psala na tato témata přednášky - Rousseau, Pestalozzi,
Herbart, Tolstoj atd.
Její přednášky, které byly určeny jak odborníkům, tak laické veřejnosti, mohly slyšet
stovky posluchačů po celé republice... „Osvětový tvar pořádá cyklus přednášek
O reformě školy. Úvodní přednášky přednese kol. I. Jarníková... každé pondělí. ...Kurz
je bezplatný, účast důležitá." (Protokol MŠ U Studánky, 1924)
...Na Moravě sešla se vědecká společnost, která pracuje odborně, programově a
výzkumu dítěte a mateřského školství. Uspořádá obsáhlý kurs pro učitelky mateřských
škol. SI. Jarníková čte referát sjezdu pořádaném v Brně: O výzkumu dítěte "
(Protokol MŠ U Studánky, 1927))
Z archivních materiálů můžeme vyčíst, že se Jarníková také řadila mezi osobnosti,
které spolupracovaly s Masarykovým lidovýchovným ústavem, se Svazem osvětovým
v Praze XII a s Konfederací duševních pracovníků. Na akcích těchto ústavů rovněž
přednášela.
Ida Jarníková svými pedagogickými názory a reformátorskou činností přispěla
významně k přerodu české mateřské školy na počátku XX. století.

70

4. Závěr
Časový rámec diplomové práce je ohraničen v širším pohledu vznikem 1
české mateřské školy r. 1869, jež byla zakotvena říšským zákonem. Následovalo tzv.
„vynesení " č. 4711 z roku 1872 a pozdější vládní návrh školského zákona z roku 1928.
který nebyl schválen. Tato legislativní forma byla proměňována v reformních návrzích
a výchovném programu Idy Jarníkové. Tím se tak utvářel obraz mateřské školy na konci
XIX. a začátku XX. století.
Dějinné převraty každého oboru jsou tvořeny převážně mimořádnými
osobnostmi, na něž však v průběhu vývoje často zapomínáme. Takovou osobností na
půdě předškolní pedagogiky je Ida Jarníková a její učitelské a reformátorské aktivity.
Na ni nebylo v průběhu historie zcela zapomenuto, bohužel jednotliví autoři,
kteří se o I. Jarníkové zmiňují, až dosud nepřinesli výrazně nové pohledy na její
inspirativní a přínosné působení. Problémem, který se často opakoval, byla absence
práce s primárními zdroji. Autorka se tedy zvláště zaměřila na zkoumání těchto
materiálů.
Vizionářské názory Idy Jarníkové, které položily základ současnému
demokratickému školství, se týkají takových témat jako např.odmítnutí přílišného
verbalismu a školských metod, všestranný rozvoj předškolního dítěte, zpřístupnění
mateřské školy všem společenským vrstvám nebo bezplatnost návštěvy předškolního
zařízení. Cílem se pro I. Jarníkovou stává příprava dítěte pro život prostřednictvím
přirozených situací a námětů, převážně blízkých dětem. Svým životem a dílem
dostatečně prokázala svou fundovanost v oboru předškolní pedagogiky jak v teoretické
rovině, tak i v praxi.
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Situace vzniklé kolem převratových historických dat v Československu r. 1918a
r. 1989 mohou působit jako paralely. V obou případech po období tápání, přichází
volání po ucelené a v dané době moderní koncepci předškolní výchovy.
Tak jako ve 20. letech XX. století i po r. 1989 nalézáme učitele- průkopníky,
experimentátory, kteří hledají okamžitá východiska z dané školské mizérie (tak, jak na
ni subjektivně nahlížejí). Nečekají také na legislativní oporu v podobě školského
zákona, který by novou situaci podepřel.V současnosti si uvědomujeme, že není moudré
opovrhovat nebo odmítat veškerou práci v oblasti předškolní výchovy, vykonanou
v „předchozím" období. Každá moudrá reforma má být schopna oprostit se od krajností,
čerpat pozitiva z minulosti a obohatit o ně teorii i praxi.
Jsem si vědoma, že tato práce a rozbor daných problémů, je pouze skromným
příspěvkem ke studiu reformního hnutí v předškolní výchově na našem území.
Avšak i drobné historické studie mohou v tomto kontextu posouvat naše poznání
dál.
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5. Archivy a archivní materiály

Při shromažďování primárních pramenů autorka navštívila následující instituce:
•

Archiv Muzea J. A. Komenského v Praze

•

Archiv Mateřské školy U Studánky, Praha 7

•

Archiv Mateřské školy Pštrossova, Praha 1

•

Soukromý archiv J. Uhlířové

Autorka se v diplomové práci odvolává na následující materiály:
Knihy protokolů opatrovny a mateřské školy U Studánky, r. 1902 - 1929, MŠ U
Studánky
Knihy protokolů mateřské školy v Karlině, r. 1905 - 1917
Jarníková, I. Archivní materiály z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského
v Praze
Protokol ze dne 22. prosince 1910. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Protokol ze dne 11. ledna 1915. MŠ v Karlině
Protokol ze dne 22. října 1914. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Protokol ze dne 19. listopadu 1918. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Protokol ze dne 21. k\'ětna 1913. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Protokol ze dne 10. února 1907. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Jarníková, I. Neudržitelné hmotné postavení učitelek mateřských škol, neznámé noviny,
PM JAK 575/74
Jarníková, I.

Osobní

poznámky, příprava k přednášce. PM JAK S-374 II

Archiv PM JAK list Slovo XIII. Okresu 1937
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Mateřské školy pražské k šedesátnicím pí. M. Kellerové. 1936
Protokol ze dne 15.května 1907. MŠ Karlín
Protokol ze dne 29.5. 1906. MŠ v Karlině
Protokol ze dne 23. února 1915, MŠ v Karlině
Záznamy dekretů, listin apod. Mateřská škola, opatrovna a jesle u sv. Vojtěcha
Osnovy pro mateřské školy a rozvrh hodin, osobní poznámky PM JAK 571/74
Mateřská škola v budoucnosti 1919-2071.J. PM JAK 562/74
Protokol 26. září 1924. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
Protokol 1927. Opatrovna a mateřská škola U Studánky
První výroční zpráva o stavu dětské opatrovny Na Hrádku v král. hlav. městě Praze zal
1. března 1832, Praha 1834
Výstavní katalog královského hl. města Prahy. Pavillon ě. 64, t Politika 189]
Chlup, O., Rathaus, L.: Nová škola mateřská, sborník přednášek z teorie a praxe školy
mateřské, 1929
Památník na oslavu čtyřicetiletého trvání stavu učitelek českých škol mateřských
sborník, Praha 1909
Chlup, O.; Rathaus, L. Nová škola mateřská, r. 1929
Rathaus, L. Sociální a pedagogický základy nové školy mateřské. Praha 193 1

A
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6. Prameny a literatura
m \
Bělina, P. a kol. Dějiny zemí koruny české II. Paseka 2001
Dostál, A.; M., Opravilová, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha, SPN 1985
Hroch, M. a kol. Úvod do studia dějepisu, 1985
Chlup, O. Kzákladním otázkám pedagogiky. Výbor z díla, SPN 1957
Jarníková, I. 55 lidových tanců pro školu a dům. Praha, Šimáček 1913
Jarníková, I. Cvičení smyslových schopností. Praha 1931.
Jarníková, I. Dětská zaměstnání. Praha 1929.
Jarníková, I. Dětský svět. Praha 1913
Jarníková, 1. Index pomůcek pro školy mateřské a nejnižší třídy škol obecných Čáslav
1908
Jarníková, I. Jak zaměstnáme a pobavíme děti. Tiskem Th. Venty, Praha 1918
Jarníková, I. Příručka pro školy mateřské. Praha 1911
Jarníková, 1. Reforma školy mateřské Památník na oslavu čtyřicetiletého trvání stavu
učitelek českých škol mateřských. Praha 1909
Jarníková, I. Školy mateřské, jejich význam, účel a organizace, jakož i úřední předpisy
Praha 1926.
Jarníková, I. Výchovný program mateřských škol. Česká grafická unie. Praha 1927 I
vydání.
Jarníková, I. Výchovný program mateřských škol. Zábřeh 1930, II. vydání.
Komenský, J.A. Informatorium školy mateřské. Praha, SPN 1964
Král, J. Sbírka říšských zákonů školských. I. díl, Praha; A. Wiesner 1894
Král. J.

Sbírka

říšských zákonů školských, I. díl, Praha, A. Wiesner 1894
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Mišurcová, V. 150 let mateřského školství v českých zemích. UK PedF UK, Praha 198?
Mišurcová, V. Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století
Prahai SPN 1980, 1. vydání
A
'

Mišurcová, V. Hry se zpěvy. Praha, SPN 1978, 6. vydání
Mišurcová, V.; Nutzová, H: Výchova předškolních dětí v českých zemích 19. století
Bibliografie předškolní výchovy I. Praha, Ústřední knihovna Ped. fak UK - OB1S 1976
Předškolní výchova. Výběrová bibliografie, Praha, Ústř. knihovna Ped. fak. UK - OBIS
1977
Předškolní výchova. Výběrová bibliografie, Praha, Ústř. knihovna Ped. fak. UK - OBIS
1978
Předškolní výchova. Výběrová bibliografie, Praha, Ústř. knihovna Ped. fak. UK - OBIS
1979
Retrospektiva a perspektiva předškolního vzdělávání a příprava

předškolních

pedagogů. Sborník PFUK 2002
Sommer, P. Václav Příhoda a problémy předškolní výchovy v kontextu

pedagogického

vývoje a reformní kontinuity. Diplomová práce, Praha, 2005
Strnad, E. Vlastenecký učitel. SPN, Praha, 1955
Svoboda, J.V. Školka. Praha, SPN 1958
Štverák, V. Stručné dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1983
Šustr, V. Budova mateřské školy a její zařízen., Sborník přednášek z teorie a praxe
školy mateřské, uspořádali O. Chlup a L. Rathaus, 1929
Uhlířová, J. Československá MŠ v letech 1918-38. Informatorium 3-8, ročník X 2003
Váňa, J. Dějiny pedagogiky. Praha, SPN 1957
Vašíčková, M. Ida Jarniková. Diplomová práce, Olomouc, 1992
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7. Přílohy - seznam příloh
•

Příloha č. 1: Vysvědčení způsobilosti za pěstounku (PM JAK, S-374)

•

Příloha č. 2: Povolení k hospitování v opatrovně r. 1900-1 (PM JAK, S-374)

•

Příloha č. 3: Frekventační vysvědčení vysokoškolského kurzoru r. 1927 (PM
JAK, S-374)

•

Příloha č. 4: Frekventační vysvědčení kurzu jazyka a literatury české 1911 (PM
JAK, S-374)

•

Příloha č. 5: Potvrzení o absolvování semináře o jednotné škole 1929 (PM JAK,
S-374)

•

Příloha č. 6: Seznam článků Idy Jarníkové do různých novin a časopisů (PM
JAK, S-374)

•

Příloha č. 7: Rezoluce —

C '

Příloha č. 8: Vzorce k zaměstnávání dítek v mateřských školách
Příloha č. 9: Nechte mne kreslit
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Příloha č. 1: Vysvědčení způsobilosti za pěstounku (PM
JAK, S-374)
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к. český ústav ku vzdělání učitelek v Praze.
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Příloha č. 2: Povolení k hospitování v opatrovně r 19001 (PM JAK, S-374)
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Příloha č. 3: Frekventační vysvědčení vysokoškolského
kurzu r. 1927 (PM JAK S-374)
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I n a r . dne
14, b ř e z n a 1679
t. č. . . u č i t e l k a . ..cvi S n é m a t .

š k o l y . 7.. rT&ze
zúčastnila se jako řádná posluchačka prv*
ního vysokoškolského kursu pro vyšší pedagogické vzdělání učitelek mateřských škol,
pořádaného Svazem čs. učitelek mateřských škol ve dnech I0.=24.\dubna 1927 v Praze
a povoleného výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze
dne 5. dubna 1927,
č. 33085/1 ai 1927.

V O S I- 0;U C H A I, A T Y TO VŘED N Á Š K Y :
Úvod do tělovědy a tělesné výchovy dětství útlého věku: MUDr. K. Weigner
p.rof. Karlovy univ
Zdravotnictví mateřské školy: MUDr. F. Luská, doc. Karlovy univ
Biologie a biopathologie raného, dětství: MUDr. K. Herfort, doc. Karlovy univ
Novější hlediska o duševním vývoji dítěte: PhDr. O. Chlup, prof. Masarykovy
U111V,
Základy psychologie, zvláště psychologie .dítěte do šesti let
doc. Karlovy univ

; . .

Sociologie dětství: PhDr. I. A. Bláha, prof, Masarykovy univ.
Problémy mravní výchovy : PhDr. J. B. Kozák, prof. Karlovy univ.
Vývoj školy mateřské: PhDr. O. Chlup, prof. Masarykovy univ.
Česká dětská literatura: PhDr. V. Title, prof. Karlovy univ.
Uvedení do fonetiky : PhDr. E. Smetánka; prof.' Karlovy univ.
Psychologie dětské hry: PhDr. F. Šeracký, doc. Karlovy univ, .
Dětská řeč: MUDr. M. Seemann, doc. Karlovy univ
O hudebním projevu dítěte: A. Cmíral, prof. stát. konservatoře hudby
Rytmika: PhC. L. Ondrůjová
O dramatisaci: L. Dostálová, dramat, umělkyně
Výtvarné projevy nejmladších školáku: B. Morávková, učit. mater.
Věcné učení ve škole mateřské: 1. Jarníková, učit. cvičné mateřské školy
Z prakse: Tři roky ve škole mateřské: M. Buchalová, správkyně mater, školy
Hračky a jejich význam ve výchově: A. Kurs, odborný učitel .
Problém koedukce v mateřské škole: O. Knířová, odborná učitelka
Americká škola pro děti od 3 do 14 let a její nové methody: A. Žekulina, prof
ruských škol
Základy organisace mateřské školy: M.; Kellerové, inspektorka
Prakse psychologických výzkumů ve škole mateřské: PhC. J. Rameš, asistent
psycholog, ústavu
V Praze dne 24. dubna 1927.

Vysvědčení
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V Praze, dne...

Člen výboru:
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Příloha č. 5: Potvrzení o absolvování semináře o
jednotné škole 1929 (PM JAK S-374)
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T v n iednotné školy" a dra Cyr. Stejskala; „Diferenciace školská*'.
Jt J'
5

za podpory, hlavního města Prahy na Škole vysokých" studií

V Praze v červnu

J ^ U x J ^
profesor S. V* 5- P//
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1929.

.

X
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[ /^^e^práůce

y> •

j

v

profesor

S.

V. S.

... • . . . . .

a

. ? r f á ž f r . OJ
p>,

P.

ústavu
pro pokusnou pedagogiku
IVU pro pokusno
psychologii

Příloha č. 6: Seznam článků Idy Jarníkové do různých
novin a časopisů (PM JAK S-374)
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V. sjezdu pčstounek českých škol mateřských r. 1908.

a
a
u
№
m

1. Dvouletého k u r s u p ř í p r a v n é h o p r o p ě s t o u n k y , k d e by z d r a vověda, l i t e r a t u r a , zpěv, historie, modelování, m o d e r n í kreslení,
n a u k a o vývoji a výchově duše d ě t s k é mohly se více p r o b í r a t i ,
než tomu jest nyní.

My pěstounky českých škol mateřských a opatroven z král.
Českého, shromážděné na V. sjezdu v Praze dne 8. června 1908
poukázavše na důležitost škol mateřských, na jich zlepšení,
na neutěšené hmotné a právní poměry naše, prohlašujeme, že
domáhati se budeme zákonnými prostředky následujících nejnutnějších požadavků:

2. Upravení přirozeně cvičné školy při ústavě ke vzdělání
pěstounek.
№

№

ia
u
'úl
&
u

a
gi

3. Zřízení k u r s ů doplňovacích a p o ř á d á n í o d b o r n ý c h p ř e d nášek paedagogických a psychologických při ústavě učitelek n e b o
při p a e d a g o g i c k é m semináři universitním.
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4. Zařizování škol m a t e ř s k ý c h v místech, k d e by se důležitost jejich u p l a t ň o v a l a a žádati obce za jejich p ř e v z e t í do
správy a pokud p r o s t ř e d k y dovolují, učiniti je všude v e ř e j n ý m i ,
neboť veřejná organisovaná péče o d í t k y do šesti let jest a b u d e
dlouho n u t n ý m p o ž a d a v k e m sociálním.

m

5. Zlepšení mateřských škol, opatroven a jeslí dle návrhů,
přednesených na tomto sjezdě a v době nejbližší uskutečnitelných :
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a ) Vymýtění všeho školského učení a nahražení jeho pouhou zábavou dětí, zábavou účelnou a dětem přiměřenou.
b) Zavedení směru čistě vychovatelského a humanitního.
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c) Zřízení feriálních kolonií a útulků pro dítky továrních
čtvrtí pod dozorem zvlášť honorované pěstounky.
f! í Počet
Pnřpf dětí
rlplí snížen
CTlÍ7Pn budiž na 20
OH pro
nl-n jednu
if^ílnil cílu
d)
sílu.
e
) V každé škole buď zařízena knihovna s moderními paedagogickými a odbornými spisy.
f ) Zavedení stipendií cestovných ku prohlídce školství v cizine.
g) Každá škola mateřská buď samostatná a od škol obecných oddělena z důvodů paedagogických i hygienických.
h) Mějž prostranné hříště s pískem, trávníkem, záhony pro
pěstění květin a zeleniny dítkami.
i) V budově budiž herna, šatna, sborovna, kde tovární
čtvrť, i koupelna.
k) V každé škole buď hojnost hraček důkladných, rozebíracích a výhradně pro děti určených.
l) Nová zaměstnání pro dítky zaváděna buďtež na všech
školách.
m) Lavice vyměněny buďte za stolky a židličky.
n) Pro obor tohoto školství voleny buďtež inspektorkjy,
zkušené v oboru tomto, nestranné, pokrokové a obeznámené
se všetni reformními snahami našeho školství.
6. Zřízení vzorných moderních škol mateřských / k r á l . hlav.
městě Praze.
7. Zařízení dětské kliniky ve čtvrtích, kde tovární lid, pod
stálým .dozorem dětského lékaře neb lékařky — zkušené pěstounky a ženy. —Tyto kliniky přijímaly by dítky náhle ochuravělé ve škole mateřské, opatrovně a jeslích po dobu denní,
kdy domov těmto zůstává uzavřen. Klinika takto zřízená byla
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bv p r ů p r a v n o u
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B

hygienickem.
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•

školou

k dalšímu

vzdělání

pěstounek

v oboru

•, '

8. Jesle b u ď t e oddělovány od škol m a t e ř s k ý c h a vedení jich'
s v ě ř e n o buď zvláštní řídící.
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9. Upravení hmotného, právního a společenského postavení
Isí
ta
pěstoun ek:
ta
B
®
a) Základní služné pro pěstounku II. tř. 1000 K, základní
la
služné pro pěstounku 1. tř. 1200 K, základní služné pro řídící
s
a
1400 K. 1< tomu pětileté přídavky a upravení příbytečného
a
dle místních poměrů.
J$
a.i
s
b) Zajištění pense pčstounkáin, které ji doposud postraH
s
£S
ší
dají, přijetím do fondu císaře Františka Josefa 1. s příspěvt,s
kem 3 proc.
a
KS
a
c) Doba dosažení plné pense 35 let.
E
s
&
a
d) Zpětné působení zákona.
f
e) V případě dřívější neschopnosti budiž udělena renta
®
u
nižší se zřetelem na počet služebních let.
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ta
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a
a
a
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f ) Plná pense rovnej se poslednímu služnému.
10. Obsazování míst řídících osvědčenými zasloužilými pcetounkami dle § 7. ministerského nařízení ze dne 3. června
1881 č. 5901.
11. Název pěstounka budiž zaměněn titulem učitelka mateřských škol.
12. Zavedení prázdnin hlavních, souhlasných s prázdninami
škol obecných, kde to není možno, ustanovena buď síla výpomocná. Zavedení 2 půldnů v týdnu prázdných bez újmy zaměstnání dítek.
13. Výměna místa ze školy na školu buď volná.
14. Upravení moderního řádu školního a disciplinárního.
15. Po způsobě konferencí učitelstva škol obecných zavedeny
buďtež konference pro pěstounky všech kategorií v městech,
kde je více než 10 opatroven.
Očekáváme, že rozhodující činitelé budou snahy naše podporovati y přesvědčení, že řádné upravení hmotných i právních
poměrů pěstounek jest ve veřejném životě první podmínkou
k dosažení zdokonalení školství tohoto odvětví.
Dovoláváme se v zájmu lidskosti brzkého splnění svých tužeb.
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