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Abstrakt 

Cílem mé diplomové práce je zachytit dějiny středního školství a zároveň tento 

historický vývoj propojit s konkrétní střední školou - Gymnáziem Bohumila 

Hrabala v Nymburce. Úvodní část popisuje počátky formování gymnázií na našem 

území. Zaměřuje se na školské reformy v období osvícenství. Druhá část zachycuje 

události 20. století. Obsahuje také vznik střední školy v Nymburce, období první  

a druhé světové války, Pražské jaro, období normalizace a události po roce 1989. 

Závěrečná část se soustředí na současný život ve škole, oslavy vzniku školy, slavné 

absolventy a změnu názvu gymnázia. Součástí mé práce jsou výpovědi svědků – 

absolventů i pedagogů.  

 

Klíčová slova: střední škola, historie, dějiny školy, absolvent, orální historie 

  



   
 

Abstract 

The aim of my diploma thesis is to capture the history of secondary education and, 

at the same time, to link this historical development to a particular secondary school 

– Bohumil Hrabal Gymnasium in Nymburk. The introductory part describes the 

beginnings of the formation of grammar schools in our state territory. It focuses  

on education reforms during the Enlightenment. The second part describes the 

events of the 20th century. It also includes the establishment of a secondary school 

in Nymburk, periods of the First and Second World Wars, Prague Spring 1968, 

normalization period and events after 1989. The final part focuses on contemporary 

life in school, celebrating the establishment of the school, an overview of famous 

graduates and circumstances of changing the name of the school. The work also 

contains the testimony of witnesses - graduates and teachers.  
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1 Úvod 
 

Tématem mé práce je nymburské gymnázium, symbol města Nymburka. Tak 

nádherný architektonický skvost nelze přehlédnout. Chodím kolem něj téměř 

denně. Studuji obor pedagogika a zajímá mě historie, nabízí se tedy možnost obojí 

propojit. Žiji v Nymburce, městě, které je neodmyslitelně spojeno s postavou 

spisovatele Bohumila Hrabala. Studoval na nymburské státní reálce, současném 

gymnáziu, které nese od roku 2014 jeho jméno.   

Svou diplomovou práci, která je zaměřena na vývoj středního školství, začínám 

formováním prvních gymnázií na našem území. Větší zájem soustředím na období 

vlády panovnice Marie Terezie. Zájem o školství nalezneme právě v době 

osvícenství. Vzdělání se stalo důležitou společenskou hodnotou. Probíhající 

reformy se týkaly i oblasti školství.  

V první části zaznamenávám stručný přehled počátečního vývoje školství na našem 

území. Ke snadnějšímu pochopení některých událostí hovořím i o vývoji 

základního školství, neboť na něj střední školství navazuje.  

V druhé části propojuji historické události vývoje středního školství 20. století 

s konkrétním děním na Gymnáziu v Nymburce. Popisuji události, které jsou spjaty 

s výstavbou a historií Gymnázia Nymburk.  

Život školy vždy výrazně ovlivňovaly společenské podmínky a politický systém. 

To, jak silný byl politický vliv, dokládá samotný fakt školních oslav, akcí školy, 

skladby předmětů, preferencí předmětů. Práci tedy chronologicky strukturuji  

do významných historických mezníků, jako je období první republiky, první a druhé 

světové války, let 1968/1969 a listopadových událostí v roce 1989. Zaměřuji se i  

na události po sametové revoluci, kurikulární reformu. Neopomínám zmapovat 

oslavy výročí založení školy - devadesát let, sto let a sto jedenáct let od vzniku 

gymnázia. Snad největší oslava proběhla v roce 2007, kdy si gymnázium 

připomnělo sté výročí založení školy. Pokračuji událostmi od změny názvu 

gymnázia až po současnost.   

Gymnázium v Nymburce prošlo od svého založení řadou změn a reforem. Během 

svého, více než stoletého trvání, několikrát změnilo název. Gymnázia vždy 

vzdělávala elitu národa, připravovala studenty na další studium na vysokých 
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školách. Tato vzdělávací instituce významně ovlivňovala a ovlivňuje profesní 

kariéru významných osobností, o kterých se zmíním ve své práci. Tu jsem rozšířila 

o výpovědi pamětníků. Informace jsem čerpala z kronik Gymnázia Nymburk, které 

jsou uloženy ve Státním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Moc mně 

pomohly kroniky, které byly podrobně zapisovány různými autory. Z kroniky z let 

1949/1950 cituji autorovo sdělení: „Je pro mne značně obtížné vést dále tuto 

kroniku, protože předně nevím, proč by se měla psát, když téměř všechny údaje 

uvedené, se dají nalézt jinde vypsané daleko podrobně, za druhé nevím, kdo by ji 

kdy a proč měl číst a za třetí (a to bude asi to nejpodstatnější), nemám rád minulost 

a ještě méně data. Přeci si však pro mládí a nezkušenost netroufám sáhnout  

na tradici, o jejíž zbytečnosti nejsem úplně přesvědčen a pokračuji tedy, i když bez 

dat a výpisu slavností.“1  

Dnes bych autorům kronik mohla poděkovat, protože právě díky záznamům 

v kronikách jsem mohla posbírat materiál na diplomovou práci.  

Použila jsem odbornou literaturu, nechybí ani regionální publikace. Hodně jsem 

čerpala z práce starosty města Nymburk PhDr. Pavla Fojtíka, který sepsal publikaci 

a vydal ji ke stému výročí založení gymnázia.  Pokud ve své práci doslovně cituji, 

text ponechávám v původní podobě včetně možných pravopisných chyb a je psán 

kurzivou. Celá práce je doplněna výpověďmi pamětníků. Jsou to pedagogové  

a absolventi školy. Ve většině případů obojí.  

  

                                                           
1 Cit. dle: SOA NYMBURK Kronika 1940-1961. 
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2 Počátky formování gymnázií 
 

Moje práce popisuje vývoj středního školství na území Čech. Chceme-li postihnout 

celý vývoj, musím začít již zakládáním prvních gymnázií jezuity a piaristy.  

Nositeli kultury v našich zemích byly právě po dvě stě let v našich zemích církevní 

řády.  Výhradně piaristé a jezuité. Jezuité, piaristé, theatini náleželi mezi řeholní 

kleriky a výhradně se zaměřovali na vyučování. Na území českých zemí šířili 

nejvíce gymnázií.  

Do českých končin přišli piaristé roku 1630. Zásadní přelom v zakládání 

piaristických kolejí je zaznamenán v druhé polovině 18. století. I po zrušení 

jezuitského řádu 1773 a během reforem Marie Terezie pokračovalo nadále šíření 

piaristických škol. Piaristé byli vynikající především v elementárním školství, pak 

přibrali výuku na gymnáziích, a dokonce i výuku na filosofických ústavech.2 Jezuité 

cíleně přenechávali nižší školy jiným církevním řádům a soustředili se na školy 

střední a vysoké. Zastávali totiž názor, že pro prostý lid je lepší nevědomost, která 

je ochranou před hříchem. Za podpory Ferdinanda I. vybudovali v českých zemích 

síť škol. Učební kurs jezuitských kolejí se dělil na šestiletý kurs nižší a tříletý kurs 

filosofický. Cílem kursu bylo zvládnutí latiny a řečtiny. Velký důraz se kladl též  

na výuku náboženství, péči o tělesný rozvoj a zdraví. Učitelé pracovali se žáky 

individuálně. Jezuité jako první ve školství důsledně vzdělávali učitelé, kteří byli 

většinou z řad řádu.3 

Gymnázia, zejména piaristická, neměla vždy plný počet tříd. Jednalo se o nižší 

gymnázia, kde žáci po ukončení třetí nebo čtvrté třídy odcházeli dokončit vzdělání 

do většího ústavu. V systému vyučování piaristé i jezuité používali jednoho učitele 

ve dvou gymnaziálních třídách. O piaristickém a jezuitském školství lze říci, že se 

podílelo na utváření gymnázia jako typu latinské školy. Tam, kde působily tyto 

školy, se zakládala gymnaziální tradice.4 

Co znamenala v dějinách evropské civilizace gymnázia?  

                                                           
2 BARTŮŠEK, V., ČORNEJOVÁ, I. a K. RÝDL. In: Minulost, současnost a budoucnost 

gymnazijního vzdělávání, s. 9-185. 
3 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 80-81. 
4 BARTŮŠEK, V., ČORNEJOVÁ, I. a K. RÝDL. In: Minulost, současnost a budoucnost 

gymnazijního vzdělávání, s. 9-185.   
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František Drtina popisuje gymnázia v Ottově naučném slovníku následovně:  

„Od počátku 16. století ústav, který podával úplný kursus latiny a řečtiny, zval se 

gymnáziem; jestli-že pak i základy univerzitního studia obsahoval, slul gymnasium 

illustre nebo academicum. V zevnějšku podržen namnoze způsob dřívějších škol 

klášterních. Žáci bydlili odděleně v celách, nosili stejnokroj, pracovali a jedli 

společně, tresty byly metla, uvěznění, půst, předměty pak učebními byla latina, 

řečtina, hebrejština, z autorů byli čítáni Cicero, Vergil, Terenc, Isókrates, Xenofón, 

Plutarch, Hésiod, Theognis.“ 5 

Jezuitská výchova byla založena na přednáškách, opakování, procvičování. Základ 

tvořila latina a řečtina. Nedílnou součástí výuky na gymnáziích a filosofických 

fakultách bylo školní divadlo. Studenti se měli věnovat fyzickému zdraví sportovní 

aktivitou. Na školách působili učitelé šermu, tance.6 

Dříve, než se začnu podrobněji zabývat dějinami školství ve 20. století, bylo by 

dobré si povšimnout a zmínit elementární školství a školské reformy 18. století.  

  

                                                           
5 Cit dle: HAVRÁNEK, Jan. Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. 

polovině 19. století. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 61-62. 
6 ČORNEJOVÁ, Ivana. Organizace jezuitského školství před rokem 1773. In: Minulost, 

současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 9-13. 
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3 Vývoj školství v době osvícenství 

3. 1 Tereziánská a Josefínská reforma 

  

V druhé polovině 18. století proběhly změny ve většině oblastí politického, 

společenského a hospodářského života. České země se v průběhu 18. století  

za vlády Habsburků staly součástí centralizované rakouské monarchie. 

V roce 1740 umírá císař Karel VI. a na uvolněný trůn nastupuje jeho dcera Marie 

Terezie. Cílem všech osvícenských reforem bylo zvýšení blaha obyvatel státu  

a jejich života. V tomto duchu byly vedeny všechny reformy. Reformy probíhaly 

ve třech oblastech. V politické, správní a soudní oblasti. Školské reformy, jež nás 

budou zajímat, byly jejich důležitou součástí.7 

Panovnice Marie Terezie se o stav školství zajímala. Prohlašovala školu a školství 

za politicum, tedy věc státu, nikoli církve. Rozvíjela i odborné školství podle návrhů 

kancléře knížete Kounice. Zakládala nové ústavy.  

Na pozvání panovnice přijel do Vídně roku 1774 z pruské Zaháně opat Johann 

Ignác Felbiger (1724-1788), reformátor tamějších škol. Vypracoval zásadní 

reformu rakouského elementárního školství. J. I. Felbiger připravil Všeobecný 

školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-

královských dědičných zemích. Rakouské školství bylo prohlášeno za součást státní 

organizace. Nešlo však o úpravu vyššího školství - gymnázií. Řád řešil komplexní 

problematiku veřejného školství. Felbigerův řád formuloval úkoly školy takto: 

„Výchova mládeže obého pohlaví je důležitým základem opravdového štěstí 

národů.“ 8 

3. 1. 1 Všeobecný školní řád 

  

Všeobecný školní řád upravoval průběh vyučování, chod a správu škol. Důležitý 

bod v tereziánské školské reformě představovala problematika vyučovací metody. 

Důraz byl kladen na používání efektivní metody. V roce 1777 byla Felbigerova 

kniha metod, tzv. Kniha metodní přeložena do češtiny. Důležitou otázkou byla 

kázeň a používání schválených učebnic. Byl zaveden rozvrh hodin, děti byly 

rozdělovány do tříd, skupin podle věku a schopností. Dále řád řešil problematiku 

                                                           
7 KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky, s. 80-81. 
8 Cit. dle: KUZMIN, Michail Nikolajevič. Vývoj školství a vzdělávání v Československu, s. 54. 
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zkoušek a zkoušení. Z hlediska mnohonárodnostního složení českých zemí vyvstala 

otázka vyučovacího jazyka. Panovnice Marie Terezie vydala Řád německých škol. 

Už samotný název vyjadřuje preferenci německého jazyka. Němčina byla chápana 

jako centralizující a státní jazyk, který měl být prostředkem rychlejšího dosažení 

cíle. Tím bylo v té době blaho lidu.  

Na triviálních školách se ještě hovořilo mateřským jazykem. Vyučování probíhalo 

v češtině nebo v němčině. Na hlavní škole se v první třídě směla používat čeština, 

v následujících třídách jen němčina. Na normální škole se hovořilo jen v němčině. 

Od roku 1781 se na úrovni středního školství hovořilo jen německy.  

Tereziánské školské reformy posílily roli státu oproti církvi. Nebylo tomu jinak ani 

v otázce dozoru nad školami a jejich správou. Organizace školního roku podléhala 

životu na venkově či městě. V zimním období se učilo od osmi do jedenácti hodin, 

v letním od sedmi do deseti a pak od dvou do čtyř. Školská reforma Felbigera řešila 

i vzdělávání pro učitele triviálních a hlavních škol. Při normální škole byly otevřeny 

tzv. preparandy. Jednalo se o přípravné tříměsíční kurzy pro učitele triviálních škol. 

Náročnější byly šestiměsíční kurzy určené pro pomocníky na hlavní škole. 

Preparandy se v průběhu let prodlužovaly a až po roce 1869 se staly řádnými 

učitelskými ústavy.9 

Kromě reformních snah J. I. Felbigera to byl i Karl Heinrich Seibt, který prosazoval, 

že k základním povinnostem státu patří rozšíření výchovy a vzdělání na všechny 

občany. Byl členem zemské komise a v sedmdesátých letech 18. století řídil 

reformu gymnázií.10 

Felbigerovu reformu v Čechách uskutečňoval František Kindermann, na Moravě  

a ve Slezsku působil Ignác Mehoffer (1747-1807). Zejména zásluhou 

Kindermanna, Felbigera a Mehoffera se již po patnácti letech projevily úspěchy 

školské reformy.  

Za vlády Josefa II. se ve školství zdůrazňuje centralisticko-germanizační záměr. 

Císař po svém nástupu k vládě provedl personální změny ve správě školství. 

Felbigera zbavil místa vrchního direktora a vypověděl ho do vyhnanství 

v Prešpurku. Josef II. svými reformami chtěl zlepšit situaci v uspořádání státu  

                                                           
9 KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky, s. 88-89. 
10 SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 154-155. 
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a církve, v poddanské otázce a ve státní správě, a tím i ve školství.  

Nařízením Josefa II. bylo zlepšeno existenční postavení učitelů. Všude tam, kde 

bylo 90 až 100 dětí školou povinných, měla být založena veřejná všeobecná škola. 

Vyučovat se mělo dle Knihy metodní. Pro podporu školní docházky byly chudé děti 

zbaveny placení školného. Pokrokem osvícenských reforem byla skutečnost, že  

na střední školu byl povolen přístup židům, odstraněny byly tělesné tresty. Stát 

převzal dozor nad školami nařízením Josefa II. z roku 1786.11 Osvícenské reformy 

zpočátku podporovaly pouze rozvoj nižších škol. Nejprve byla nutnost vybudovat 

školy nejnižší úrovně. Naučit poddané číst, psát a počítat, pak se později pozornost 

zaměřila na školy vyšší.  

Pro dějiny školství má zásadní význam zrušení jezuitského řádu papežem  

21. července 1773.  Po převzetí jezuitských škol státem se uspíšily podmínky  

pro reorganizaci školství. Majetek řádu přešel do studijního fondu. Bylo nalezeno 

mnoho finančních prostředků na reformu školství. Podařilo se provést opatření 

středních škol. Gymnázia měla poskytovat střední všeobecná vzdělání, která 

spočívala na antické kultuře a klasické tradici.  

Až zrušením jezuitského řádu nastala reforma latinských škol. Josef II. roku 1774 

zavedl na těchto školách školné, čímž snížil počet zájemců o studium. Latinské 

školy – gymnázia měly patentem z roku 1775 charakter výsadních školských 

zařízení, kde studovaly děti z bohatých rodin.12 Za Josefa II. byly zrušeny šlechtické 

střední školy (akademie). V Čechách bylo v polovině sedmdesátých let ponecháno 

14 gymnázií z 27.13  

Podle Birelliho návrhu byla v polovině osmnáctého století gymnázia podřízena 

státnímu dozoru a podobně jako dvouleté filosofické kurzy dostala novou podobu. 

V roce 1759 byla zřízena studijní dvorská komise ve Vídni jako hlavní školský 

úřad. Tento úřad měl za úkol pečovat o zkvalitnění rakouského školství. Nejvyšší 

komisi byly podřízeny zemské studijní komise.  

Piarista Gratian Marx na příkaz panovnice roku 1775 vypracoval nový organizační 

statut. Dle tohoto nařízení měla mít gymnázia pět tříd. Tři gramatické a dvě 

humanitní. Ve vyšších třídách se vyučovacím jazykem stala latina, v nejnižších 

                                                           
11 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 150-151. 
12 SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 154-155.  
13 KUZMIN, Michail Nikolajevič. Vývoj školství a vzdělávání v Československu, s. 54. 
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dvou němčina. Nově zavedený systém určoval, že jeden učitel vyučoval všem 

předmětům kromě náboženství. Zaváděl státní dozor prováděný studijními 

direktory. Německý ráz rakouských gymnázií byl podtržen požadavkem znalosti 

německého jazyka při přijímacím řízení na střední školu.14  

Po smrti Josefa II. se osvícenské ideje neujaly. Některé reformy byly odvolány.  

Současně došlo ke zřízení opravné dvorské studijní komise pro reformu školství. 

Ta v roce 1805 vydala nový školní řád Politické zřízení německých škol v c. k. 

německých dědičných zemích. Otevřeně hlásala, že Rakousko nepotřebuje 

vzdělané lidi, ale dobré poddané. To byl velký krok zpět od osvícenských záměrů.15 

Tento nejrozsáhlejší školní předpis stanovoval i požadavky na učitele. Dával 

možnost věnovat se učitelskému povolání i ženám. Stanovil, že gymnázium je 

nejvyšší školou, na kterou by měl být přijat žák na základě přijímací zkoušky.16 

  

                                                           
14 ŠTVERÁK Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 148-149. 
15 SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 157-158.  
16 MORKES, František. Učitelé a školy v proměnách času, s. 11-12.  
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4 Devatenácté století a rozvoj středního školství 

4. 1 Exner-Bonitzova reforma  

  
V 18. století vzrostla všeobecná vzdělanost. S postupujícím pokrokem v 19. století, 

zejména přírodních věd, rostly požadavky na vzdělávací obsahy triviálních  

a hlavních škol. Na silný pokrok věd školství reagovalo.  

Gymnázia prakticky stála v té době na tereziánsko-josefínských základech, protože 

je zásadně nezměnila ani reforma z roku 1805, ani její revize z roku 1819. Pouze se 

připravily podmínky pro reformu provedenou až v roce 1908. Gymnázia byla 

šestitřídní. Byly to čtyři gramatické a dvě humanitní třídy. Od roku 1819 v nich 

platila znovu zásada jednoho učitele. Latina byla jako dříve na piaristických  

a jezuitských latinských školách hlavním předmětem. Z celkového počtu 18 

vyučovacích hodin týdně latině náleželo 9 až 11 hodin. Matematika a přírodní vědy, 

které byly zavedeny dle německého vzoru roku 1805, byly z výuky od roku 1819 

vyškrtnuty zase ve prospěch latiny. Na gymnáziích se nekončilo jednotnou 

zkouškou, maturitou. Tím byl omezen vstup na univerzitu. Na gymnázia 

navazovalo dvouleté filosofické studium při univerzitách, nebo lyceum. Toto 

studium bylo jakousi přípravou na další cestu ve vzdělání.17 

Ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století bylo v českých zemích 33 gymnázií 

s celkovým počtem žáků kolem osmi tisíc. Z celkového počtu obyvatel to bylo  

1 %, stejně jako na konci osmnáctého století.18 

Změny ve školském systému se již očekávaly v roce 1848, nedošlo k nim však  

na úrovni základního školství, pouze ve školství středním.  

V roce 1849 dochází ve střední Evropě k diferenciaci středního školství. Zde 

můžeme hovořit o výrazné reorganizaci rakouské školy. Univerzitní profesoři Franz 

Seraphin Exner a Hermann Bonitz vypracovali návrh reformy středních škol - 

Nástin organizace gymnázií a reálek v Rakousku. Reforma byla vyhlášena 16. září 

                                                           
17 SVATOŠ, Martin. Exner-Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství 

v habsburské monarchii v 19. století. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního 

vzdělávání, s. 42-43. 
18 KUZMIN, Michail Nikolajevič. Vývoj školství a vzdělávání v Československu, s. 73. 
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1849 a schválena v roce 1854. Zmíněným školským zákonem byly zaváděny změny 

v organizaci středního školství.19 

„Gymnázium se mělo stát osmitřídním vzdělávacím ústavem s rozdělením na nižší 

a vyšší stupeň, vyučovacími předměty měly být latina, řečtina, náboženství, 

němčina, dějepis, zeměpis, matematika, geometrie a kreslení, plus několik 

nepovinných předmětů.“20  

Až do vydání Exner-Bonitzovy reformy byla za střední školy považována jen 

gymnázia a jejich absolventi mohli přemýšlet o studiu na vysoké škole. Gymnázia 

měla tedy privilegované místo v přípravě na vysoké školy. V Čechách bylo roku 

1848 22 gymnázií a jen na deseti z nich se vyučovalo českému jazyku.21 Sloučením 

dosavadního šestitřídního gymnázia s prvním a druhým ročníkem filosofického 

studia bylo utvořeno osmitřídní gymnázium.22 Absolventi gymnázií již nemuseli 

odcházet na dvouleté filosofické semináře. Kvalita vzdělání měla být nově 

prověřena maturitou. Pozměnily se také osnovy. Fyzika a přírodopis se zařadily  

do nových osnov.23 Vyučovalo se klasickým jazykům, ale latina již nebyla jazykem 

vyučovacím. Gymnázium bylo rozčleněno do dvou cyklů po čtyřech třídách. Nižší 

stupeň byl orientován propedeuticky a elementárně. Vyšší stupeň slučoval 

filosoficko-historické vzdělání s matematicko-přírodovědnými. Nižší střední 

vzdělání mělo stačit pro odvětví hospodářského života. Kromě latiny se do hlavního 

postavení dostávala řečtina, která se vyučovala od třetí třídy. Harmonogram 

vyučování završovala filosofická propedeutika (logika a psychologie) ve dvou 

vyšších třídách. Nově se zavedly nepovinné předměty – kreslení, tělocvik, zpěv, 

moderní jazyky. Počet vyučovacích hodin se ve srovnání s rokem 1808 

zdvojnásobil. Klasické jazyky zahrnovaly jednu třetinu učebního plánu. Hodiny 

řeckého jazyka převyšovaly hodiny mateřského jazyka. Navyšuje se dotace hodin 

v matematice a přírodních vědách. Návrh zdůrazňoval výchovný charakter všech 

                                                           
19 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 150-170. 
20 Cit. dle: SVATOŠ, Martin. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání,  

s. 44.  
21 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 16-17. 
22 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 70. 
23 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 17. 
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předmětů. V roce 1850 bylo akademické gymnázium v Praze prohlášeno za české. 

Na všech gymnáziích v Čechách byla povinně zavedena čeština.24 

Podle Exnera a Bonitze měla rakouská gymnázia poskytovat vyšší všeobecné 

vzdělání za význačného využití klasických jazyků a literatury a připravovat 

k univerzitnímu studiu. Zároveň neměly být opomíjeny přírodní vědy  

a matematika. Rakouské gymnázium nespočívalo po roce 1848 již jen na klasickém 

vzdělání, spíše se jednalo o spojení filologického a matematicko-přírodovědného 

vzdělání. Autoři Nástinu i nadále ponechali důraz výuky na klasických jazycích, 

které tvořily 40 % učebních plánů.  

V roce 1849 převzal ministerstvo kultu a vyučování hrabě Leo Thun, který 

podporoval Exner-Bonitzovu reformu a prosadil ji v praxi. Gymnázia poskytovala 

nadaným žákům přístup ke vzdělání. Nově zavedená maturitní zkouška zajišťovala 

úroveň, ale i možnost studovat na univerzitách nebo vstoupit do státních služeb. 

Z gymnázií tak činilo privilegovaný vzdělávací ústav.25 Vlivem revolučních 

událostí roku 1848 byly překlenuty germanizační vlivy. V dubnu 1848 došlo 

k vyhlášení zrovnoprávnění češtiny s němčinou na národních a středních školách. 

Čeština se zaváděla jako povinný vyučovací jazyk na pěti státních gymnáziích. 

Období reforem ve školství netrvalo dlouho. Po porážce revoluce 1848-1849 

směřuje monarchie k jednotnému německému katolickému státu. V roce 1853 

vydává ministerstvo mnohá nařízení, která mají zlikvidovat dřívější národnostní 

ústupky ve školství a vrátit se k starým praktikám.26 Církev dovršila velkého 

vítězství dne 18. srpna 1855. V tento den byl uzavřen s papežem konkordát, dohoda 

mezi katolickou církví a státem. Konkordát byl reakcí na události roku 1848 s cílem 

potlačit revoluční myšlenky a vychovat zbožné a oddané občany. Na tomto základě 

bylo školství výrazně podřízeno církvi. Náboženství bylo hlavním předmětem  

ve škole. Církev rozhodovala o dosazování učitelů do škol, vybírala učebnice, 

učitelské porady se zahajovaly modlitbou a církevním zpěvem. Učitel byl více 

sluhou církve než vychovatelem dětí. Pro učitele to bylo období duchovního útlaku, 

                                                           
24 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 170-171. 
25 SVATOŠ, Martin. Exner-Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství 

v habsburské monarchii v 19. století. In: Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního 

vzdělávání, s. 45-46. 
26 KUZMIN, Michail Nikolajevič. Vývoj školství a vzdělávání v Československu, s. 85-86. 
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sociální a hmotné závislosti na kněžstvu. Pedagogové byli vědomě udržováni v bídě 

a kněží je mohli kdykoliv zbavit místa. Církev si tak zajišťovala pokorné učitele.27 

4. 2 Hasnerův školský zákon 

 

Ministr Hasner vypracoval říšský školský zákon a v květnu 1869 byl přijat říšskou 

radou. Jeho přijetím došlo k mnoha výrazným změnám ve školství. Hasnerův zákon 

zavedl osmiletou školní povinnost a nové předměty. Vymezil ekonomické  

a sociální zabezpečení učitelů. Zřídil obecné osmileté školy a osmileté školy 

měšťanské, které mohly fungovat jako tříleté, pokud navazovaly na nižší pětiletý 

stupeň školy obecné.28 Školský zákon z roku 1869 představoval velký pokrok 

v oblasti národního školství, nevztahoval se na školství střední, upravené již v roce 

1848. Avšak i pro střední školství přinesl určité uvolnění z vlivu církve. Hasnerův 

zákon rozšířil staré trivium o přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik aj.29 Hovoříme-

li o národním školství po roce 1869, je nutné si uvědomit, že měšťanka nevznikla 

jako škola jiného typu. Jednalo se o náročnější variantu školy obecné. Až roku 1883 

vznikaly tříleté měšťanské školy jako pokračování pětileté obecné školy. Vyšším 

stupněm národní školy byla zmiňovaná měšťanka. Ta měla za úkol připravovat 

studenty do praxe. V průběhu druhé poloviny 19. století počet těchto škol narůstal 

geometrickou řadou. Nabízely svým studentům další předměty a začaly poskytovat 

ucelenější vzdělání než reálky. I na měšťanské školy se skládaly přijímací zkoušky 

jako na školu střední. Měšťanské školy tak brzdily několik let rozvoj reálek.30 

Téhož roku (1883) se zformoval Ústřední spolek středních škol českých, který měl 

za úkol sjednocovat středoškolské pedagogy včetně učitelů odborných škol.31 

O rozkvětu základního školství vypovídají statistické údaje. Měšťanských škol bylo 

v království Českém roku 1870 24, obecných škol 3 937, z toho bylo českých  

2 186. O čtyřicet let později již je to 375 měšťanských škol a 3 237 obecných škol. 

                                                           
27 DOBROVOLNÝ, F. A. a M. RIEDL.: Pod církevní nadvládou. In: Učitelé v práci a boji, s. 64.  
28 KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky, s. 96-98. 
29 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 174. 
30 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 18-20. 
31 CACH, Josef. Učitelstvo a učitelské hnutí v letech 1848 až 1918. In: Učitelé v práci a v boji,  

s. 11.  
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Z Hasnerova zákona o obecném školství se vycházelo s nepatrnými úpravami  

do roku 1945.32  

Proti školskému zákonu z roku 1869 vystoupila církev a většina šlechty. Úpravu 

zákona žádali poslanci v čele s F. L. Riegrem. Školská novela byla v podobě zákona 

vyhlášena 2. května 1883. Novela byla nazvána podle ministerského předsedy 

hraběte Eduarda Taafa – Taafova . Novela vyšla vstříc církvi. Umožňovala úlevy 

ve školní docházce, omezila výuku přírodovědných předmětů. Zhoršila se i úroveň 

vzdělávání učitelů na učitelských ústavech.33 

4. 3 Vlastenecký učitel 

 

Termín vlastenecký učitel je označení představitele učitelské generace z období 

1774-1849. Je to učitel, který v podmínkách centralizující a germanizující školské 

reformy usiluje o českou národní školu, tedy s českým vyučujícím jazykem, později 

s českým obsahem vzdělávání. Pod tlakem revolučního období byla v roce 1849 

otevřena v Praze první česká hlavní škola. Zároveň revoluční atmosféra 1848 

zrodila mnoho návrhů na reformu školského systému. Gymnázia v návrhu se měla 

rozvíjet v duchu antického ideálu, který se má rovnoměrně zaměřovat na tělesnou 

a rozumovou výchovu. Reformní návrhy dokládaly, že škola byla širokou veřejností 

chápana jako důležitý faktor obrození národa. Tuto funkci měla škola plnit hlavně 

rozvíjením mateřského jazyka. Na všech stupních škol lze v druhé polovině  

19. století pozorovat národnostní hnutí. Nositeli těchto národnostních tendencí byli 

hlavně učitelé obecných a měšťanských škol.34 V sedmdesátých letech 19. století 

byli právě učitelé jednou z vrstev obyvatel, v níž ožívaly revoluční myšlenky. 

Založení ústřední české učitelské organizace bylo oporou v boji za zlepšení 

společenského a sociálního postavení českého učitele. Současně probíhal boj  

za existenci českých škol. Z historicky doložených faktů víme, že Čechy v druhé 

polovině 19. století nebyly národnostně jednotný celek. Poměrně početně tu byla 

zastoupena německá národnost.35 

  

                                                           
32 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 18-20. 
33 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 174. 
34 VÁŇOVÁ, Růžena. Vývoj počátečního školství v českých zemích, s. 48-69.  
35 ŠPIRITOVÁ, Alexandra. K dějinám ústřední matice školské. In: Učitelé v práci a boji, s. 70-73.   
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4. 4 Průmyslové školy, střední odborné školy a učňovské školství  

 

V druhé polovině 19. století došlo důsledkem průmyslového rozvoje k rozmachu 

průmyslových a jiných středních odborných škol. V Praze byla první průmyslová 

škola založena v roce 1882, v Plzni a Brně roku 1885. Průmyslové školy byly 

čtyřleté a dvouleté. Do odborných škol se zařazovala i čtyřletá obchodní 

akademie.36  

Se vznikem první soustavy učňovského školství se setkáváme v sedmdesátých 

letech 19. století. Tvořily ji pokračovací živnostenské školy a nižší odborné školy.37 

Koncem 19. století na území českých zemí zaznamenáme školy veřejné a školy 

soukromé.38 

 

4. 5 Vzdělávání dívek 

 

Do konce 18. století nebylo vzdělání přístupné všem lidem. Období 19. a 20. století 

je spjato s emancipačním hnutím žen. V Nástinu středních škol byly zmíněny pouze 

chlapecké ústavy. Tereziánské reformy umožnily dívkám přístup k základnímu 

vzdělání. Cestu ke vzdělání dívek zahájil  Hasnerův zákon, či velký říšský zákon, 

jak se mu také říkalo, ze 14. května 1869. Znamenal převrat v ženském 

středoškolském vzdělání. Koncem 19. století nalezneme zmínky o prvních dívčích 

středních školách. Do té doby neexistovaly.39  

V Čechách je pokládán za počátek ženského hnutí rok 1859 ve spojitosti s Vojtou 

Náprstkem, který se do Prahy vrátil ze Spojených států amerických. V Praze 

pořádal pro ženy přednášky a poukazoval na vyšší vzdělanostní úroveň amerických 

žen jako významného předpokladu pro uplatnění ve veřejném životě. Mezi českými 

ženami našel mnoho obdivovatelek. Z jeho podmětu byl v roce 1865 založen 

Americký klub dam jako první český feministický ženský spolek. Soukromá 

přípravka pro vzdělávání učitelek se zformovala roku 1866 při dívčí škole  

                                                           
36 ŠTVERÁK, Vladimír.  Stručné dějiny pedagogiky, s. 174-178. 
37 JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky, s. 37.  
38 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 174-178. 
39 LENDEROVÁ, Milena. Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách v 19. století. In: Minulost, 

současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 49-58.  
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u sv. Anny. V roce 1870 přípravka zestátnila jako první ženský učitelský ústav 

v Rakousku, který byl zakončen maturitní zkouškou, to bylo jen krůčkem ke vzniku 

dalších škol a dívčích gymnázií. Rok 1870 je rokem vstupu učitelek do veřejného 

školství. Během osmdesátých let 19. století vznikaly další školy pro vzdělávání 

dospívajících dívek. Konkrétně Městská pokračovací škola pro dívky v Praze  

a dívčí pokračovací škola spolku Vesna v Brně. Školské zákony v té době 

omezovaly působení učitelek jen na dívčí školy a dvě nejnižší třídy škol smíšených. 

Obrovský úspěch žen završil rok 1890 založením spolku Minerva a otevřením 

prvního dívčího gymnázia v Praze, zároveň i v celé střední Evropě.  Především díky 

Elišce Krásnohorské přinesla práce spolku i ústavu pro absolventky Minervy 

velkých změn. Absolventky dosáhly povolení maturit na akademickém gymnáziu, 

později na vlastní škole, svolení k řádnému studiu na lékařské a filosofické fakultě, 

povolení skládat zkoušky pro vyšší gymnázium.  V roce 1907 se otevřely další dvě 

střední školy - reformní gymnázium ve Valašském Meziříčí a v Brně. Úsilí žen  

o získání vyššího vzdělání přinášelo výsledky. Zároveň sílilo úsilí žen o dosažení 

volebního práva a zrušení celibátu učitelek. Celibát byl v Čechách zaveden 

zemským zákonem z  6. července 1901 a teprve až Československá republika dala 

učitelkám plnou svobodu. Dne 24. července 1918 byl celibát zrušen zákonem.40 

V souvislosti s odchodem mužů do první světové války došlo postupně 

k feminizaci v pedagogických sborech.41 Před první světovou válkou vzdělanost 

žen už nebyla nikým zpochybňována. Dívkám bylo otevřeno nejen středoškolské 

vzdělání, zasedly i na univerzity.42  

 

 

  

                                                           
40 PETŘÍKOVÁ-PAVLÍKOVÁ, Milada. K dějinám Minervy. In: Učitelé v práci a boji, s. 184.  
41 PÁNKOVÁ, Markéta. Vzdělávání dívek v Čechách, s. 22. 
42 LENDEROVÁ, Milena. Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách v 19. století.  In: Minulost, 

současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 49-58.  
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4. 6 Reálky 

 

Návrh Exner-Bonitzovy reformy se zabýval i samotnými reálkami. Reálka byla 

povýšena mezi střední školy. Pojem reálka nebyl v rakouském školství úplně 

neznámý. Před rokem 1848 na území Čech existovaly tři reálné školy.43  

Nesamostatné reálky neboli podreálky, které se zakládaly v našich zemích od roku 

1848, vznikaly vlastně rozšířením čtvrté třídy hlavní školy na dva, případně na tři 

ročníky. Reálky byly zřizovány i jako samostatné šestitřídní střední školy v podobě 

všeobecně vzdělávací. Nejprve se reálka členila na dva cykly po třech třídách, tedy 

na nižší a vyšší reálku. Nižší reálky fungovaly buď samostatně, nebo byly připojeny 

k hlavní škole a rozšiřovaly se jednoročním kurzem. Reálkám byl přiřazen status 

odborných škol bez maturity.44 

 Zřízením reálek stát podporoval výchovu techniků, inženýrů, chemiků a ekonomů, 

kteří byli ve vývoji země potřební. Svědčí o tom velký zájem i rychlý vznik těchto 

institucí. V osnovách reálek se poprvé objevily předměty jako je chemie, kreslení, 

geometrie, rýsování.45 Absolventi těchto škol byli oprávněni studovat pouze  

na technice a nastoupit do zaměstnání v průmyslu. Průmyslové školy a další typy 

odborných středních škol vznikaly postupně koncem 19. a 20. století.46 

Reálky musely reagovat na vzniklá reálná gymnázia a později i měšťanské školy. 

Reálky byly v šedesátých letech 19. století brány jako přípravné školy pro praktická 

odborná povolání. Na konci šedesátých let došlo k úpravě osnov, které se postupně 

zaměřily na všeobecné vzdělání se zvláštní zřetelem na matematicko-fyzikální  

a přírodovědné předměty. V 70. letech se zvýšil počet hodin moderním jazykům 

francouzštiny a němčiny. Během dalších let přibylo k povinným předmětům 

kreslení a krasopis, později i tělocvik. Výuka na reálkách se přibližovala výuce  

na gymnáziích. Konec 19. a počátek 20. století byl nejpříznivější etapou pro reálky.  

                                                           
43 SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 164.  
44 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 170-171. 
45 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 17. 
46 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 171. 
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Touto celkovou změnou je zcela jasně patrné, že se z odborného ústavu změnil  

na školu, která poskytovala moderní všeobecné vzdělání. Ke zrovnoprávnění 

maturit na reálkách a gymnáziích došlo v roce 1909.47 

 

4. 7 Reálná gymnázia 

 

Dle nařízení ministerstva kultu a vyučování se rozšířila osmitřídní gymnázia  

a sedmitřídní reálky 8. srpna 1908 o nový typ – osmitřídní reálné gymnázium.  

Ta se později pyšnila největší oblibě. Reálná gymnázia se rozlišovala do dvou typů.  

Reálné gymnázium typu A byla škola s latinou, živým jazykem, reálnými předměty 

bez řečtiny, která byla nahrazena francouzštinou.  

Pro reálné gymnázium typu B se užívalo označení reformní reálné gymnázium. 

Škola s latinou až do 5. ročníku, živým jazykem, bez řečtiny a menším rozsahem 

přírodovědných předmětů. Až do roku 1918 byly na našem území pouze dvě tyto 

školy, ve Vrchlabí a Bohumíně.  

Až do první světové války prošly oba typy gymnázií rozsáhlým vývojem. Rozšířený 

byl typ A, typ B se nevžil a rozvíjel se až v samostatném Československu.48 

  

                                                           
47 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I. (1774-1989), s. 12. 
48 KLÍMOVÁ, Jarmila. Reforma středního školství v roce 1908.  In: Minulost, současnost a 

budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 75. 
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5 Dvacáté století 

5. 1 Česká škola na počátku 20. století  

 

Na přelomu 19. a 20. století neproběhly zásadní zvraty v oblasti školství. Můžeme 

hovořit o období stagnace ve školství. O trochu odlišná byla situace ve středním 

školství. Dle nařízení ministerstva vyučování B. Marcheta o organizaci středního 

vzdělání z 8. srpna 1908 vznikla kromě gymnázií, reálných gymnázií, reálek  

i reformní reálná gymnázia.49 

Dvacáté století vneslo do školství pak řadu zásadnějších reforem, které 

poznamenaly vývoj gymnaziálního vzdělávání. Pojďme se nejprve soustředit  

na zmíněnou Marchetovu reformu.  

5. 1. 1 Marchetova reforma 

 

Rakouský ministr kultu a vyučování, Gustav Marchet, je právem spojován se 

zásadní reformou středního školství. Rakouská vláda začala řešit problém úplné 

reformy středního školství vyhlášením vídeňské lednové ankety 21. ledna až  

25. ledna 1908 pod vedením ministra vyučování dr. G. Marcheta. Anketou 

rozumíme jednání nad návrhy formou referátů, koreferátů. Diskutovalo se  

o zastaralém obsahu výuky na gymnáziích. Zapotřebí bylo projednat, jakou podobu 

mají mít střední školy, jaké předměty se budou vyučovat, jaká bude jejich hodinová 

dotace. Dále byly na programu otázky maturitních zkoušek, klasifikace.50  

Myšlenka jednotné střední školy byla vládou zamítnuta už před anketou. Dle 

nařízení ministerstva kultu a vyučování vydaného 8. srpna 1908 byl kromě již 

stávajících škol, osmitřídních klasických gymnázií a sedmitřídních reálek, zaveden 

i nový typ - osmitřídní reálné gymnázium, kde se vyučovalo více moderním 

jazykům na úkor řečtiny.51 Reforma podpořila vznik osmitřídních reálných 

gymnázií dvojího typu bez řečtiny, s latinou, s jedním živým jazykem a s rozšířenou 

výukou přírodovědných hodin.  Legislativně vzniklo reálné gymnázium a reformní 

                                                           
49 ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky, s. 190. 
50 KLÍMOVÁ, Jarmila. Reforma středního školství v roce 1908. In: Minulost, současnost a 

budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 73-74.  
51 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I. (1774-1989), s. 12. 
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reálné gymnázium. Došlo k ukončení procesu středního školství v Rakousku-

Uhersku.52 

Reforma z roku 1908 neřešila problematiku reálek a klasických gymnázií. K tomu 

došlo až v roce 1909 úpravou osnov. Od školního roku 1909/1910 byly zavedeny 

změny do 1. až 5. třídy, pak postupně do roku 1913. Gymnáziím se ubraly hodiny 

latiny. O klasická gymnázia klesal zájem. Reálky v českých zemích zůstaly 

sedmitřídní. Nařízením ministerstva z období 1908-1910 byly zjednodušeny  

a upraveny maturitní zkoušky a klasifikace. Nově se hodnotila úroveň 

středoškolského vzdělání, ne vědomosti pro studium na vysoké škole. Nařízení 

z roku 1909 zrovnoprávnilo maturitní zkoušky na gymnáziích, reálkách, reálných 

gymnáziích, reformních reálných gymnáziích a reálných gymnázií děčínského 

typu, a tím zpřístupnilo všem absolventům vstup na vysoké školy. Někde 

s doplňujícími zkouškami před nebo během studia. I přes tuto sjednocující snahu 

reformy je jasné, že některé typy středních škol zaručovaly snazší studium  

na určitém typu vysokých škol.53 

 

5. 2 Vývoj školství v letech 1918-1938  

 

Rok 1918, rok vzniku samostatného československého státu, vyvolal mnoho otázek 

a diskuzí ohledně koncepce školské soustavy.  První sjezd československého 

učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti konané v roce 1920 pod záštitou  

T. G. Masaryka usiloval o stanovení školského programu. Ústavou přijatou roku 

1920 byla deklarována rovnost občanů před zákonem, uzákoněna svoboda tisku, 

shromažďování. Současně se objevovaly tendence směřující k provedení reformy 

učitelského vzdělání zřízením fakult. Se vznikem Československé republiky 

skončilo poněmčování dětí v pohraničí na základě zákona o menšinovém školství 

z 3. dubna 1919. Československá republika myslela na vzdělávání národnostních 

menšin v jejich mateřském jazyce i na úrovni středních a odborných škol.  

Dne 13. července 1922 byl vydán tzv. Malý školský zákon, jehož platnost se 

vztahovala na celé území republiky. Díky němu došlo jen k nepatrným změnám  

                                                           
52 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 18. 
53 KLÍMOVÁ, Jarmila. Reforma středního školství v roce 1908. In: Minulost, současnost a 

budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 72-73.  
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o školách obecných a měšťanských. Zaváděl nové vyučovací předměty např. 

občanskou nauku a výchovu, ruční práce pro chlapce a nauku o domácím 

hospodářství pro dívky. Dále zavedl osmiletou školní docházku, snížil počet žáků 

ve třídě, uznal rovnost učitelů a učitelek, zavedl koedukace na všech typech škol. 

Velké změny však nepřinesl, po stránce formální byla přejata struktura školství 

Rakouska-Uherska.54 Učitelé tento zákon nazývali pro jeho nedokonalost školským 

zmetkem.  

Současně s povinnou základní školou se rozvinula výběrová střední škola  

pro jedenáctileté až patnáctileté studenty. Zákonem o újezdních měšťanských 

školách z roku 1935 bylo možné rozšířit síť měšťanských škol a zpřístupnit ji  

i venkovským dětem.55 V roce 1918 bylo mnoho reálek v Československu 

přeměněno na reálná gymnázia. K úplnému zrušení reálek přispěl školský zákon 

z roku 1948. Jedinou změnu v oblasti reformy středního školství představovalo 

zrušení dívčích lyceí a jejich transformace na reformní reálná gymnázia. Výrazným 

pokrokem se stala koedukace na středních školách, úprava přijímacích zkoušek  

a maturit.56 

 

5. 3 Postavení učitele 

 

Učitelé obecných škol se na počátku 20. století vzdělávali na čtyřletých učitelských 

ústavech. Ve třicátých letech 20. století vznikly pedagogické akademie. Učitelské 

ústavy byly většinou buď chlapecké, nebo dívčí.  Pedagogické akademie byly 

koedukované. Učitel na měšťanské škole musel po absolvování složit zkoušku 

způsobilosti. Středoškolští učitelé (oficiálně nazývaní profesoři) získávali vzdělání 

na vysoké škole. Jejich příprava na profesi byla delší a náročnější. Těšil se pak větší 

úctě, náležela mu větší společenská prestiž a plat. Není proto ani divu, že byl o toto 

povolání větší zájem, který nemohl být hned uspokojen. Ministerstvo školství vedlo 

celostátní seznamy čekatelů dle aprobací. V období čekatele působili profesoři  

na měšťankách, případně jako suplující profesoři na střední škole. Z celkového 

                                                           
54 JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky, s. 37. 
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počtu 5 775 profesorů, kteří vyučovali na středních školách v roce 1934, bylo 944 

žen.57 

 

5. 4 Školství na Nymbursku a Poděbradsku  

 

V roce 1807 byla na Poděbradsku otevřena hlavní škola. Ještě před Hasnerovou 

reformou probíhala roku 1869 reorganizace státní správy. Ta měla velký vliv  

na formování školství v okrese. Nymburk od roku 1868 až do roku 1936 čekal, než 

se stane okresním městem. Nový školský zákon nařizoval zřídit v okrese alespoň 

jednu měšťanskou školu. První měšťanská škola vznikla v Poděbradech roku 1872. 

Toho roku došlo k přeměně hlavní školy na měšťanskou. Hlavní škola v Nymburce 

se přeměnila na pětitřídní obecnou školu. Mohutný rozkvět města znamenal v roce 

1885 vznik nejprve dívčí měšťanky a roku 1888 chlapecké.  

Výstavba školy, i platy učitelů a údržba škol ležely na městech. Protože se město 

velmi rychle rozvíjelo, docházelo k nové výstavbě, rostl i počet žáků. Docházelo 

k přeplnění obecné školy, a tak město zahájilo výstavbu nové školy Na Spálence.58 

 5. 4. 1 Město Nymburk a zakládání střední školy  

 

Když nahlédneme do historie města Nymburka, nalezneme záznam o pověsti 

městské utrakvistické latinské škole. V 18. století jsou dochovány zmínky  

o triviální škole. V 19. století byla ve městě zřízena čtyřtřídní škola hlavní. Ta byla 

v roce 1870 změněna na školu obecnou. Posléze byla rozdělena na obecnou školu 

chlapeckou a dívčí. Po roce 1848 se začínalo uvažovat o zřízení střední školy, 

zpočátku o zřízení tzv. nižší reálky. Dnes již těžko dohledáme, zda zřídit reálku 

bylo přání místních občanů, nebo byl vypracován písemný návrh. Rok 1885 

znamenal pro Nymburk otevření první třídy měšťanské školy dívčí, o tři roky 

později se zahájila výuka na měšťanské škole chlapecké.  

Návrhy na zřízení reálky vycházely od nemajetných občanů, mladočechů. Odpůrci 

byli většinou staročeši a tvořili většinu zastupitelů nymburské radnice.  Další 
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impulz zřídit střední školu vyšel z řad Řemeslnické besedy. Petice byla sepsána  

a adresována obecnímu zastupitelstvu 1. června 1897. Podepsalo ji 200 občanů.59 

„My, podepsaní občané královského města Nymburka, rádi bychom viděli město 

naše vzkvétati v ohledu každém, zvláště na poli vzdělanosti. Pročež těžce 

postrádáme školy, kde by se mládeži vyššího vzdělání dostalo. Jestliže v poslední 

době města mnohem menší, jako Náchod s 5 000 obyvateli a Kostelec n. O. se 4 500 

obyvateli, domohla se škol středních, proč nemá se u nás pomýšleti na něco 

podobného?“60 

Královské město Nymburk bylo založeno kolem roku 1275 Přemyslem  

Otakarem II. Ještě v polovině 19. století byl Nymburk malé zemědělské město  

na Labi. Rozvoj města je zaznamenám koncem 19. století, kdy byla dokončena 

stavba cukrovaru, ale hlavně železnice. Nymburk se stal významným železničním 

uzlem, kde byly vystavěny železniční dílny, dopravní inspektorát. Ze statistik se 

dočteme, že v roce 1870 měl Nymburk 3 484 obyvatel a 352 domů. V roce 1904 už 

tu zaznamenáme 8 000 obyvatel a 720 domů.61 Dnes tu žije kolem 15 000 

obyvatel.62  

Nymburk se stal největším městem Poděbradska už v roce 1880. Počet obyvatel 

narůstal a střední škola se stávala součástí a zároveň prestiží města. Návrh zřízení 

střední školy byl již nutností, jen šlo o to, jakou školu ve městě postavit. Do města 

Nymburka se nejvíce nabízela průmyslová škola. Až s nově příchozím starostou, 

stavitelem Janem Červeným, v roce 1902 události nabraly spád. Konkrétně jemu 

vděčí Nymburk za zřízení střední školy. Starosta Červený se zhostil nelehkého 

úkolu. Musel přesvědčit městskou radu a zastupitelstvo.63  

Důvody pro zřízení školy dokládají jeho slova: „Zřízení české vyšší reálky  

ve zdejším městě jest jednou z nejzákladnějších potřeb všeho místního i okresního 

obyvatelstva nymburského. Potřeba střední školy v městě našem je tak odůvodněna, 

tak naléhavá, tak pociťována, nejen od drahných let, ale každým dnem hlásí se 

usilovněji. Zřídí-li tudíž obecní zastupitelstvo střední školu ve městě našem, třeba 

                                                           
59 Sborník 90 let Gymnázia v Nymburce, s. 5.  
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s velikými obětmi finančními, zanechá nezapomenutelnou památku po sobě  

pro budoucí zmohutnění města jak v ohledu hospodářském, tak sociálním, a příští 

pokolení žehnati bude Vám za velikou oběť jim přinesenou, již sami dále rádi také 

ponesou.“64 

„Dne 23. 5. 1903 hlasovalo nymburské zastupitelstvo jednomyslně pro návrh      

městské rady na zřízení obecné vyšší reálky s českou řečí vyučovací v Nymburce  

a schválení zřizovací listiny pro tuto školu.“65 

 

5. 4. 2 Stavební práce 

 

První třídy obecné reálky byly umístěny v prozatímní budově obecné školy  

Na Spálence. Byl to pouhý začátek, základní kámen budoucí reálky. První třída 

reálky se otevřela 18. září 1903 s počtem 53 přijatých žáků.66  Budova brzy nestačila 

potřebám školy. Rostl počet studentů a profesorský sbor se také rozrůstal. Proto se 

velmi záhy začalo uvažovat o přestěhování reálné školy do vlastních prostor.67  

Pro stavbu bylo vybráno příhodné místo vedle školní budovy Na Spálence. Městská 

rada se obrátila na architekta Františka Havlíčka s žádostí o návrh nové školní 

budovy. Za měsíc Havlíček dodal návrh na stavbu. To bylo 19. února 1905. 

Začátkem února 1906 byl schválen stavební program. Termín dokončení byl 

stanoven na 1. srpen 1907.68 Stavba byla zadána konkurzu. Zvlášť pro řemeslné 

práce, jež zajišťovali místní řemeslníci, a zvlášť pro stavitelské práce. To 

vykonávala pražská firma V. Nekvasil.69 K sochařským pracím byl přizván sochař 

Josef Kulhánek z Hořic. Koncem června se začalo se stěhováním nábytku a sbírek. 

Kolaudace proběhla 16. září 1907. Konečné náklady na stavbu školy činily 42 245 

661 korun.70 

  

                                                           
64 Cit. dle:  Desátá výroční zpráva c. k. státní reálky v Nymburce 1912-1913. 
65 Cit. dle: FOJTÍK, Pavel.  Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším 

souvislostem českého středního školství, s. 25.  
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70 ČERVINKA, Jan a Jan CHRTEK. Sto let pod střechou, s. 9-29. 
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5. 4. 3 Slavnostní otevření 

 

Když přišlo od ministerstva povolení ke zřízení školy, vypsala městská rada  

4. srpna 1903 konkurz na místo ředitele a profesora češtiny a němčiny. Do konkurzu 

se přihlásili Josef Materna a Adolf Mach. Zvolený Mach místo nepřijal, tak městská 

rada nabídla místo Maternovi. Díky J. Maternovi škola vzkvétala.71 Činnost ředitele 

Materny v období od roku 1903 až 1908 při budování školy byla nesmírně 

významná. Jeho zásluhou vznikl školní archiv, vybavil školu nábytkem, sbírkami, 

knihovnou. Založil spolek pro podporování nemajetných studentů.72 Druhým 

učitelem v dvoučlenném sboru byl Bernard Dolák. Výpomoc jim zajišťovali 

kolegové z nymburských škol. Škola mohla být po zvolení ředitele a učitele 

slavnostně otevřena.73 

Výuka v nové škole byla zahájena 18. září 1907 bohoslužbou v kapli. Slavnostní 

otevření a svěcení proběhlo v neděli 22. září 1907. Budovu zdobily prapory 

v národních barvách. Před reálkou se shromáždilo mnoho lidí ze spolků, učitelé  

a čestní hosté. Nechyběli ani architekt F. Havlíček, O. Nekvasil, jehož stavební 

firma realizovala výstavbu reálky, dále Josef Červený a Hanuš Karlík. Po rakouské 

hymně byla svatá mše a prohlídka školy. Slavnost zakončil banket v restauraci  

Na Knížecí.74 Obec vzala stavbou reálky na sebe značné finanční břímě. Hmotné  

i morální pomoci se dočkala nejen od jednotlivců, ale i od korporací.75 

 

5. 4. 4 Architektonický skvost  

 

Celek budovy tvoří tři dvoupatrová křídla, patrová stavba tělocvičny s aulou  

a samostatný patrový dům ředitele, tzv. vila. Stylově nelze zařadit školu do klasické 

novorenesance, ani do staveb ryzí secesní moderny. Dvojici křídel svírá nárožní 

polygonální věž o třech patrech, v níž je situován hlavní vchod do školy a ta zároveň 

představuje hlavní dominantní prvek celé školní budovy. Prostranství před školou 

je vyvýšené a funguje jako shromaždiště studentů. Velká nárožní věž měla původně 
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sloužit jako astronomická observatoř. Od původního záměru se ustoupilo z důvodu 

nedostačujícího přístupu na ochoz věže.76 Z urbanistického hlediska byla škola 

vystavěna mimo hlučné ulice, nacházela se však na strategicky snadno přístupném 

místě. Zůstala snadno přístupná z města i blízkého nádraží.77 Škola byla ve své době 

vzniku jednou z nejmodernějších staveb. To dokládalo i čestné uznání, které 

obdržela městská rada z mezinárodní výstavy o školní hygieně v Londýně roku 

1907.78 

 

5. 5 Škola od svého vzniku až do roku 1913  

 

První školní rok 1903/1904 se do první třídy reálky přihlásilo 60 žáků, přijato jich 

bylo jen 53. Otevřením druhé třídy v následujícím školním roce se pedagogický 

sbor rozrostl o dva nové učitele.79 Výstavbou školy byl splněn jeden z požadavků, 

po kterém by stát převzal školu a výdaje do své správy. Druhým požadavkem  

pro zestátnění bylo završení studia maturitou.  

Školním rokem 1909/1910 se obecní vyšší reálka stala c. k. státní reálkou. V tomto 

školním roce nastoupily na školu vedle chlapců poprvé i dívky, zatím jen jako 

privatistky. Počet postupně každým rokem rostl. V roce 1911/1912 bylo na škole 

již 22 dívek, v roce 1912/1913 25. Dle nařízení ministerstva škola nesměla přijímat 

více jak 5 % privatistek z celkové kapacity školy. Ve školním roce 1916/1917 se 

počet zvýšil na 41, v roce 1917/1918 na 49.  Ještě před první světovou válkou 

nahradil ředitele Františka Krátkého Antonín Bukovský a setrval na zdejším ústavu 

přes patnáct let.  

Roku 1910 odmaturovalo 32 žáků a ti poté směřovali na vysokou školu. Stále 

mějme na paměti, že studium na reálce bylo prestižní záležitostí. Umožňovalo 

maturitní zkoušku, která otvírala cestu ke vstupu do státních služeb a ke studiu  

na vysoké škole.  

Typický školní rok na reálce začínal zahájením školního roku 18. září a ukončovalo 

ho slavnostní předání vysvědčení 15. července. Studium na reálce znamenalo nejen 
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složit přijímací zkoušky, ale i zaplatit školné, které činilo na jedno pololetí 30 K. 

V osnovách se koncem 19. století objevil povinný tělocvik, který se stal velmi 

oblíbeným předmětem od svého počátku.80 Z kroniky je patrná podpora tělesného 

cvičení. Na začátku školního roku byli žáci v hodinách tělocviku váženi a měřeni. 

Rozvoj byl podporován i samotnou městskou radou, jež často věnovala několik 

bezplatných lístků na plovárnu. Škola pořádala exkurze, výlety po okolí.  Školní 

rok doprovázelo několik tradičních oslav a rituálů. Dne 4. října se účastí  

na bohoslužbě slavily jmeniny Jeho Veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále 

Františka Josefa. Památka zesnulé císařovny Alžběty se uctila v den jejího svátku 

19. listopadu. Následovaly oslavy Velikonoc a Božího těla. Bohoslužby byly 

nedílnou součástí náboženské výuky, která v Rakousku plnila v osnovách 

podstatnou funkci. Dvě hodiny týdně se na c. k. státní reálce vyučovalo náboženství 

– katolické věrouce.81 

 

5. 5. 1 Spolek pro podporování chudých studujících na nymburské reálce 

 

Spolek vznikl na podnět Josefa Červeného, stavitele a starosty Nymburka,  

JUDr. Emanuela Krouského, advokáta a místostarosty města a ředitele reálky, 

Josefa Materny. Cílem spolku byla podpora chudých žáků reálky v Nymburce. Dle 

původního ustanovení byl předsedou spolku vždy ředitel reálky. Od roku 1920 byl 

předseda a další členové voleni valnou hromadou. Spolek plnil svou funkci 

pořádáním plesů, akademie, divadelních představení. Činnost spolku utichla během 

válečných let. 82 
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5. 6 První světová válka  

 

První světová válka zasáhla výrazně do dění a rozbíhajícího se chodu ve škole.  

Již školní rok 1914/1915 byl poznamenán válkou. Škola sice nemusela být 

vyklizena pro vojenské účely, jen ředitel školy řešil personální problémy spojené 

s mobilizací. Každý rok války znamenal těžkosti ve všech směrech. Udržet chod 

školy bylo pro ředitele obtížné. Ač školní rok nebyl nikdy přerušen, docházelo 

k hospodářským problémům s dodávkou uhlí, což mnohdy znamenalo vyhlášení 

uhelných prázdnin. Válka se dotkla i mobilizovaných studentů. Jim byly povoleny 

maturity dříve. Úbytkem pracovních sil kvůli válce muselo žactvo středních škol 

vypomáhat v zemědělství. Školy organizovaly sbírky. Zvláštní druh sbírky 

představovala I. - IV. rakouská půjčka.83 

Z doložených výročních zpráv se dozvídáme o důrazu na tělesný rozvoj žactva. Ten 

byl všeobecně podporován dle nařízení c. k. ministerstva k. a v. ze dne 15. září 1890 

č. 19097. Ve škole se dbalo na hygienické podmínky a čistotu. Cvičilo se  

v tělocvičně, na jaře se pořádaly pochody, vycházky. Školní hry se konaly na hřišti 

sportovního klubu Polaban. Plavání a koupání podporovala sl. městská rada. Hokej 

se nacvičoval na tenisových dvorcích Veslařského klubu. Nechyběly ani skautské 

výpravy.84  

Ministerským výnosem z 2. června 1915 čís. 533 byl do školy zaveden vojenský 

výcvik. Po dobu války bylo při vyučování tělocviku důležité se zaměřit na přípravu 

chlapců do války. Vojenské cviky a polní hry byly součástí výuky. Jednou v měsíci 

se celý den věnoval polním hrám, cvikům a pochodům. Dokonce se vydávaly rady 

a výstrahy žákům od c. k. vrchního lékaře Plachetského.85 
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5. 7 Československá republika  

 

Po vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 se školství nedočkalo 

výrazných změn. Jediný prvorepublikový zákon byl malý školský zákon z roku 

1922. Ten však podobu školské soustavy neupravoval, pouze řešil drobné 

problémy. Podobu školské soustavy i nadále určoval Hasnerův zákon z roku 1869.86  

S vytvořením nového státu vyvstaly otázky v oblasti školství, které bylo nutné řešit 

- likvidace národnostní diskriminace a její demokratizace. Přestavba školství byla 

provedena řadou zákonodárných aktů v letech 1919-1923. V listopadu se formují 

ministerstva, mezi nimi ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO). V dubnu 

1919 byl přijat zákon o menšinových školách. Kromě tohoto zákona byla přijata 

řada aktů, které upravovaly vztah školy a církve a postavení učitelů. Byl přijat 

zákon, který stanovoval, že ministerstvo mohlo poslat učitele do kteréhokoliv 

okresu v republice.  

Jedním z prvních opatření byla unifikace středních škol v Čechách a na Slovensku. 

V prvních poválečných letech bylo úkolem přestavby školy obnovení jazykové 

rovnoprávnosti. Zákon z července 1923 upravoval jazykové normy na středních 

školách. Čeština v Čechách a slovenština na Slovensku byly potvrzeny jako 

povinný předmět. V prosinci 1921 bylo vydáno nařízení, kde se upravovaly 

poplatky za placení školného na státních gymnáziích a reálných školách dle výše 

příjmu živitele. Už v roce 1926 byla pravidla o poplatcích revidována s jednotným 

poplatkem 400 korun.87 

Ve školním roce 1918/1919 na škole působilo celkem 26 učitelů. Do roku 1919 byl 

ženám odepřen přístup do učitelského sboru. První žena Angela Pašková nastoupila 

1. září 1920 a sbor se každoročně o další ženy rozrůstal. Za vedení školy ředitelem 

A. Bukovským došlo k ustanovení studentské samosprávy dne 23. ledna 1919. Tato 

nová záležitost byla samotným ředitelem přijata s nedůvěrou a její činnost povolil 

prozatímně. Činnost samosprávy byla široká. Stála totiž u zrodu zakládání 

hudebních, jazykových, přírodovědných kroužků. Díky svým akcím dokázala 

získat do dobročinného fondu obrovské peníze. Spory mezi studenty a vedením 

školy nastaly v okamžiku, kdy se studenti snažili zasahovat do politické činnosti. 
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V září 1922 byla ustanovena nová Organizace studentstva v Nymburce. Šlo  

o spolek sdružující všechny studenty ve městě, ne o formu studentské 

samosprávy.88  

Již někdy od devadesátých let 19. století byl trendem termín sociální péče  

o studentstvo. Zahrnoval snahy umožňující nemajetným žákům studium. Fond 

poskytoval půjčky, levnou stravu, byt, ošacení apod.  

Ředitel reálky Antonín Bukovský zveřejnil referát o problematice dojíždějícího 

žactva.  V roce 1925 z okruhu 20 km dojíždí do školy v Nymburce 527 žáků. Z toho 

296 studentů reálky, tj. 44,7 % dojíždějících. Kantoři reálky i měšťanských škol se 

snažili přespolnímu žactvu pomoci. Mnohé pro studenty vykonal spolek  

pro ochranu chudých studentů reálky. Ročně poskytoval 24 000 Kč. Čtyřiceti sedmi 

studentům poskytuje bezplatně obědy a útulek. Ředitelství reálky mělo snahu 

okresnímu výboru při zamýšlené stavbě okresního domu připomenout důležitost 

zbudování mensy a studovny pro přespolní.89 

Bukovský: „Ještě dnes převládá názor, že studovat musí syn nebo dcera zámožných 

rodičů, že musí studovat děti z rodin úřednických, ale že nemusí, nebo dokonce 

nemá studovat dítě vrstev nejchudších: dělníků, malých živnostníků, zřízenců a p. 

Ještě dnes není kritériem otázky: kdo má studovat? Nadání, nýbrž tzv. společenské 

postavení. A to jest chyba. Jest to kardinální nepochopení nové doby, nového 

našeho státního útvaru, nové, lepší politiky státu.“90 

Dne 13. července 1922 došlo k přijetí tzv. malého školského zákona, který 

upravoval změny v měšťanské a obecné škole. Teprve v další fázi se mělo přistoupit 

k reformě středního školství. Docházelo však k neshodám už na úrovni národního 

školství, natož při struktuře středního školství. To nakonec vedlo k nepřijetí žádné 

zákonné normy týkající se středního školství, pouze k úpravě učebních plánů. 

Dosud střední školy tvořila klasická gymnázia, reálná gymnázia, reformní reálná 

gymnázia a reálky. Roku 1919 k nim náležely i učitelské ústavy s odbornými 

učitelskými ústavy. Koncepce dvacátých let 20. století se razí v duchu jednotné 

školy. Snažila se reorganizovat naše školství tak, aby žactvo v době povinné školní 

                                                           
88 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 49-62.  
89 Almanach nymburského studentstva, s. 5-9. 
90 Cit. dle: Almanach nymburského studentstva, s. 10. 
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docházky chodilo do jediného typu školy. Musíme zmínit, že v této době vznikaly 

první pokusné školy.  

K největším úpravám učebních plánů došlo až za mistra I. Dérera. Během přípravy 

těchto plánů z roku 1933 se vycházelo z koncepce jednotné školy. Sjednotily se 

v prvních dvou ročnících osnovy všech typů středních škol. Ve třetím a čtvrtém 

ročníku se také shodovaly až na malou výjimku. Na gymnáziu, reálném gymnáziu 

dostala přednost latina. Reálky a reformní reálná gymnázia preferovala francouzský 

jazyk. Většího prostoru se dostávalo volitelným předmětům.91 Nový ředitel školy 

A. Kulhánek zavedl na škole novou tradici. Jednalo se o divadelní představení 

v městském divadle. Představení byla veřejná a měla podpořit mravní výchovu 

studentů a zároveň finančně pomoci Podpůrnému spolku. První představení 

Štolbova veselohra Vodní družstvo se hrálo za velkého úspěchu 1. prosince 1928. 

Škola začínala 1. září a končila zpravidla 28. června. Studenti však chodili do školy 

i v sobotu. Ve škole se slavilo výročí samostatnosti 28. října, prezidentské 

narozeniny 7. března, Den učitelů 28. března.92 

Profesorský sbor projednal dne 6. října 1930 výnos ministerstva školství a národní 

osvěty z 19. května 1930 o zřizování rodičovských sdružení. Sbor zřizování zamítl 

z důvodu života na malém městě. Svůj postoj zdůvodnil faktem, že styk s rodiči je 

častý, známé jsou i rodinné a majetkové poměry. K utužení vazeb se pořádají 

besídky, hudební a divadelní představení. O materiální zajištění žáků se stará 

Spolek na podporu chudých. Tudíž je zakládání rodičovského sdružení na škole 

zbytečné.  

„Pokud se týká dovolení, aby rodiče směli býti někdy vyučování přítomni, zdá se, 

že by toto opatření dobrý styk školy a rodiny spíše poškodilo. Mnozí rodiče by 

nemohli posoudit odborně ani práci učitelovu, ani výkony žákovi a z neznalosti, 

svedeni podrobnostmi, měli by jistě často neprávem za to, že se dítěti křivdí.  

Na malém městě by nastalo vzájemné srovnávání na nesprávném podkladě založené 

mrzutosti a hořkosti, nemluvě o tom, že by přítomnost cizích osob nutně vyučování 

rušila.“93  
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V letech 1918-1938 ve zdejší škole působili tři ředitelé: A. Bukovský, A. Kulhánek 

a A. Holka. Jmenování do funkce ředitele byl akt velké vážnosti a pocty. Ředitel 

byl jmenován ministrem školstvím, vládou a prezidentem republiky.94 

 

5. 8 Období druhé světové války 1939-1945  

 

Období od roku 1939 až do roku 1945 představuje jedno z nejdramatičtějších 

období novodobé historie, které poznamenalo mnoho životů. Osud českého národa 

byl zpečetěn již na podzim roku 1938 mnichovskou dohodou.  Československá 

republika byla vydána Hitlerovu Německu. V březnu 1939 byly české země 

obsazeny německými vojsky a jako Protektorát Čechy a Morava se staly součástí 

Velkoněmecké říše. Německá okupace, která trvala dlouhých šest let, se řadila 

k nejtěžším obdobím českých dějin. Události druhé světové války výrazně zasáhly 

do mnoha oblastí. Poznamenáno bylo celé školství. Stále více se podřizovalo 

jednotným osnovám, které směřovaly ke germanizaci a následné likvidaci české 

vzdělanosti. Ze strany nacistických vládců nebyl zájem o výchovu další generace 

české inteligence. Plně si uvědomovali, že právě inteligence v národě má vůdčí roli, 

a tak u národa, který chtěli zotročit, zaměřili represe proti ní. A dalším důvodem 

bylo, že inteligence byla z velké části účastna v národním odboji.95 Již od 1. září 

1935 se s obavami o další dění ve světě objevil v učebních osnovách nový předmět 

– výchova k brannosti.96 Od 1. září 1935 byla nymburská reálka postupně měněna 

na reálné gymnázium a první zkoušky z dospělosti byly konány za nacistické 

okupace.97 Od ledna 1939 probíhala revize učitelských a žákovských knihoven. 

Některá díla byla odstraněna, jiná zakázána. V roce 1940 byly zahájeny činnosti 

vedoucí k přebudování učebních osnov tak, aby odpovídaly novým poměrům doby. 

MŠANO rozdalo školní pokyny, ve kterých byla pozornost věnována loajalitě 

k říši. Z pomůcek se odstranilo vše, co připomínalo naši minulost.98 Od března  

do srpna bylo z 279 učebnic zakázáno 30 a v dalších se provedly korektury. 
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Postupně byla na středních školách zavedena výuka některých předmětů v němčině.  

Od školního roku 1941/42 byla skončena výuka dějepisu, dějin literatury a filosofie. 

Zvolna docházelo k omezení všech druhů gymnázií. Zásadní reorganizace středních 

škol nastala v roce 1941/42. Ze čtyř druhů středních škol zůstala chlapecká a dívčí 

reálná gymnázia a klasická gymnázia pro chlapce.99 

Němci se snažili české školství podřídit novému německému systému, Německé 

školské reformě z roku 1940. Vše začalo uzavřením vysokých škol v listopadu 

1939. Pak následovaly zásahy ve středním školství. Od srpna 1940 byla nařízena 

redukce středních škol. Školy se staly výběrovými s uplatněním principu numerus 

clausus. Povoleny byly jen dva typy středních všeobecně vzdělávacích škol: 

gymnázium a reálné gymnázium. Koncem roku 1942 bylo 70 % škol zavřeno.  

Od školního roku 1941/1942 byly měšťanské školy ovlivněny německým 

systémem a přejmenovány na hlavní. Na měšťanské školy smělo být přijato pouze 

35 % žáků, pro ostatní byla obecná škola. Dosud fungující dvoukolejný systém byl 

rozšířen o německé specifikum, osmitřídní obecnou školu.100 

 „V roce 1939 byla uzákoněna tzv. jednotná střední škola s názvem gymnázium, 

která formálně sjednotila dosavadní různé typy této školy.“101 

Vyšší vzdělání dívek se omezovalo. Školy zvýšily počet hodin němčiny. Studenti 

vyšších ročníků středních škol byli nasazováni na práci do říše. Výchovné působení 

směřovalo k převýchově české mládeže ve prospěch říše a přesměrování učitelů 

v tomto duchu.102  

V říjnu roku 1938 přišlo do Nymburka kolem 1500 běženců. Školní rok 1938/1939 

nepochybně poznamenaly válečné události. Začaly nástupem pěti učitelů  

do vojenské služby v zářijové mobilizaci.103 Mnoho škol se v době okupace stalo 

skladištěm válečného materiálu, polním lazaretem, některé byly bombardováním 

poškozeny.104 Nebylo tomu jinak ani v Nymburce. Z auly se stal sklad zbraní,  
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z tělocvičny sklad plynových masek, sklepy se zaplnily vojenským ošacením a tři 

kabinety se staly vojenskou kanceláří.  

Dne 15. března 1939 dorazila německá armáda do města Nymburk. Závěrem dubna 

si ze školy udělala kasárna. Vyučovací hodina se zkrátila z 50 minut na 45 minut.105  

Vyučování bylo velmi často narušeno leteckými útoky, nikdy však samotným 

náletem na město. Během vánočních prázdnin byla budova školy obsazena 

vystěhovalci z jihovýchodní Evropy, později 14. ledna 1945 byla celá budova školy 

zabrána německým vojskem a ta sem umístila školu pro důstojnický dorost 

z Hannoveru. Provizorní vyučování reálného gymnázia začalo 18. dubna 1945 

v obecné škole v Hořátvi a v biu Invalidů.  Obecná škola v nedaleké obci gymnáziu 

uvolnila ve středu, čtvrtek dopoledne dvě místnosti.106 

„Na gymnáziu jsem studoval za nejtěžších podmínek, v době okupace. Němci přijeli 

do Resslovy ulice na motorkách a v autech. Už tehdy jsme věděli, co nás čeká. Vzali 

jsme na vědomí, že nejsme svobodní. Tenhle pocit jsem pak znovu zažil za sovětské 

okupace. Týdně jsme měli osm hodin němčiny. To bylo jediné, co mi válka přinesla, 

znalost němčiny, kterou jsem se výborně naučil a později sám vyučoval. Měl jsem 

skvělého učitele na latinu, kterou jsem si zamiloval. Naučit se latině znamenalo 

poskočit výš ve vědění. Když jsem byl v tercii, někdo na záchodech školy napsal 

protiněmecké nápisy. Přijelo gestapo, nás nepustili do školy, ředitel se klepal, 

začalo vyšetřování. Každý rok se vylučovali žáci ze školy podle daných kritérií. 

Těmi kritérii byl prospěch a známka z němčiny. Kdo měl horší průměr, musel  

ze školy odejít. Pamatuji si, že mnoho mých spolužáků předčasně muselo ze školy 

odejít. Ze tří tříd v sextě zůstala pouze jedna. Přicházeli na školu kantoři 

z pohraničí. V septimě, oktávě se nastupovalo na nucené práce do Reichu. Na jaře 

1945 však bylo patrné, že se válka chýlí ke konci. Dne 2. května bylo město 

osvobozeno, válka skončila. Škola přečkala válečné období bez závažných zásahů, 

nebyla téměř poničena. Po válce byla škola obsazena osvoboditeli. Chodili jsme se 

učit do náhradních prostor, skautské klubovny. Zase nás byly tři třídy.  

Na gymnázium se mohli vrátit ti, co byli za války vyhozeni. V říjnu jsme mohli 
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nastoupit na vysoké školy. Já měl vybráno: Filosofická fakulta, dějepis a hudební 

věda.  

Po studiu na vysoké škole má praxe započala na národních školách. Nastoupil jsem 

do jednotřídky v Netřebicích. Také jsem učil v Kostomlatech nad Labem a v Křinci. 

Tehdy pro mě nebylo místo na třetím stupni, nevstoupil jsem do strany. Když  

do funkce ředitele nymburského gymnázia nastoupil pan Hora, situace se změnila, 

povolal mě na gymnázium. Byl to vynikající pedagog a dost se mi věnoval. Učil 

jsem dějepis, tělocvik. Byl jsem sokol, neprotestoval jsem vyučovat tělocvik. V roce 

1951 zrušili na gymnáziu hudební výchovu. V padesátých letech někteří ze školy 

usilovali a dělali vše pro to, abych z gymnázia odešel. Dějepis jsem učit nemohl, 

nebyl jsem ideově vhodný pedagog. Hudební výchova byla zrušena, pak jen 

hodinová dotace týdně. To mě moc mrzelo. Musíte s dětmi zpívat, veřejně 

vystupovat. Měl jsem dva sbory, jeden orchestr. Působil jsem v Hálkově městském 

divadle. Učil jsem tělocvik, výtvarnou výchovu, němčinu, psychologii, latinu, 

občanskou výchovu. Vyhodit mě ze školy nechtěli, protože jsem vystupoval  

na stranických schůzích.“107 

Květen 1945 se vryl do paměti lidu. Po letech bídačení a útisku prožíval národ 

znova pocity štěstí, radosti z konce války a z vytoužené svobody.  Druhá světová 

válka skončila, nastala dlouho očekávaná svoboda. „Československé školství 

vysvobozeno z německé libovůle. Kéž také naše reálné gymnázium, které přes velké 

škody přečkalo těžkou dobu okupace, opět vzkvétá, přináší dobré ovoce českému 

národu.“108 

V   roce 1945 byla budova gymnázia osvobozena od Němců a začala fungovat jako 

ruská vojenská nemocnice. Pravidelná výuka započala 1. června 1945 v biu 

Invalidů. Vyučovalo se provizorně ve všech větších místnostech v Nymburce. 

Nový školní rok byl zahájen 10. září 1945 již ve vyklizené budově gymnázia.109 

Na konci prázdnin roku 1945 vydalo ministerství školství a osvěty výnos, dle něhož 

se otevřou první třídy středních a měšťanských škol jednotně organizovaných  
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ve školním roce 1945/1946. Ministerstvo stanovilo společné osnovy pro první třídy 

měšťanských a středních škol.110   

Osvobození v roce 1945 otevřelo další etapu školství. Počáteční situace nebyla 

jednoduchá. Došlo k obnovení předmnichovské soustavy školství s přidáním 

následků války. To v praktickém životě znamenalo materiální škody a hlavně 

citelné a bolestné ztráty na lidských životech.111 V poválečném období převládala 

reálná gymnázia a malý počet klasických gymnázií. Při reálných gymnáziích 

vznikaly třídy s technickým zaměřením, které měly nahradit dosavadní reálku. Tyto 

třídy měly rozšířený učební plán ve fyzice, matematice a rýsování. Již během let 

1945-1948 byly předloženy různé návrhy v pojetí čtyřletého gymnázia.112 

Směrnice ministerstva pro školní rok 1945/1946 pro národní, střední a odborné 

školy vyvíjela úsilí k dosažení kvality výchovy a vyučování. Nechávala prostor pro 

vlastní činnost učitelů, žákovskou samosprávu a spolupráci s rodiči. V letech 

1946/1948 se školská politika zaměřila na problematiku jednotné školy.113 

 

5. 9 Období let 1948 až 1960  

 

Vítězný únor 1948 výrazně zasáhl do dalšího vývoje a směru Československé 

republiky. Hned po vítězství se komunisté chopili šance na budování totalitního 

systému. Veškerá moc byla soustředěna do rukou funkcionářů komunistické 

strany.114  

Školský zákon ze dne 21. dubna 1948 poprvé vytvořil jednotnou školskou soustavu. 

Žákům od šesti do patnácti let poskytoval jednotné základní obecné vzdělání. 

Definitivně ukončil dvoukolejný systém školské soustavy, čímž rušil říšský školský 

zákon i malý školský zákon z roku 1922. Základní obecné vzdělání bylo povinné, 

bezplatné a jednotné. Docházka byla z osmi rozšířena na devět let. Jednotná škola 

měla svou podstatu hlavně v jednotném cíli výchovy.115  
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„Veškeré mládeži se dostane jednotné výchovy a obecného i odborného vzdělání  

na školách, které tvoří jednotnou soustavu. Zákonem bylo uloženo školám pečovat  

o všestranný rozumový, citový, mravní a tělesný rozvoj žactva a vzdělávat je 

v duchu pokrokových národních tradic a ideálů humanity, vést mládež nejen k činné 

účasti na budovatelském díle republiky, vychovávat mladou generaci v národně  

a politicky uvědomělé občany lidově demokratického státu, statečné obránce vlasti 

a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu.“116 

Tento školský zákon byl značným přelomem ve vývoji středního školství 

všeobecně vzdělávacího. Znamená to vznik střední školy 2. stupně sloučením školy 

měšťanské a 1. - 4. ročníku gymnázií, a tím vznikajícím čtyřletým gymnáziem. Tato 

změna byla připravena slučováním osnov měšťanských škol i gymnázií.117 Zákon 

z roku 1948 přeměnil tedy nymburské osmileté reálné gymnázium na čtyřleté.118  

Učební plán gymnázia ve školním roce 1948/1949 se shodoval s plánem 

dosavadního reálného gymnázia. Rozděloval gymnázium na větev základní  

a technickou. Netrvalo však dlouho a v roce 1949 byly obě větve spojeny. 

Vytvoření jednotného nediferencovaného čtyřletého gymnázia je hodnoceno jako 

odklon od jednostranné orientace tohoto typu střední všeobecně vzdělávací 

školy.119  

Dne 3. března 1948 byly po vyučování z rozhodnutí pedagogického sboru 

v učebnách nymburského gymnázia odstraněny kříže. Kronika zmiňuje, že kříže 

byly odstraněny ze tříd v roce 1918 a pak celou tu dobu třídy nezdobily. Zavěšeny 

byly během druhé republiky za ministra Kaprase. Tento výnos byl zrušen  

Z. Nejedlým výnosem ze dne 16. července 1945. Dle výnosu měl nastat takový stav, 

jaký byl po roce 1918.  Poněvadž kříže v tu dobu ve škole nebyly, neměly tam být 

ani nyní. Až v září 1945 po vymalování profesor Baťka ze své vůle a bez vědomí 

sboru kříže pověsil.120 

                                                           
116 Cit. dle: SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 305.  
117  BOHÁČ, Antonín et. al.  Dějiny školství v Československu 1945-1975, s. 76. 
118 FOJTÍK, PAVEL.  Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 113. 
119  BOHÁČ, Antonín et. al.  Dějiny školství v Československu 1945-1975, s. 77.  
120 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 74-88. 
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Dle nařízení vlády z 10. května 1949 byl upraven vztah školy a rodiny. Vzniklo 

Sdružení rodičů a přátel školy za účelem posílení ideologie KSČ.121 

Ve školním roce 1949/1950 bylo na gymnáziu asi 210 studentů v sedmi třídách. 

Poměry v pedagogickém sboru nebyly v roce 1949 ideální.  Došlo k redukci sboru 

díky menšímu počtu tříd. Do redukce zasáhla i strana, takže se uplatňovala nejen 

pedagogická hlediska, ale i politická. Nebral se ohled na služební stáří. To vše 

nepřispívalo k úplné vyrovnanosti a pohodě sboru. Politický postoj žáků byl stejně 

jako na jiných školách pasivní. Hlavní snahou bylo vytvořit ČSM. Hned v prvních 

letech byl proveden nábor a ČSM se upevnil po organizační stránce. Hlavní náplní 

byla jeho činnost mimo vyučování (sběr, výzdoba).  ČSM existoval jen formálně. 

Poměrně lépe fungovalo SRPŠ. Jeho hlavním cílem byla škola v přírodě v Horní 

Rokytnici. Ministerstvo školství však zasáhlo a ze zdravotních důvodů školy 

v přírodě zakázalo. Místo toho povolilo zimní osmidenní rekreační zájezdy  

po třídách a škola k nim bez dovolení přidala letní zájezd na konci školního roku.  

Soutěžilo se i ve výsledcích klasifikace. Hlavní pozornost směřovala k výchově, 

spolupráci s mládeží a k politickým otázkám.  Toto období skončilo kritikou 

soutěžení, která byla zveřejněna  v učitelském i stranickém tisku. Kritizovalo se 

negativní odvádění pozornosti od samotného vyučování. Ve vyučování se sáhlo 

k takovým opatřením, která charakterizovala školu.  Předně to bylo zavedení 

denního klasifikačního zkoušení, které pomohlo upevnit morálku a mělo i kladný 

vliv na vědomosti žáků. Pro posílení kázně byl zaveden režim, jehož výkonným 

orgánem byli žáci. Byl spojen se sobotním předáváním služeb. To se stalo tradicí.  

Dokonce samotná kronika uvádí, že tento systém se brzy rozšířil i na gymnázia 

pražského kraje.122   

Rok 1951 přinesl změny v obsahu školního vzdělávání. Likvidovaly se učebnice, 

rušily osnovy, které nahradily nové, založené na ideologii KSČ.123 Mezi negativní 

stránky reformy lze počítat zestátnění veškerého školství, škola byla podřízena 

ideologické kontrole. Od padesátých let rostla nespokojenost ÚV KSČ se stavem 

gymnaziálního školství. Výrazně byly postrádány technické profese pro rychle se 

rozvíjející průmysl. 

                                                           
121 RÝDL, Karel, K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 34.  
122 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 74-88.  
123 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 36. 
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Další změnou v oblasti školství byla přijatá reforma z 24. dubna 1953. Změnila 

profil středoškolského vzdělávání, zrušila pojem gymnázium.124 Povinná školní 

docházka se z devíti let zkrátila na osm. Vytvořena byla osmiletá střední škola  

a jedenáctiletá střední škola.125 V učebních plánech nemá místo estetická ani 

hudební výchova. Do osnov se zabudovaly základy výroby. Žáci procházeli 

praktiky ze zemědělství, strojírenství a elektrotechniky. Polytechnická výchova 

obsáhla v učebním plánu osm hodin. Kronika nymburského gymnázia nebyla 

v letech 1950-1953 vedena.126  

Ve školním roce 1953/1954 vstoupila v platnost úprava československého systému. 

Gymnázium bylo nahrazeno jedenáctiletou střední školou.127 Ředitelem školy  

se stal Vladimír Hrabal. Škola přebrala většinu tradic od bývalého gymnázia. 

Soustředila se na polytechnickou výchovu. Zavedl se exkurzní den. Ten umožnil 

exkurze v Nymburce, Praze, Kolíně. Začalo se vybavením učebny chemie  

pro laboratorní práce.128 V následujících školních letech 1955-1957 se nymburské 

gymnázium mohlo pochlubit výzdobou školy novým sousoším Družba ve vestibulu 

školy. Rozvinula se diskuze na posílení kázně žáků tzv. poškolou. Ta však nebyla 

schválena. Do výuky zasáhla v roce 1955 příprava na spartakiádu. Vyučování  

ve vyšších třídách často na začátku školního roku začalo se zpožděním, které 

způsobila účast žáků na chmelové brigádě. Počet tříd i žactva se zvýšil. Za zmínku 

z kroniky stojí i fakt, že učebnice byly přetíženy látkou. Ministerstvo školství 

reagovalo na tuto skutečnost tak, že vydalo metodické statě, které měly redukovat 

učivo i poradit učitelům.  

Bohužel se to povedlo jen z malé části, takže přetížení svědomitých žáků trvalo.  

Po zkušenosti z minulých let se škola vrátila k pohovorům s žáky za přítomnosti 

ředitele a třídního učitele. Pohovory sloužily jako podklad k vypracování 

charakteristiky žáka. Škola obnovila i měsíční schůzky žáků ve skupinách, kde se 

hodnotila práce tříd. Za vážné prohřešky byli žáci vyloučeni ze zimních zájezdů. 

Toto opatření je jistě pedagogicky sporné, leč účinné. Pomáhalo škole udržet kázeň  

                                                           
124 FOJTÍK, Pavel.  Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 105-106. 
125 BOHÁČ, Antonín et. al. Dějiny školství v Československu 1945-1975, s. 29-35. 
126 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 85. 
127 FOJTÍK, Pavel.  Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s 106-115. 
128 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 92-93.  
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a prospěch. V roce 1955 se rozpoutal spor mezi školou a úřady o zachování hřiště. 

Část hřiště měla být zastavena novou školou - železničním učilištěm.129 

Dne 1. listopadu 1956 se na chodbě ve čtyřech třídách našly protistátní nápisy. 

Místo obrazů státníků visely letáky s protistátními hesly. Téměř celý měsíc 

probíhalo vyšetřování. Pachateli byli tři studenti (Zlatník, Hejl, Adámek), kteří byli 

za svůj čin vyloučeni ze školy, a ještě je čekalo vězení. Tento protikomunistický 

akt byl hned obrácen i proti samotnému řediteli školy a ten byl zbaven své funkce. 

Nastupuje nový ředitel Gerhard Holeček. Dne 1. září 1957 byl novým ředitelem 

jmenován Stanislav Hora.130 

„Na tabulích se jednoho dne objevily protistátní nápisy: Smrt komunismu apod. 

Obrazy státníků byly ke zdi otočené. Všichni to viděli, vyšetřovalo se, ale bez 

výsledků. Až po delší době se zjistilo, že to byli maturanti, kteří se pokoušeli 

emigrovat do zahraničí. Byli to čtyři studenti z maturující třídy, ne však z mé. 

K maturitě se nedostali. Ostatní studenti, kteří to věděli, a neřekli to, byli ze školy 

vyhozeni. Byla mezi nimi i dcera jednoho kolegy profesora. Ředitele Vladimíra 

Hrabala po tomto průšvihu vyhodili. Čekalo se na vhodnou příležitost a tohle byl 

ten pravý důvod.“131 

„Chodil jsem do jedenáctiletky a měl jsem v roce 1957 maturovat. Jednoho rána 

jsme ráno ve škole spatřili na nástěnkách, podlaze, zdi a lavici nápisy: Smrt SSSR. 

Začalo se vyšetřovat. Dokonce nám sebrali sešity, to aby mohli porovnat písmo. Nic 

se však nevyšetřilo. Až později se ukázalo, že to byli čtyři chlapci, kteří chtěli 

emigrovat. Chtěli se dostat do Francie. V Krkonoších přešli přechod do Polska  

a jejich kroky směřovaly do přístavu Gdaňsk. Tam asi ztratili sílu, vrátili se  

a přiznali. V dubnu přišlo rozhodnutí, že jsou vyloučeni ze všech středních škol 

v republice.  

O tom všem věděly dvě - tři holky, což se prokeclo, a protože o tom činu věděly  

a neřekly to, byly ze školy vyloučeny. Později jsem se dozvěděl, že se snad v té době 

uvažovalo o tom, že má být škola zlikvidována a my maturanti jsme tam neměli 

maturovat. Taky chtěli, abychom šli k maturitě ve svazáckém obleku.“132  

                                                           
129 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 94-103.  
130 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 125. 
131 Orální historie Marie Pařenicová dne 4. 4. 2017 
132 Orální historie Jiří Bína dne 10. 4. 2017 
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Úprava učebního plánu z roku 1957 zavedla praktika v elektrotechnice, strojírenství 

a zemědělství. Snahou bylo propojit vzdělávání s praktickou stránkou.133 

Ve školním roce 1957/1958 bylo vyučování na druhém a třetím stupni jasně 

organizováno. Dopoledne probíhala výuka povinných předmětů, odpoledne byl čas 

věnován nepovinným předmětům a laboratorním pracím. V sobotu končila výuka 

na všech stupních v 12.15 hod.  

Od školního roku 1958/1959 byly zavedeny nové praktické předměty: praktika  

ze strojírenství, zemědělství. Výrobní práce škola uskutečňovala ve formě jarních, 

podzimních brigád a lesních prací.134  

V dubnu 1959 byly na zasedání ÚV KSČ schváleny nové koncepce školské politiky 

o těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy a vzdělání 

v Československu. Smyslem této reformy bylo propojení vyučování s praxí.135 

Hlavní úkoly pro období 1959/1960 se příliš nezměnily. V popředí stály zásady 

uskutečňování zásady pevněji školu přimknout k životu, k potřebám socialistické 

společnosti, především ji přiblížit k výrobě. V tomto školním roce došlo 

k prodloužení školní docházky na devět let a tím byla prakticky vytvořena 

dvanáctiletá střední škola.136 V popředí stojí zásady pevněji školu přimknout 

k životu a potřebám socialistické společnosti, především ji přiblížit k výrobě. Žáci 

prošli praxí v závodech v Nymburce, v depu ČSD, Dílnách ČSD, závodě ZOM  

a komunálních službách.137 V úzkém patronátním vztahu byla škola s Dílnami ČSD 

v Nymburce. Dílny poskytovaly odpadový materiál pro práci s kovem a dřevem. 

Cennou pomocí bylo zapůjčování autobusu k dopravě žáků na lyžařské kurzy 

v Horní Rokytnici.138  

5. 10 Šedesátá léta 

  

Dovršování výstavby socialistické společnosti si jasně vyžádalo změny ústavní  

a správní povahy. Vydání a přijetí nové ústavy v roce 1960 znamenalo vítězství 

socialismu. Výrazem této skutečnosti byl i nový název státu Československá 

                                                           
133 BOHÁČ, Antonín et. al. Dějiny školství v Československu 1945-1975, s. 78. 
134 SOA NYMBURK. Kronika 1940-1961, s. 127, 133.  
135 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 40. 
136 Sborník 90 let Gymnázia v Nymburce, s. 10.  
137 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 106-115.  
138 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993. 
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socialistická republika. Znění ústavy jasně vyjadřovalo vedoucí úlohu 

Komunistické strany Československa.139  

Národní shromáždění ČSSR dne 5. ledna 1960 schválilo zákon o soustavě 

vzdělávání a výchovy, podle kterého výchovná zařízení utvářela jednotný systém, 

kde jednotlivé stupně a druhy na sebe navazovaly. Povinná škola je znovu 

devítiletkou. Označení střední a vyšší vzdělání vystihovalo, že přichází v úvahu  

po ukončení základního vzdělání. Školský zákon výrazně podporoval další rozvoj 

studia pro pracující. Pracujícím se tím zajišťovala možnost prohloubení vzdělání.  

Významný úkol byl dán Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1962 přijal ÚV KSČ 

usnesení o zvýšení úrovně komunistické výchovy na školách I. a II. cyklu a  

na vysokých školách.140 Rok 1960 změnil jedenáctiletku na dvanáctiletku. 141  

Od 1. ledna 1961 podle nového školského zákona byly v budově dvě školy - 

Základní desetiletá škola a Střední všeobecně vzdělávací škola. Obojí pod jednou 

střechou. Škola měla 25 tříd a kolem 860 žáků. Hlavní pozornost školy se obracela 

k výchově mládeže a k politickým otázkám. Pro ideologickou výchovu škola 

využívala významných výročí a událostí. Jinou formou této výchovy byly 

besedy.142  

Školní rok 1961/1962 znamenal přistoupení k tolik zamítané diferenciaci. Škola 

zavedla ve vzdělávání tři směry: matematicko-fyzikální, biologicko-chemický  

a všeobecný. Nutno podotknout, že škola si stále držela vysokou úroveň jazykového 

vyučování. K francouzštině, němčině, angličtině přibyla španělština, latina.143  

Zahájení školního roku 1962/1963 probíhalo ve slavnostním duchu, jak bývalo  

na škole tradicí. Střední všeobecná škola nebyla v tomto školním roce úplná, 

otevřela přechodně jen tři druhé ročníky a dva první. Z toho vyplývá, že škola byla 

bez závěrečných maturitních zkoušek. Obě školy měly 24 tříd denního vyučování 

a jednu třídu kurzu učiva ZDŠ. Celkem se jednalo o 25 tříd. Škola během tohoto 

školního roku získala další volné prostory tím, že přestěhovala školní jídelnu  

do budovy Smetanova domu v ulici Komenského. Z bývalé jídelny se zbudovala 

                                                           
139 HUSA, Václav. Dějiny Československa, s. 448.  
140 BOHÁČ, Antonín et. al.  Dějiny školství v Československu 1945-1975, s. 29-36. 
141 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 115.  
142 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993. 
143 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 16-118. 
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školní dílna, ze spižírny sklad CO. Mimořádná pozornost se věnovala  

od předchozího školního roku výchově ke správné volbě povolání. Pro zemědělství 

bylo určeno směrné číslo 10 žáků z celkově 108 odcházejících žáků ZDŠ. Tím se 

škola snažila plnit úkoly vlády a strany v úseku zemědělství.144 

„V usnesení XII. sjezdu je vytčen také úkol, zkvalitnit základní devítileté vzdělání. 

Učební osnovy pro 6. -9. ročník základních devítiletých škol předepisují mimo práci 

na školním pozemku účast při pěstování plodin od příprav půdy k setí, sázení, 

kultivaci až po sklizeň v zemědělském závodě.“145 

Škola plně využívala pro tyto účely školní zahradu, skleník a pozemek  

za viaduktem. Na škole fungovaly dva oddíly jisker a 12 oddílů pionýrských. 

V následujících školních letech se pro ideologickou výchovu využívalo památných 

dnů, významných výročí a událostí. Jinou formu představovaly besedy v hodinách 

občanské výchovy, třídnických hodinách a svazáckých schůzích. Školní rok  

se neobešel bez oslav Vítězného února 1948. Dne 28. března se tradičně slavil Den 

učitelů. Ředitel školy S. Hora byl ke Dni učitelů vyznamenán vládou ČSSR 

udělením titulu Zasloužilý učitel.  

Poprvé se přistoupilo k závěrečné výrobní práci žáků. Žáci třetích ročníků skládali 

kvalifikační zkoušky ze svých oborů. Zkoušky se uskutečňovaly ve čtyřech 

závodech: Dílny ČSD, ZOM, Kolínské nástrojárny a Sempra. Osvědčení o získané 

praktické zkoušce bylo studentům předáno spolu s maturitním vysvědčením.  

Ke škole byla připojena Střední škola pro pracující. Ta byla dosud pod správou 

Železničního odborného učiliště v Nymburce. Škola měla asi 69 studentů  

ve čtyřech ročnících. Vyučování probíhalo třikrát v týdnu v odpoledních 

hodinách.146 Zcela přelomový se v historii školy stal 1. červenec 1963. 

„Po delším jednání mezi MěNV v Nymburce a Lysé nad Labem, ONV Nymburk a 

Středočeským KNV v Praze došlo k dohodě, podle níž od 1. 7. 1963 se i po 

ekonomické stránce odděluje SVVŠ od ZDŠ a přecházejí do kompetence s KNV. 

Spojení střední školy se ZDŠ trvalo od 1. září 1953 do 30. června 1963, tedy rovných 
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145 Cit. dle: SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 22.  
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10 let. Od letošních prázdnin jsou opět zcela samostatné a společnou mají nyní jen 

školní budovu.“147 

Tímto zápisem končí společně vedená kronika pro ZDŠ, SVVŠ a pokračuje již jen 

v zápisech SVVŠ.  

Ředitelem i v následujícím školním roce byl S. Hora, zástupcem Rylich. Škola  

se řadí v té době mezi největší střední školy pražského kraje. Chmelové brigády 

studentů se staly každoroční záležitostí školy. Ve školním roce 1964/65 se brigády 

v JZD Kolešovice účastnili všichni studenti. Z celkového počtu 333 jich na brigádě 

bylo 278. Ostatní byli lékařsky omluveni.148 V roce 1964/1965 byla v přijímacím 

řízení zavedena novinka, jednotné přijímací zkoušky po celém území republiky.149 

„Na nymburské gymnázium vzpomínám ráda dodnes. Vybaví se mi nádherná léta 

mého života. Ve školním  roce 1964/65 jsem byla v posledním maturitním ročníku. 

Maturitu jsem skládala z českého jazyka, ruského jazyka a zeměpisu. Třída, do které 

jsem chodila, byla poslední humanitní třídou. Ze tří nabízených jazyků jsem si 

vybrala jako nepovinný předmět francouzštinu. Náš třídní učitel Novák, který nás 

vyučoval latinu, patřil mezi vůbec nejhodnější profesory na škole. Musím přiznat, 

že jsme toho jako studenti občas zneužívali. Snad nejraději jsem měla profesorku 

Pařenicovou, která nás vyučovala ruský jazyk. Já sama jsem ráda recitovala, a tak 

jsem často reprezentovala školu v soutěžích z ruského jazyka. Ještě dnes se mi 

vybaví pro mě nejkrásnější učebna školy, chemie. Strašně ráda jsem tak chodila,  

i když jsem chemii neměla v oblibě. Dokonce bych řekla, že jsem ji nenáviděla.“150 

Školní rok 1965/1966 byl zahájen 18. září z důvodu chmelové brigády. Slavnostní 

zahájení proběhlo s novou ředitelkou Naděždou Kotačkovou.151 Byla to první žena 

ředitelka v historii školy. Zároveň patřila mezi první absolventy školy. Velmi 

obětavě se pustila do zlepšování výuky a velkým podílem přispěla k příjemné 

atmosféře ve školní sborovně. Kantoři v té době navázali přátelství 

s magdeburskými kolegy. Společné cíle dokonce vymazávaly rozdíly mezi straníky 

a nestraníky. Naděžda Kotačková se neřadila mezi stranické typy ředitelů. 

Věnovala se hlavně škole a na stranická zasedání nedocházela. Nesympatizovala 

                                                           
147 Cit. dle: SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 31. 
148 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993. 
149 Sborník 90 let Gymnázia Nymburk, s. 10.  
150 Orální historie Milena Formáčková (Pištěková) dne 3. 11. 2016 
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příliš s mimoškolními zemědělskými akcemi, neboť studenty zaměstnávaly několik 

týdnů v roce.152 Do školy nastoupilo 291 studentů, 191 dívek a 100 chlapců. Závěr 

školního roku zakončily maturitní zkoušky s následujícími výsledky: 

s vyznamenáním prospělo 22 studentů, velmi dobře prospělo 12, prospělo 103, 

neprospělo 11 studentů.153 

„Profesorka, ředitelka N. Kotačková měla v rámci školy spor o sportovní hřiště 

s ředitelem učiliště Novotným. Ten se neobával použít taková slova, že ji zničí. Prý 

gymnázium blokovalo vývoj dělnické mládeže.“154 

„Na gymnáziu v Nymburce jsem maturoval v roce 1966. Hned po promoci  

na vysoké škole jsem na gymnázium nastoupil tentokrát ne jako student, ale 

pedagog. Někteří moji profesoři se náhle stali kolegy. Učil jsem matematiku  

a fyziku, ale pouze krátce, jeden rok. Pak jsem nastoupil vojenskou službu 

v Moravské Třebové. Po vojně jsem se do školy nevrátil, pracoval jsem  

na Generálním ředitelství železnice. V průběhu sedmdesátých let jsem však na škole 

působil jako extérní pracovník a vyučoval matematiku. Jako student si vzpomínám 

na moji oblíbenou učitelku Annu Markovou. Zamiloval jsem se do matematiky snad 

díky ní. Byla to má třídní učitelka a z matematiky jsem si od ní mnohé odnesl a 

používám dodnes. Vzpomínám i na Antonína Rylicha, chemikáře.  Toho jsme 

opravdu milovali. Skromný člověk, žák Heyrovského. Rodák z Kostomlat nad 

Labem, kde krátce působil. Byl tam předsedou fotbalového oddílu a všechny zápasy 

opravdu prožíval. Krátce jsem vyučoval na průmyslové škole v Praze.  Bližší mi 

byla pedagogická činnost na Gymnáziu v Nymburce, než na průmyslové škole 

v Praze. Snad možná proto, že gymnaziální studenti jevili o studium větší zájem.“155 

 

5. 11 Školní rok 1968/1969 

 

„Včera dne 20. 8. 1968 kolem 23. hod. večer překročila vojska Sovětského svazu, 

Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové 

republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické 

                                                           
152 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 
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153 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 67. 
154 Orální historie Jiří Bína dne 10. 4. 2017 
155 Orální historie Jaroslav Novák dne 19. 4. 2017 
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republiky. Stalo se bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního 

shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.“156 

Zahájení školního roku 1968/69 bylo bez pochyby narušeno srpnovými událostmi 

v roce 1968. Pro studenty začal tento školní rok 20. srpna, kdy 150 z nich odjelo  

na chmelovou brigádu do JZD Pochválov. Zde měly být zajištěny lepší podmínky 

ubytování než v minulých letech. Ráno 21. srpna probudil vedoucí ředitelku školy, 

aby jí oznámil, že republika byla obsazena vojsky pěti socialistických států. 

V dopoledních hodinách žáci odešli na chmelnici, odpoledne je dva autobusy 

odvezly domů. Po zklidnění situace se na brigádu vrátilo zpět 60 studentů. Žáci, 

kteří se na chmel nevrátili, chodili každý den na brigádu do nedalekých obcí, kde 

sklízeli brambory, za což se jim dostalo poděkování od Okresní zemědělské 

správy.157 

„Na srpnové události roku 1968 si živě pamatuji. Byl jsem v té době se studenty  

na chmelové brigádě v Pochválově u Rakovníka. Večer jsme měli pracovní poradu. 

Bydleli jsme na ubytovně, kde byly velké místnosti. Byly asi tři hodiny ráno, když 

jsme slyšeli hluk. Od ostatních jsem se dozvěděl, že nás obsazují Rusové.  

Nad poklidnou vískou Pochválovem přeletěla helikoptéra. Rozhlas sděloval 

občanům, aby byli lidé rozumní. Ráno jsme si připravili koše, že půjdeme  

na chmelnici. Asi kolem osmé hodiny byla slyšet střelba. Kolem desáté hodiny jsme 

se navrátili na ubytovnu. V Nymburce se rodiče dožadovali, abychom se vrátili 

z brigády domů. Nebylo divu, nikdo nevěděl, co se bude dít dál. Všichni měli obavy. 

Ve čtyři hodiny pro nás přijely autobusy. Řidiči, kteří pro nás přijeli, byli stateční. 

Doprava na silnicích byla obtížná. Na silnicích se vytvářely kolony, některé úseky 

se jevily nesjízdné. V lese vznikala parkoviště tanků. Jeli jsme přes Slaný, tam byly 

kasárny, které byly obšancované tanky. Pokračovali jsme dál a dojeli do Mělníka. 

Tam už byla komunikace téměř neprůjezdná. Stály tu tanky a vojenská auta. Vše 

směřovalo na Prahu. Z Lysé nad Labem se už řidičům nechtělo pokračovat přes 

Milovice. Což bylo pochopitelné. Nakonec jsme šťastně dorazili ke škole a všichni 

si po tak napínavé jízdě oddychli. To již bylo kolem osmé, deváté hodiny večerní. 

Myslím, že kdybychom zůstali v Pochválově, bylo by to ten den bezpečnější. Asi  

po týdnu jsme se rozhodli, že se do Pochválova vrátíme, abychom sklidili. Vyhlásili 
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jsme ve škole akci a asi devadesát nás zpět odjelo. Cestou jsme viděli u Prahy 

tábořící vojáky, kteří snídali, myli se. Cedule na komunikacích byly rozbité, vzhůru 

nohama. V Pochválově byl však klid.“158 

Dne 20. listopadu 1968 proběhla ve škole celodenní stávka studentů. Středoškolští 

studenti takto projevili solidaritu k vysokoškolákům. Profesorský sbor jim stávku 

rozmlouval.  Nakonec došlo ke společné dohodě. Žáci se neučili, zůstali ve třídách 

a diskutovali o politických otázkách.  

Konec šedesátých let jasně nasměroval cestu dalších několika roků, nastupující 

normalizaci. Zajímavé události přinesl školní rok 1968/1969. V pololetí odešla 

učitelka Helena Hálková a na její místo nastoupil A. Milenkovič, jugoslávský státní 

příslušník. Tento nový vyučující ruštiny, nejenom že včas neodevzdal opravené 

maturitní písemky, ale zmizel z obzoru. Nebylo ani Milenkoviče, ani písemek. 

Ředitelka školy ho nechala hledat policií.  Ukázalo se, že pravým úkolem tohoto 

učitele nebyla výuka ruštiny, ale politický úkol sledovat a informovat. Tato 

nepříjemná událost měla ukázat na neschopnost vedení školy. K zmaření maturitní 

zkoušky naštěstí nedošlo.159  

5. 12 Vznik nových typů gymnázií – sedmdesátá léta  

  

Gymnázia v podstatě skončila svou existence v roce 1953, kdy se proměnila na třetí 

tříletý stupeň jedenáctileté školy. Princip kvalitativní diferenciace byl  

na gymnáziích uplatněn roku 1968. Realizovala se vnější diferenciace do několika 

typů gymnázií a ve vnitřní diferenciace, která se uskutečňovala v podobě 

volitelných a nepovinných předmětů. V podstatě se jednalo o původní modifikaci 

reálek a reálných gymnázií. Dle zmíněného vzdělávacího programu se začalo 

vyučovat od školního roku 1969/1970.160 

Po nástupu nového vedení KSČ v čele s Gustavem Husákem se v dubnu 1969 

posílila vedoucí úloha KSČ a zároveň i marxisticko-leninská pedagogika. 

Rozvinula se činnost mládežnických organizací. Byl založen Socialistický svaz 

mládeže, obnovena Pionýrská organizace. Občanské a branné výchově se věnovala 
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větší pozornost. Ze škol museli odejít šiřitelé protisocialistických názorů. Do etapy 

socialistického vývoje našeho školství se plně vstoupilo XIV. sjezdem KSČ, který 

se konal v květnu 1971.161 

 V roce 1971 byl zrušen předmět úvod do filosofie a nahradila ho občanská nauka. 

Obsah tohoto nového předmětu byl upraven v duchu výchovy občana 

socialistického státu. Tak vzniklo v roce 1972 gymnázium s rozšiřujícím 

vyučováním ruského jazyka. V roce 1974 přibyly třídy se speciálním zaměřením,  

a to na pedagogiku, matematiku. Gymnázia se třídami pro vrcholové sportovce se 

objevila v roce 1977.   

Státní politika utvořila podmínky k dosažení maturity, a to doslova pro všechny. 

Večerní studium se uskutečňovalo ve školách označených názvem střední škola  

pro pracující. Internátní střední školy pro pracující byly zřizovány jako školy 

gymnaziálního typu ve školním roce 1973/1974. Určeny byly pro pracující dělníky, 

rolníky jako příprava pro studium na vysoké škole. Je nesporné, že zejména ty se 

zasloužily o poškození dobré pověsti gymnázií. Zrušeny byly až školským zákonem 

v roce 1984.162 

Socialistická škola má připravovat budoucí generaci v souladu s potřebami 

socialistické společnosti, s požadavky rozvíjející se ekonomiky. Součástí výchovné 

práce je činnost zájmová. Socialistický svaz mládeže a Pionýrská organizace 

rozvíjely svoji činnost pod vedením Komunistické strany Československa. Mládež 

se vedla ke vztahu k práci, životu. Podporoval se vztah na úrovni školy a rodiny.163 

5. 12. 1 Přijímací řízení na střední školy 

 

Reformní kroky v sedmdesátých letech v oblasti gymnaziálního vzdělávání byly 

zaměřeny na vytvoření podmínek pro studium dělnické třídy. Právě proto byla 

vypracována nová kritéria přijímacího řízení na středních školách a v patrnost vešla 

v roce 1970. Uchazeči na střední školu byli přijímáni nejen na základě výsledků  

na základní škole a výsledků přijímací zkoušky, ale i podle komplexního hodnocení 

ředitele základní školy a zohledňovala se politická angažovanost uchazeče i rodičů. 
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Tyto jasné směrnice přikazovaly řediteli střední školy dodržet směrná čísla a dbát 

na rozložení poměru dělníků, rolníků a ostatních sociálních skupin.164 

 

5. 12. 2 Školský zákon z roku 1978 

 

Od počátku sedmdesátých let se připravovala nová koncepce gymnázia, a sice 

gymnázium jako škola ideově-politické a vědecké úrovně, která poskytovala 

všeobecné a nově i polytechnické a odborné vzdělání. O odborné vzdělání se 

postaral předmět základy techniky a ekonomiky. Polytechnizace prostupovala 

hlavně přírodovědnými předměty. Zavedení daných předmětů bylo politickým 

rozhodnutím, které reagovalo na aktuální ekonomickou situaci ve státě.  

Zasedání ÚV KSČ v červenci 1976 se soustředilo na otázky rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy a schválilo programový dokument Vývoj, současnost, stav  

a další úkoly československého školství, v němž byly zmiňovány závěry XIV. 

Sjezdu KSČ, stanovovaly přestavbu školství v oblasti obsahové a metodické. 

Posilovaly jednotnost školství. Pro oblast školství se roku 1976 stanovilo několik 

úkolů.165 Bylo zcela nutné vytvářet podmínky k postupnému zavádění úplného 

středního vzdělání pro všechny mladé lidi a umožnit jim získat vysokoškolské 

vzdělání. Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou lidové školy umění, lidové 

školy jazyků a jazykové školy a ostatní zařízení a poradenství.166 

Školský zákon z roku 1978 navázal na právě zmíněný dokument Další rozvoj 

československé výchovně vzdělávací soustavy. „Gymnázium charakterizuje jako 

všeobecně vzdělávací polytechnickou školu připravující především 

k vysokoškolskému studiu a pro taková povolání a funkce, v jejichž kvalifikačních 

předpokladech se výrazně uplatňuje přiměřené zvládnutí všeobecného 

společenskovědního, matematicko-přírodovědného a filologického vzdělání.“167 

Školský zákon však definoval gymnázia jako školy, které připravují na studium  

na vysoké škole a poskytují odbornou přípravu na výkon povolání.  
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Následující roky ukazují, že zůstala zachována vnější a vnitřní diferenciace 

gymnázií. V roce 1979 existovalo 17 typů gymnázií. Od roku 1975 se zavedla 

branná výchova jako samostatný školní předmět. Předmět základy techniky  

a ekonomiky byl nahrazen základy výroby a odborné přípravy.168 

Jak se dané úkoly konkrétně realizovaly, bylo ukotveno v programovém dokumentu 

XV. sjezdu KSČ. V období let 1976-1980 byla rozšířena předškolní výchova, 

ukončena přestavba 1. stupně základní školy. Pokračovalo se v experimentálním 

ověřování pojetí 2. stupně a středních škol. Narostl počet středních odborných škol, 

které byly zakončeny maturitní zkouškou. Zvyšoval se počet přijatých uchazečů  

na střední školy. To vše směřovalo k cíli návrhu, a sice k přechodu z povinného 

základního vzdělávání na desetileté střední všeobecné polytechnické povinné 

vzdělávání.169 Tato doba si kladla ve svém cíli utvářet podmínky k zavádění 

úplného středního vzdělání pro všechny a umožnit většímu počtu mladých lidí 

dosáhnout vysokoškolského vzdělání.170 

Celá sedmdesátá léta by se dala charakterizovat brannými, lyžařskými kurzy  

a účastí studentů na různých oslavách. 171 Školní rok 1969/1970 patřil bez pochyby 

k nejchmurnějším v historii školy. Probíhal ve strachu, napětí, které vyvrcholilo 

stranickými prověrkami. Závěr těchto prověrek nebyl příznivý. Ze strany byla 

vyloučena ředitelka školy a s ní i tři členové sboru. Další byli vyškrtnuti ze strany. 

Toto opatření se dotklo 11 kantorů, ve straně zůstali pouze čtyři. Vyloučením  

N. Kotačkové z KSČ byl zpečetěn její odchod z funkce ředitelky školy. Na vlastní 

žádost byla zproštěna funkce 30. července 1970. Hledal se nový vhodný 

nástupce.172 Škola zahajovala školní rok 1970/1971 bez vedení.173 Telegramem byl 

30. srpna 1970 jmenován správcem školy Otakar Zeman. V této funkci setrval až 

do roku 1972. Po normalizaci se od školního roku 1971/1972 objevila v osnovách 

občanská výchova s ideologickým podtextem, stejně jako vyučovaná branná 

výchova.  Od 1. září 1972 vystřídala ředitele O. Zemana Dagmar Smolová. Samotné 

činnosti řízení školy se prakticky ujala až v roce 1973. Do té doby se nechala 

                                                           
168 VÁŇOVÁ, Růžena.: České gymnázium v 70. a 80. letech 20. století.  In: Minulost, současnost a 

budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 101-113. 
169 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I., s. 47-49. 
170 VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky, s. 67.  
171 Sborník 90 let Gymnázia Nymburk, s. 11.  
172 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 137-140. 
173 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 102.  
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zastupovat O. Zemanem, protože byla na stáži OV KSČ. Na škole působila velice 

krátce, do roku 1974. Poté odešla do Prahy budovat politickou kariéru. I když  

na škole působila krátce, stačila na gymnáziu vytvářet dusnou atmosféru. Jejím 

praktikám odolávali jen někteří učitelé. Mezi ně patřili N. Kotačková a J. 

Navrátil.174 Škola v období 1971/1972 přešla na plně organizované čtyřleté 

gymnázium. Zvětšil se tím počet tříd na dvanáct. Ve čtyřech ročnících byly 

otevřeny tři třídy.175 

Kronikář píše i o tom, že ve školním roce 1972/1973 občanské nauce vyučovala  

ve všech čtyřech ročnících D. Smolová a A. Pražáková pokračovala ve studiu 

občanské nauky na PFUK v Praze. Tím byly ve škole vytvořeny předpoklady  

pro to, aby tak důležitému předmětu nevyučovali externí pracovníci. Ve škole žáci 

měli možnost vybírat z dvou nepovinných předmětů - základy administrativy  

a řízení motorových vozidel.176 Ve školním roce 1974/1975 bylo na škole 12 tříd, 

všechny přírodovědeckého zaměření. V listopadu 1974 paní ředitelka Smolová 

odešla jako ředitelka KPÚ do Prahy, což se projevilo na změnách v chodu školy.  

V roce  1978/1979 mělo gymnázium také 12 tříd, ale jedna již byla humanitně 

zaměřená. Celkem na škole studovalo 415 žáků.177 

 

„Přistěhovali jsme se  do Lysé nad Labem ze Žatce v zimě  1971 a  přestoupil jsem 

do nymburského gymnázia od  února (2. pololetí 3. ročníku) do humanitní třídy, 

kde  byli jen 3 hoši. 

Musím říci, že  v Žatci jsem měl kamarády, první lásky, skvělé učitele, (1968-1970 

– stávky, besedy, protesty, samostatné studium v archivech, muzeu apod.), 

takže  jsem se  dost těžko sžíval s novými spolužáky a  učiteli,  i když dost brzy  jsem 

poznal, že  jsou  taky  skvělí a normální. 

Rozdíly  mezi oběma  školami jsem vnímal citlivě, zejména z toho úhlu, že  v Žatci 

nikomu nevadily mé dlouhé vlasy, v Nymburce s tím byl problém. Já to bral jako 

                                                           
174 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 116-142. 
109  SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 116.  
176 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993, s. 120-129. 
177 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993. 
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zásadní věc - takový bouřlivý naivka, tehdy. Ale  brzy  zvítězil zdravý kompromis 

a  bylo po problému. Já se  už v té době  velmi věnoval  historii a jazykům, měl 

jsem  vlastní výpiskové sešity  z různých knih historických, z muzeí a  archívů, 

což  oslnilo pana  prof. Navrátila (ještě  žije v Poděbradech), který nás  měl 

na  historii, tam jsem zářil. Jeho radost kazilo jen to, že  jsem neuměl zpívat a  on 

byl fanda  do svého školního sboru, tam jsem se  tedy  nechytal, ale  to s  bravurou 

skoro "šlitrovskou" zvládal spolužák Jirka Pešička, se  kterým jsme  pak vystudovali 

na  FF UK v Praze  germanistiku (já k tomu dějepis a  Jirka  češtinu). Skvělá 

byla  paní Vraná na  angličtinu, vzor  moderní chápavé učitelky, to byly  motivace, 

učit se  z textů Beatles, Rolling Stones,…) Pak i naše třídní, paní Pražáková, taková 

máma chápavá, ale  dost přísná. 

Pak jsem měl rád  biologa a  tělocvikáře myslím, pana  Bínu, nadšenec do všeho 

sportovního - jen jeho branná cvičení byla skvělá, udělal z toho 

vždycky  adrenalinovou  stezku, a když zjistil,  že  dobře  lyžuji, jezdil jsem s  nižšími 

ročníky  na gymnaziální chatu do Rokytnice  jako instruktor. 

Na  začátku čtvrťáku už  jsem byl plně  aklimatizován jak se spolužáky - nové lásky 

a  kamarádství, mnohé trvá dodnes (s  Mirkou Borůvkovou, s Mirkou Jandovou, 

s  Ottou Vraným nebo Jirkou Pešičkou a  dalšími), ale  i s  učiteli. Skvělá, i když 

výborně  náročná byla  paní  Vencourová na češtinu, to mě  velmi bavilo. 

Byla  to  (s  odstupem viděno,  dost tvrdá doba, kde  se  řadě  lidí lámal chleba, 

ale  my  to tak tehdy  nepociťovali naplno), byli jsme  mladí a  hledali 

hlavně  zábavu a čas  na  koníčky. 

Také si vzpomínám na  normalizačního učitele  na  občanku, takový důchodce, 

nic nevěděl, jen říkal fráze a  asi nás hlídal, abychom neujeli z marxismu mimo něj, 

ale  vůbec mu nerozuměl. No, asi to nikdo z příčetných učitelů nechtěl učit, tak 

povolali externistu. 

Pamatuji si i na  učitele němčiny, takový človíček jak z filmů pro pamětníky, stará 

škola, moc  nám nerozuměl a  zkoušel nás  i v jídelně, což  bylo zvlášť neoblíbené, 

mluvit  s  plnou pusou  hrachové kaše nebo rizota. Dojížděl z Lysé  s námi ve vlaku 

a  pořád nás mentoroval.  
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Skvělý byl také latinář, který mě  přemlouval, abych z ní  (jako jediný ve škole) 

nematuroval, protože  by  musel dělat extra  kvůli mně  otázky a  to se  asi nechtělo. 

Tak jsem pak maturoval ze 4 a  ne  z pěti předmětů. 

Celkově  vzpomínám na  nymburské gymnázium velmi vstřícně, už na  FF  jsem 

poznal, kolik nám toho učitelé nabídli, dost dlouho jsem z toho na  FF i žil. 

Rád  se  tam vracím, občas  jdu okolo (jen tak) a  na  chvíli omládnu.“178 

5. 13 Osmdesátá léta  

 

V roce 1984 byla uzákoněna nová koncepce gymnázia. Zaváděla dva druhy 

gymnázia. Gymnázia základní a se zaměřením. Gymnázia se tím pádem vytřídila 

na čtyři typy.  Tři z nich měly základ v matematice, fyzice, programování. Čtvrté 

bylo zaměřeno na tělesnou výchovu. Všude se zrušila latina. Pouze na základním 

typu gymnázia se objevila jako nepovinný předmět. Ruský jazyk se začal vyučovat 

na všech typech gymnázií.  

Tato zformovaná koncepce fungovala do roku 1989. Je zcela jasné, že vzdělávací 

obsah rozšířený o odborné předměty přiklonil gymnázia k odborným školám, čímž 

ztratil své původní specifikum.179 

Ředitel L. Pergel roku 1981 odešel ze školy na vlastní žádost. Jako ředitel nebyl 

dostatečně činný. Na jeho místo byla dosazena M. Nováková. Zajímavé jistě je, že 

ani bývalá ředitelka Smolná, ani ředitelka Nováková, neměly pedagogické 

vzdělání. Řídit školu jim umožňovala KSČ.  

K charakteristickým rysům gymnázia v osmdesátých letech patřila ideově politická 

výchova učitelů i mládeže.180 Jedním z aktuálních úkolů doby bylo získat zájem 

chlapců pro studium na vysoké škole vojenské, a proto se uskutečnila exkurze 

vybraných žáků do Vyškova. Organizace SSM pomáhala škole ve výchovné práci. 

Organizovala zájezdy do pražských divadel, sportovní turnaje aj. Ve škole proběhlo 

několik soutěží. Jen v ruském jazyce to byla recitační soutěž Puškinův památník  

a olympiáda v ruském jazyce. Na škole pracoval kroužek Ochránců přírody, 

                                                           
178 Orální historie Karel Rýdl, dne 10. 1. 2017 
179 VÁŇOVÁ, Růžena.: České gymnázium v 70. a 80. letech 20. století.  In: Minulost, současnost a 

budoucnost gymnazijního vzdělávání, s. 101-113 
180 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 150-151. 
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obnovila se činnost Klubu mladých diváků. V roce 1982 se uskutečnil již 6. ročník 

dálkového pochodu Polabím, Nymburský meridián.181  

Dne 22. března 1984 Federální shromáždění ČSSR přijalo zákon o soustavě 

základních a středních škol. Došlo tím k uzákonění povinné desetileté školní 

docházky a zrovnoprávnění tří proudů středních škol. 182 

K výraznému zlepšení branné připravenosti přispěly branné kurzy pořádané 

v Rokytnici nad Jizerou. A samozřejmě nemůžeme opomenout důležitost 

fungujícího střeleckého kroužku na škole, který tu fungoval ve spolupráci se 

Svazarmem. ROH pořádalo zájezdy do Postupimi, kde navázalo družbu se střední 

školou. Klub mladých přátel SSSR pořádal ve školním roce 1984/85 zájezd  

do Kyjeva a Leningradu.  

Již od roku 1986 nalezneme v kronice poznámku o tom, že budova školy se nachází 

v havarijním stavu. Do tříd a chodeb zatékalo. Školní hřiště bylo nedostačující, 

využívalo se tedy hřiště SOUŽ. Stejně tak se studenti i vyučující stravovali v jídelně 

železničního učiliště, neboť jídelna ZŠ byla v rekonstrukci.183 

V roce 1987 odešla ředitelka Nováková do důchodu a za svého nástupce doporučila 

Zdeňka Janků. Zástupkyní se stala Helena Hlaváčková. Až přesvědčováním oba roli 

přijali. Nový ředitel Z. Janků se snažil již od vstupu do své funkce některé technické 

závady řešit.184 Částečně se opravila střecha. Maturitní zkoušky ve školním roce 

1987/88 proběhly dle nové koncepce. Studenti psali maturitní zkoušku 

z matematiky. Co se týkalo odborných předmětů, žáci mohli volit z pěti předmětů: 

strojírenství, elektrotechnika, technická chemie, programování, ekonomika  

a organizace.  

V provozní praxi na závodech byla shledána rozdílná úroveň. Závažnější problémy 

se vyskytovaly ve větších závodech (ŽOS), kvůli horší organizaci práce, a studenti 

pak zastávali jen role pomocných sil.185 

                                                           
181 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993 
182 SOMR, Miroslav. Dějiny školství a pedagogiky, s. 314. 
183 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993.  
184 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 152. 
185 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993.  
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 5. 13. 1 Branná výchova na škole 

  

Branná výchova patřila bezesporu k důležitým školním předmětům. Dokládají to  

i kroniky branné výchovy a kurzu vedené od roku 1978 až do roku 1989. 

Z doložených zápisů se můžeme dozvědět, že gymnázium rozvíjelo brannou 

zdatnost žáků na kurzech pořádaných na chatě v Rokytnici nad Jizerou. Pokud byl 

výjimečně pořádán nevýjezdní kurz, studenti navštívili požární útvar v Nymburce 

a kasárny ve Staré Boleslavi. Kurzy se týkaly třetích ročníků. Vůbec první doložený 

a konaný kurz proběhl 29. května 1978 a končil 2. června 1978. Zúčastnilo se ho 

33 žáků z 3. A.  

Obsahem kurzu byla pořadová cvičení, zdravotní příprava, kterou vedla zdravotní 

sestra ČSČK. Kurz zahrnoval dovednosti v obvazové technice a první pomoci. Též 

se chodilo do bazénu, kde se učila záchrana tonoucího.  

Brannost žáků zvyšovala fyzickou zdatnost. Branci stříleli malorážkou, 

vzduchovkou, šplhali, házeli granátem na cíl. Nechyběl závěrečný závod účastníků 

branného cvičení. Cvičení komplexně ukazovalo, co se účastníci kurzu naučili. 

Testoval se běh terénem s plynovou maskou, práce s buzolou, úkol ze zdravovědy, 

hod granátem a střelba. Je zajímavé, že některé kurzy se pořádaly v únoru a březnu, 

jako tomu bylo v roce 1980.  

Zde kronikáři popsali soutěže na běžkách. Část trasy zahrnoval běh v masce. 

Házelo se granátem, střílelo, určovaly se azimuty. Důležitým bodem cvičení bylo 

vyhotovování topografického plánku Rokytnice a blízkého okolí. Největším 

zážitkem studentů bylo vyhlášení poplachu na chatě z důvodu chemického 

zamoření. Žáci se vydali na nákup všeho potřebného k životu do blízké Rokytnice.  

Kronikáři branných kurzů byli vždy z řad studentů. V příspěvcích do kroniky 

barvitě vylíčili nezapomenutelné zážitky ze školní akce. Jsou plné emocí, nadšení.  

Ač šlo o výcvik k brannosti, žáci se zvláště na společně strávený čas do Rokytnice 

těšili. Vždy byl tento pobyt spjatý s návštěvou muzea, ale i s prací na chatě. 

Skládalo se dřevo, uhlí, seno. Studenti přikládali ruku i v jiných pracích, jako byl 

výkop jámy pro žumpu.186 

                                                           
186 SOA NYMBURK. Brannou výchovou k obraně vlasti 1978-1985. 
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„Řekne se – branný kurz. Dobře. Ale musí se také dodat, že není branný kurs jako 

kurs. Alespoň ten náš, nepatřil k těm, kterým se říká fádní.“187 Tak stojí v kronice 

branného kurzu 3. B z roku 1985.  

I v následujících letech 1985 až 1989 se branné kurzy pořádaly tradičně na chatě 

v Rokytnici. Byly to kurzy plné každodenních aktivit, společně stráveného času, 

relaxace a samozřejmě i pracovních aktivit. Chatu bylo nutné udržovat a při tom 

pomáhali studenti. Natírali, sekali trávu, skládali uhlí. I přes náročnost výcviku  

a práci si to studenti užívali.  

„Celkový dojem z branného kurzu byl více než kladný, hlavně díky tomu, že 

probíhal místo výuky.“188 

 

5. 13. 2 Klub mladých přátel SSSR  

 

Stejně jako branná výchova patřila v sedmdesátých a osmdesátých letech běžně  

do školní výuky, patřila sem i práce Klubu mladých přátel SSSR. Z dochované 

kroniky je patrná činnost od 23. března 1978, kdy se 22 členů sešlo na první 

schůzce. Schůzky probíhaly na dosti podobném scénáři.  

Náplní těchto schůzek byly besedy o jednotlivých svazových republikách, 

promítání diapozitivů, ruské písně, návštěvy kulturních představení. Členové klubu 

navazovali kontakty s kluby ze Sovětského svazu. Profesorka Marie Pařenicová 

promítala diapozitivy ze svých cest do Pobaltských republik, putování po Kavkaze. 

Kromě návštěvy divadla v Kolíně a Praze jsou v kronice zaznamenány i návštěvy 

kina, galerií apod.  Vyvrcholením činnosti klubu byly zájezdy do SSSR. Poslední 

zápis do kroniky je ze školního roku 1987/1988.189 

„Učila jsem hlavně ruský jazyk, ve svých třídách i český jazyk. Také jsem měla 

literární seminář – volitelný předmět. Bavilo mě to. Děti recitovaly, dokonce  

i vlastní tvorbu. Na gymnázium jsem jako pedagožka nastoupila v pololetí roku 

1969. Předtím jsem působila na Železničním učilišti v Nymburce, v Městci Králové 

a na Základní škole v Poděbradech. Vlastně díky sovětské armádě a Milenkoviči 

jsem se dostala na gymnázium. Bývalá profesorka ruštiny odešla z gymnázia, 

                                                           
187 Cit. dle: SOA NYMBURK. Branný kurz 1978-1985.  
188 Cit. dle: SOA NYMBURK. Branný kurz 1985-1989. 
189 SOA NYMBURK. Kronika Klub mladých přátel SSSR.  
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protože její manžel byl voják a přestěhovali se.  No a příběh Milenkovič znám 

z vyprávění. Když měl mít opravené maturitní písemky z ruštiny, zmizel. Ředitelka 

ho sháněla. Panovaly obavy, aby se písemky nemusely znovu psát. Maturitní práce 

nakonec ředitelka přivezla, jen se musely opravit. Klub mladých přátel SSSR vznikl 

hlavně proto, abychom se mohli podívat do Sovětského svazu. Viděli jsme mnoho 

nádherných míst, bydleli na hotelech. Rusko bylo nádherné v každém ročním 

období, ale snad nejkrásnější bylo zasněžené. Já sama jsem procestovala snad celý 

Sovětský svaz. Nebyla jsem jen v Bělorusku,  Moldávii a také na Kamčatce. Jezdila 

jsem jako ruštinářka se školními zájezdy, jezdila jsem i se svým mužem. Vznikla 

přátelství, která se udržovala dopisováním. Já sama si dopisuji s jednou učitelkou 

dodnes. Setkala jsem se skvělými lidmi.“190 

„Paní profesorko, také jsem si dopisovala s kamarádkou z Kyjeva. Dodnes mě moc 

mrzí, že jsem dopisování ukončila díky okupaci v roce 1968. Já se Vám přiznám, 

slovíčka jsem z ruštiny opisovala od Slávky. Ona pak měla za dvě a já za jedna. 

Přehlédla jsem v opisování nějaký ten měkký znak a bylo. Pak mi to nechtěla dávat 

opisovat. Tak moc jsem neměla ruštinu ráda. Dnes vím, že kamarádka z Kyjeva  

za politický stav nemohla a stejně tak i ruský jazyk.“191 

  

                                                           
190 Orální historie Marie Pařenicová dne 4. 4. 2017 
191 Orální historie JUDr. Alena Mocová dne 4. 4. 2017 
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5. 14 Události roku 1989 

  

Tak jako v celé republice, i nymburské gymnázium zasáhly události, které začaly 

brutálním útokem bezpečnosti proti studentům dne 17. listopadu 1989 v Praze. 

Jednání, která proběhla na místním gymnáziu, odhlasovala prohlášení odsuzující 

zásah proti studentům na Národní třídě. V pondělí 27. listopadu proběhla generální 

stávka na nymburském náměstí.192 

Pád komunistické strany znamenal řadu radikálních změn. Gymnáziu byl vrácen 

původní význam poskytovat všeobecné vzdělání a umožnit studentům vstoupit  

na vysokou školu. Gymnázium se přizpůsobilo tomuto cíli hned v několika 

směrech. Na škole byly zrušeny některé předměty, tzv. bloky odborných předmětů 

elektrotechniky, strojírenství, průmyslové chemie a ekonomie. Nahrazeny byly 

volitelnými předměty a zpět se vrátila hudební a výtvarná výchova.193 Sametová 

revoluce nastartovala školskou reformu. Systém jednotné školy centralizovaně 

řízený byl rozbit. V té době vznikaly církevní školy, víceletá gymnázia, soukromé 

školy.194 Následně došlo v Praze ke jmenování do funkce ministra školství Adama. 

Změnila se výuka občanské nauky, která nebyla od 1. prosince 1989 klasifikována. 

Došlo i ke změně v maturitních zkouškách, kde místo povinné zkoušky z ruského 

jazyka byla dána možnost jiného cizího jazyka.  

„Pamatuji si zcela přesně, že jsme 17. listopadu měli jako maturitní třída 

stužkování. Navštěvovala jsem v té době maturitní třídu 4. B. Třídním profesorem 

byl J. Bína. Jako studenti jsme se účastnili akcí na nymburském náměstí.  

Režim ve škole za listopadových událostí běžel v obvyklém chodu. Výuka nebyla 

nijak zasažena těmito událostmi. Snad jsme si jen více v některých hodinách 

povídali. Diskutovalo se v hodinách českého jazyka s paní profesorkou  

B. Suchánkovou a o hodinách občanské nauky. Jako maturanti jsme byli 

připravováni na maturitní zkoušku z ruského jazyka, která pak nebyla povinným 

předmětem. Já sama maturovala z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky  

a programování.“195 

                                                           
192 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993.  
193 Sborník 90let Gymnázium Nymburk, s. 15 
194 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 195.  
195 Orální zdroj: Petra Labutová (roz. Novotná) dne 23. 11. 2016 
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V úterý 16. ledna 1990 se sešel kolektiv zaměstnanců školy za účelem volby nového 

výboru odborové organizace.  

Další otázkou jednání byla důvěryhodnost vedení školy. V tajném hlasování se sbor 

vyjádřil následovně: pro ředitele 21, proti 3. Pro zástupkyni 19 a 5 proti. Přestože 

jednoznačně většina podpořila vedení školy, M. Kratochvíl napadal vedení 

gymnázia a utvrdil ředitele i zástupkyni, aby opustili v dalším školním roce své 

funkce. Odbor školství odvolal všechny ředitele středních škol tím, že vypíše 

výběrové řízení.  Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden kandidát, S. Vaněk. 

Do funkce ředitele byl jmenován 1. září 1990.  

Druhé pololetí školního roku 1989/90 probíhalo v klidnější atmosféře. Studenti si 

mohli poslat neomezený počet přihlášek na vysoké školy. Celkový počet přijatých 

byl však přibližně stejný jako v předchozích letech.  

 

5. 15 Devadesátá léta 

5. 15. 1 Legislativní změny 

 

Školský zákon z roku 1984 se dočkal zásadní novely. První novela nabyla účinnosti 

k 1. červnu 1990. Zákonem č. 171/1990 Sb. se zkrátila povinná školní docházka 

z deseti let na devět. Docházka na základní škole byla prodloužena na devět let, 

přičemž devátý ročník nebyl povinný. Druhou změnou byl zákon České národní 

rady ze dne 13. prosince 1990 o státní správě a samosprávě ve školství. Řízení škol 

mělo být v kompetenci ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Vznikl nový 

systém správy i kontroly. Školské úřady přebraly řízení škol v okresech na základě 

zákona 564/1990 Sb. Nezávislou kontrolní funkcí byla pověřena Česká školní 

inspekce. Střední školy dostaly k 1. lednu 1991 subjektivitu. V následujících letech 

docházelo k dalším změnám, v jejichž důsledku byly zrušeny školské úřady k  

31. prosinci 2000. Na kraje přešla působnost ministerstva zřizovat a spravovat 

střední školy od 1. července 2001. Zřizovateli gymnázií se stávají krajské úřady.  

Na školském dění se mají nově podílet i rodiče. V roce 1990 jsou pokusně 

zřizovány nejprve na základních školách rady školy. Tento zřízený orgán se 

vyjadřuje ke vzdělávacím programům, schvaluje návrh rozpočtu, zprávu  
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o hospodaření.196 Tvorba kurikula se již v druhé polovině 20. století stala součástí 

školských reforem, které vyvrcholily v 80. a 90. letech. Probíhala na více úrovních. 

Společný rámec se formoval na úrovni centra a státu. Školám je dána větší 

autonomie a odpovědnost při tvorbě vlastního kurikula.  

Do roku 1989 bylo kurikulum dáno centrálně. Kontrolováno a regulováno bylo 

státem. V roce 2004 byl Parlamentem ČR přijat nový Školský zákon, v němž je 

legislativně ukotvena povinnost státu vypracovat Státní program vzdělávání  

a Rámcově vzdělávací programy pro všechny typy a stupně škol. Školám se uložilo 

vypracovat školní vzdělávací program.197  

Toto období se nese ve znamení velkých změn a novinek. Stejně tak studenti  

i profesoři si museli zvyknout na změny, které přinášel svobodný život zbavený 

komunistické moci. Zmizely nudné a zbytečné schůze, velká administrativa.  

Pedagogové se mohli věnovat více odborným zájmům a skutečné práci pro školu.  

V následujícím školním roce 1991/1992 pokračuje víceleté gymnázium. Otevřena 

byla jedna prima s počtem 32 žáků. Druhá otevřena být nemohla z provozních  

a finančních důvodů, přestože se přihlásilo 126 uchazečů. Na čtyřletém gymnáziu 

se otevřely dvě třídy se 62 studenty. Ti byli rozděleni do jedné přírodovědné a jedné 

humanitní třídy. Profesor L. Krumpolec založil literární kroužek, který vydával 

časopis Ventil. Časopis uveřejňoval literární pokusy studentů.  

Další školní roky otevřely možnosti studentů cestovat do zahraničí. Dveře  

do Evropy, a nejen do ní, byly otevřeny. Na podzim roku 1992 se uskutečnil první 

výměnný zájezd do Francie. V dubnu 1993 zájezd do Ameriky.  

Konec komunistické nadvlády znamenal ve školství změnu školních akcí a oslav. 

Některé svátky byly ze školních kalendářů vyškrtnuty, jiné se sem nově dostaly.  

Bylo tomu tak u nově slaveného svátku Halloween.198  

Ředitel školy Slavomír Vaněk vydržel ve funkci ředitele pouhé tři roky. Sám 

vyhodnotil náročnou situaci ve škole, nenaplňující funkci a rezignoval. Za jeho 

                                                           
196 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 188-189.  
197 WALTEROVÁ, ČERNÝ, GREGER, CHVÁL. Školství věc (ne) veřejná, s. 151-153. 
198 SOA NYMBURK. Kronika 1961-1993.  
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působení však stihl obnovit výuku francouzského jazyka, uspořádat poznávací  

a výměnné pobyty v zahraničí.  

V létě 1993 byl vypsán konkurz na ředitele. O místo se ucházeli dva kandidáti, 

Karel Zdražil a Jiří Kuhn. Ani jeden z nich však na nymburském gymnáziu neučil. 

Jiří Kuhn se v září 1993 ujal vedení školy. V roli ředitele vystupuje dodnes. Nový 

ředitel J. Kuhn usiloval od počátku nastoupení do své funkce o jasný charakter  

a vizi gymnázia. Během školního roku 1992/1993 byla zrušena větev přírodovědná 

a všeobecná. Ředitel využil všech možností, které nabízel Generalizovaný učební 

plán pro gymnázia. Gymnázium je známé značnou volností studentů při volbě 

povinných i nepovinných předmětů. Výrazně se zaměřuje na jazykovou vybavenost 

studentů, což patří mezi dnešní trendy ve vzdělávání. O úspěšnosti školy hovoří 

jasně doložené počty studentů na vysoké školy. V roce 2000/2001 bylo přijato  

78,7 % studentů, o rok později 81 %.199 

 

                 

                                                           
199 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 195.  
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6 Chaty v Rokytnici nad Jizerou  
 

Již před rokem 1948 proběhly pokusy získat v Krkonoších vhodný objekt  

pro gymnázium. Ač ředitel školy, přesněji řečeno SRPŠ mělo větší obnos financí, 

zájem nebyl. Změna nastala až s příchodem nového ředitele školy J. Macháčka. Ten 

přišel s myšlenkou zřídit školu v přírodě celoročně. Z nabídek byla vybraná chata 

v Horní Rokytnici čp. 100 a 102. Žáci se zde měli učit, ale i účastnit společného 

hospodaření, rekreovat, sportovat, pomáhat v kuchyni, pracovat se dřevem. 

Podobné akce podnikla i ostatní gymnázia v okolí. Platila zásada, že při udržování 

chat a výstavbě se odehrávalo vše za pomoci dohledu rodičů. Budování šlo 

v počátcích velmi pozvolna. Nepříznivý podíl na tom měl fakt zavedení nové měny 

a nedostatek financí. Náklady spojené s výstavbou a údržbou byly financovány 

z peněz, které žáci získali na brigádách, akademiích, plesech a divadelních 

představeních. Patronátní závod Dílny ČSD Nymburk pomohl poskytnutým 

materiálem, dopravou a účastí na brigádách. Od počátku bylo vlastníkem chat 

SRPŠ. Od roku 1948/1949 bylo uspořádáno 253 zájezdů, kterých se účastnilo 6436 

žáků. Náklady spojené s údržbou a výstavbou byly vyváženy cenou zájezdů. Proto 

se zúčastnili vždy všichni žáci. Společně strávený čas přispíval k vytváření třídních 

kolektivů. První zájezd do školy v přírodě byl stanoven na leden 1949, jak také 

proběhlo. Nový ředitel gymnázia V. Hrabal podporoval brigády a práce na chatách. 

Sám byl toho příkladem. Během brigád se zbudovalo volejbalové hřiště. Již 

v prvním roce po zakoupení chat se opravovala střecha a dalším problémem bylo 

zajištění vody pro objekty. V chalupě č. p. 102 byla v roce 1958 vybudována 

místnost pro kuchařky. Chata byla postupně vybavena kuchyňským nádobím. 

Zároveň byla oddělena kuchyň a jídelna. V chatě č. p. 100 byla rozšířena veranda, 

aby se získal prostor pro vybudování další toalety.  Proběhly i další drobné úpravy. 

Od roku 1967 se za nového správce J. Bíny vykonalo mnoho dalších úprav. Chaty, 

které byly od Nymburka asi 100 km vzdálené, bylo nutné během několika let 

vlastnictví udržovat a vylepšovat. Členové pedagogického sboru měli velmi odlišný 

názor na vlastnictví chat. Někteří vlastnictví podporovali, jiní to viděli jako přítěž 

pro školu.  

V Rokytnici fungovaly v době koupě chaty dva vleky. Cena vleku se pohybovala 

kolem 15 tisíc Kč, což bylo z finančního hlediska nemožné zakoupit. Rozhodlo se 



69 

společně, že se vlek zbuduje svépomocí. V prosinci 1966 byl vlek uveden  

do provozu. V lednu 1967 se konala kolaudace vleku APOLLA, který byl současně 

prvním kotvovým vlekem v Rokytnici nad Jizerou.  

Postupem času se vyskytly problémy v oblasti hygienických a sociálních podmínek. 

Každoročně se muselo žádat hygienickou stanici v Semilech o povolení lyžařského 

výcviku. Nutno konstatovat, že zde chyběla kanalizace, čistička. Záchody byly 

tehdy suché.  

Během let 1968/1975 došlo k postupným změnám interiéru v chatě č. p. 100. 

Bezplatně se z vyřazeného inventáře Pedagogické fakulty v Plzni dostalo vybavení 

– skříně, deky, zrcadla. K úpravám došlo i na druhé chatě. Rozšířila se jídelna, 

kachlová kamna byla nahrazena sporákem na tuhá paliva. Během dne se v chatě 

netopilo z úsporných a bezpečnostních důvodů. Škola se rozhodla zbudovat 

ústřední topení. V chatě č. p. 102 se až do přestavby v roce 2001 neprováděly 

rozsáhlé úpravy topení a topilo se uhlím. Na úpravách chat se podíleli členové 

pedagogického sboru, studenti a zástupci rodičovského sdružení.  

Počátek devadesátých let změnil podmínky pro provozování chat. Bylo jasné, že 

změny se začnou týkat i samotné rekonstrukce. O rekonstrukci se rozhodovalo 

v roce 1993. U obou chat bylo dostavěno křídlo se sociálním zázemím – sprchy, 

teplá voda, splachovací záchody, kanalizace, vytápění propanem. Celkem  

za 6 651 347 Kč. V roce 1996 proběhla druhá etapa rekonstrukce, která zahrnovala 

výměnu střešní krytiny, vytápění chaty. Chata č. p. 102 - kuchyň prošla také  

ve dvou fázích rekonstrukcí. Byla rozsáhlejší a nákladnější.  Celá chata byla 

rozebrána včetně stropů a střechy. Demolici provedli brigádou rodiče a učitelé. 

Bylo složité na zmíněnou rekonstrukci zajistit finanční prostředky. Tím pádem byly 

navýšeny členské příspěvky, školu významně podpořilo město Nymburk a 

MŠMT.200 

  

                                                           
200 Almanach k 100. výročí založení Gymnázia Nymburk, s. 98-109.  
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7 Dvacáté první století 
 

7. 1 Oslavy výročí založení školy 

 

                     Devadesáté výročí  

Školní budova otevřela své dveře veřejnosti od 18. září do 19. září 1993 od 8 hodin. 

Hlavní den oslav byl stanoven na 18. září 1993. Den oslav začal shromážděním 

absolventů školy a společný průvod městem. Následoval celodenní program. 

Sportovní utkání absolventů a studentů gymnázia. Divadelní hra Výtečníci  

ve ztvárnění studentů školy a divadelního souboru Hálek, koncert, společný večer 

s hudbou a diskotéka. Doprovodný program doplňovala výstava prací studentů.  

„Vzpomínám si na oslavy devadesátého výročí vzniku školy velmi dobře. Hned  

na počátku se zvažovalo koho pozvat. Padla jména Růžena Merunková - herečka, 

Jan Seidel - hudební skladatel, Bohumil Hrabal - spisovatel. V té době jsem již 

začala být nemocná, přesto jsem se oslav účastnila. Byla jsem tam společně se 

sestrou a tatínkem, také byli mezi pozvanými absolventy. Tatínek se tam sešel  

po padesáti letech poprvé se svými spolužáky. Pohoštění zajišťovala školní jídelna 

v Hlaholu. Tam právě jsem spatřila Hrabala na vlastní oči. Nebylo to poprvé. Jako 

velká fanynka a milovnice Hrabala jsem věděla, že navštěvuje pivnici v Praze  

U Zlatého tygra. Lidi tam za ním chodili a i já ho tam krátce spatřila. Nikdy by mě 

však nenapadlo ho nějak oslovit. Teď tu byl mezi pozvanými absolventy školy, seděl  

u stolu. Přijal pozvání, ačkoliv neměl rád oficiality. Byla jsem odhodlaná k němu 

jít a říci mu, jak moc ráda mám jeho knihy. Trochu jsem měla zároveň obavy  

na jeho reakci. Přesto jsem hrdě kráčela k němu a projevila jako češtinářka obdiv 

k jeho dílu. Mám na něj krásné vzpomínky. Povídal si se mnou, měl mnoho zájmů. 

Znal velmi dobře ruskou literaturu. Povídali jsme si o literatuře. Byl potěšený mou 

nákloností. Hned také zároveň poznal, že nejsem po psychické stránce v pořádku. 

Už tenkrát asi sám na tom nebyl také nejlépe. Byl empatický, to mě fascinovalo. 

Lituji, že jsem se s ním nevyfotila. Když jsem odcházela, políbil mi ruku. Dodnes  

na to setkání vzpomínám. Večer byla oslava, kam byli pozvaní pedagogové a  

B. Hrabal. Ten však na oslavu nešel, seděl v nymburské hospůdce U Gregorů. 



71 

Doma mám snad všechny knihy Hrabala. Nyní jsem se účastnila mezinárodní 

konference k výročí úmrtí B. Hrabala v Nymburce.“201 

 

                       Sté výročí oslavy založení gymnázia 1903-2003 

 
Budova nymburského gymnázia je opravdovým architektonickým skvostem, který 

je nutné zachovat další generaci.  Nikdy ve své historii nepřestala škola plnit hlavní 

funkci, vzdělávat a vychovávat. Po roce 1989 se vlastníkem školy stalo město 

Nymburk. Ve spolupráci s vedením školy zrealizovalo několik rekonstrukcí. V roce 

1993 proběhla úprava vnějšku budovy, protože byla v havarijním stavu. Opadávala 

omítka. Fasáda byla opatřena novým nátěrem. Proběhlo zrušení počítačové učebny 

a znovuotevření vestibulu. Chodby byly vymalovány a instalovalo se nové 

osvětlení. V roce 2000 proběhla rekonstrukce tělocvičny a auly. Budova gymnázia 

byla ve vší parádě připravena k zahájení stoletého výročí.202 

Na počátku tak významného jubilea cituji zkráceně slova ředitele školy J. Kuhna:  

„Je mi ctí, že Vás mohu přivítat v tento pro vás všechny tak význačný den na půdě 

školy. Oslavy stého výročí založení Gymnázia Nymburk jsou zcela výjimečným 

momentem, což Vaše přítomnost v počtu více než úctyhodném jasně potvrzuje. 

V tento den se symbolicky uzavírá prvních sto let existence nymburského gymnázia. 

V uplynulých 100 letech absolvovalo nymburské gymnázium 6 062 studentů,  

za katedrou se vystřídalo 448 profesorů a ve vedení školy se vystřídalo 25 ředitelů 

či prozatímních správců. Snažíme se, aby naši studenti bezpečně rozpoznali dobro 

od zla, aby se naučili slušně prosadit svůj názor. Snažíme se o to, aby se naučili 

pracovat v týmu, aby zvládli umění naslouchat a v diskusi legálně argumentovat. 

Naším cílem je vzdělávat a vychovat studenty tak, aby ono pomyslné kormidlo  

po Vás mohli převzít a abyste se jim ho současně nebáli předat.“203 

Vybrala jsem pár krátkých zápisů do kroniky návštěv k 100. výročí založení školy.  

„Je to pořád nejkrásnější budova ve městě.“  

„Hezky jsme si zavzpomínaly.“ 

                                                           
201 Orální historie M. Pařenicová dne 4. 4. 2017. 
202 Almanach k 100. výročí založení Gymnázia Nymburk, s. 98-109.  
203 Cit. dle: SOA NYMBURK. Pamětní kniha oslav 100. výročí založení Gymnázia Nymburk.  
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 „Před 71 rokem jsem 6. 6. 1932 maturovala v této škole-tehdy reálce. Dnes velmi 

dojata vzpomínkami a krásnou úpravou tehdejší naší milé Boudy. Kéž druhé století 

její existence vede k dalšímu rozkvětu vědy a lidství v ní pěstovaném.“204 

U příležitosti této velké slávy byl vydán sborník. Oslavy by neproběhly za finanční 

podpory města Nymburka, Rodičovského sdružení Gymnázia Nymburk, sponzorů 

z řad absolventů, podnikatelů. Škola se otevřela veřejnosti. Ve vestibulu školy a  

na chodbách návštěvníci mohli zhlédnout tematickou výstavu se vztahem 

k architektuře gymnázia. Představili se zde hlavně regionální výtvarníci. V rámci 

gymnázia proběhla soutěž studentů. Téma veřejné soutěže znělo: vytvoř originální 

snímky budovy. Proběhly i netradiční vzpomínky na spisovatele B. Hrabala, 

nonstop čtení z jeho díla. V průběhu dne to byly tři koncerty a na nádvoří se sehrál 

basketbalový turnaj.205 

Vlastivědné muzeum v Nymburce pořádalo výstavu 100 let Gymnázia 

v Nymburce, která se konala 12. června 2003 od 16 hodin.  

Ředitel školy adresoval dopis s pozváním na velkolepé oslavy školy do kanceláře 

prezidenta republiky. Václav Klaus se z oslav omluvil.206 

 

                      Výročí 111 let od založení Gymnázia Nymburk 

 

Nymburské gymnázium stanovilo hlavním dnem oslav 14. červen 2014.  

Sto jedenáct let není výročí kulaté, ale spíše špičaté, jak bylo pro tři jedničky 

nazváno. Program, který byl připraven, začal průvodem městem, výstavami, 

hudebními a sportovními akcemi.207 

 

  

                                                           
204 Cit. dle: SOA NYMBURK. Pamětní kniha oslav 100. výročí založení Gymnázia Nymburk. 
205 Sto let pod střechou, s. 65-67. 
206 SOA NYMBURK. Pamětní kniha oslav 100. výročí založení Gymnázia Nymburk. 

                       207 Městský zpravodaj, únor 2014. 
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7. 2 Změna názvu  

 

Od 1. září 2014 nese nymburské gymnázium název Gymnázium Bohumila Hrabala 

v Nymburce. Bohumil Hrabal patřil k nejvýznamnějším osobnostem 20. století. 

Nápad na pojmenování gymnázia podle spisovatele však vyvolal u studentů a jejich 

rodičů vlnu nevoli. Studenti sepsali petici. S nápadem přišel student Formánek  

a většina se k němu přidala. Studenti se snažili argumentovat, že Hrabal  

na gymnázium chodil nerad, měl špatný prospěch a o pocty nikdy nestál. Stačí,  

že v Nymburce nese jeho jméno ulice, je tu dům, kde žil, je tu Hrabalova lavička, 

expozice v muzeu, piva zdejšího pivovaru nesou jméno podle postav z románů.   

Protesty studentů nepomohly, škola se od září 2014 pyšní jeho jménem. Krajští 

zastupitelé rozhodli pro změnu názvu. Nové jméno schválilo i ministerstvo 

školství.208 

 Apollinairova protialkoholní léčebna aneb Requiem za Hrabala 

 

„Proč ne třeba buddhistický chrám Ježíše Krista. Nebo Hitlerova židovská 

synagoga. Apollónův noční klub. Polykač ohně s pseudonymem Jan Hus. Boží 

peklo. Když může Obama bydlet Bílém domě, může se i nymburské gymnázium 

jmenovat po Hrabalovi. Víte, mně je vlastně úplně jedno, do jaké budovy budu 

nucena denně chodit. Hodiny matematiky či biologie budou stejně úmorné jako 

vždycky, školním chodbám nic nepropůjčí lesk a slávu, tváře kolemjdoucích budou 

k nerozlišení od těch, které vídám už sedm let. Problém je v tom, že odteď na nás 

bude zbytek světa nahlížet jako na imbecily a pitomce, lehce zmanipulovatelné 

chudáčky, zhýralou mládež neprojevující úctu k umění nebo, jak nás nazval jistý 

pán na internetu, "nedovzdělance".  

Když mi bylo kdysi v primě řečeno, že jsme údajně nejlepší střední škola v Evropě,

 moc jsem tomu nevěřila, nicméně když o nás už i v televizi vykřikují, že máme IQ 

pravděpodobně pod bodem mrazu, dopaluje mě to natolik, že nejsem schopná zůstat 

zticha. Omlouvám se, ale takovou mám zkrátka povahu. Podle masmédií existují 

pouze dva důvody, proč se studenti naší škol bouří proti přejmenování. 

 

                                                           
208 Pět plus dva, 4. 7. 2014 a Lidové noviny, č. 3, 17. 1. 2014, s. 14-19.  
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Jsme blbí  

Zaprvé, nic od Hrabala nečetli a neznají ho. Uznávám, i u nás se pohybuje pár 

literárních ignorantů, ovšem řekla bych, že to nebude tak žhavé. Na hodinách 

literárního semináře dovedeme celkem normálně diskutovat. Jeden z mých 

kamarádů je místní básník, a - věřte tomu nebo ne - chodí na Gymnázium Nymburk 

(tedy občas). Dalo by se říct, že tohle je možná hlavní důvod, proč mě celá takhle 

kauza tolik vytáčí. Neručím za každého člověka, který kdy prošel branou školy, ale 

ráda bych skromně prohlásila, že já a lidé kolem mě tak úplně blbí nejsme - 

nezodpovědní či naivní, to možná. Rozhodně ale máme ponětí o tom, kdo je Hrabal, 

případně třeba Dostojevskij, Čapek, Baudelaire, Nietzsche, Fitzgerald a tak 

podobně. Nikdo nás ale neposlouchá. Jediné, co všichni ti zakomplexovaní, 

namyšlení dědci zaregistrovali, byla médii upravená věta předsedy našeho 

parlamentu. "Na Gymnázium Nymburk chodím šest let a o Bohumilu Hrabalovi 

jsem z úst profesorů dosud nic neslyšel." Překlad - dotyčný o Hrabalovi nic neví, 

protože je hloupý. Já osobně se domnívám, že jsme mu (než vypukl cirkus okolo 

přejmenování a na hodinách do nás začali lít postřižinské pivo) někdy v kvartě 

možná věnovali jednu vyučovací hodinu; přečetli jsme si úryvek z knihy. Nemyslím 

si ovšem, že to pro nás tehdy, ve čtrnácti či patnácti letech, představovalo nějak 

významný zážitek.  

Já o Hrabalovi slýchala díky příbuzným - dodnes se chlubím tím, že kdysi napsal  

o mé babičce do jedné ze svých knih, že to byla krasavice. 

"Nechceme, aby naše děti skončily jako Bohumil Hrabal"  

Já nechci, aby moje děti někdy měly strach z toho, že má vnoučata skončí jako 

Bohumil Hrabal. Vlastně nechci děti vůbec. O to víc bych si přála skončit jako 

Hrabal. Podle všeho si uměl užívat života - a mimoto se stal uznávaným umělcem, 

což je příjemný bonus (ačkoli tvorba samotná je dle mého mnohem větší potěšení 

než nějaké uznání). Popravdě jsou mi mnohem sympatičtější lidé, kteří se přiklánějí 

k přejmenování školy, než ti, kteří se proti němu bouří, protože "Hrabal měl špatné 

známky, Hrabal pil, Hrabal kouřil" a tak podobně. Je to ovšem báječná ukázka 

toho, jací lidé posílají své děti studovat na tuto instituci. Zjevně někdo, kdo má 

trochu jiný žebříček hodnot. Autory těchto výroků si představuji jako ctižádostivé 

rodiče, které mnohem víc než literatura a umění prožít svůj život zajímá úspěch, 

peníze, morálka, dobré jméno a další nudné nesmysly. Je ale třeba vzít v potaz, že 
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každý se na svět dívá jinak - člověk si přece nikdy nemůže být jistý, že jeho postoj 

je správný. A pokud se kolem nás pohybují především ti, kterým je nějaký Hrabal 

ukradený a považují ho za ztracenou existenci, není zrovna nejvhodnější pojmeno-

vávat po něm kdeco. 

 

Autorská práva 

Svůj starý názor na změnu názvu školy jsem už napsala do pár internetových 

diskuzí. Některé reakce byly pozitivní (většinou ty od spolužáků), jiné nikoli. Nikdo 

mi ovšem nedokázal vysvětlit, v čem se vlastně mýlím; nejspíš se jim zdálo, že je  

to pod jejich úroveň. Většina těch arogantních chlápků prostě napsala rozhořčený 

komentář ve stylu "podívejte se, jak ta mládež uvažuje" s tím, že každý, kdo 

disponuje dostatečnou inteligencí (tzn. všichni ostatní zahořklí starci, kteří přečetli 

pár knih od Hrabala a teď se domnívají, že sežrali všechnu moudrost světa), si přece 

hned domyslí, co je na mém postoji tak směšného, tupého, pobuřujícího  

a dětinského. Uznávám, že už jsem od svého zcela radikálního přístupu trochu 

upustila; ráda bych vám ovšem prezentovala svůj původní názor, především proto, 

aby si lidstvo uvědomilo, že studenti nebojovali proti přejmenování pouze ze dvou 

zmíněných důvodů. K Hrabalovi jsem spíš než nenávist cítila silné sympatie - byl to 

spisovatel, rebel a požitkář.  

V podstatě ideální člověk, alespoň pro mě. Nabývala jsem ale dojmu, že naše 

gymnázium si jeho jméno nezaslouží. K většině informací jsem se samozřejmě 

dostala jen zprostředkovaně, nicméně věděla jsem, že na naší škole dost trpěl  

a neměl ji nijak zvlášť v lásce, a že když za ním, dokud ještě žil, přišel někdo  

s návrhem na poctu v podobě přejmenování gymnázia, poslal ho do prdele. (Taky 

bych to nejspíš udělala.) Už to je snad dostatečný důvod - jako by přejmenování 

proběhlo natruc, ve stylu "hurá, je mrtvý, můžeme si dělat, co chcem". Další 

argumenty byly trochu osobnějšího rázu. Hrabal se během svého života stal 

výborným spisovatelem - možná i proto, že nebyl na střední škole snaživý šprt,  

do puntíku plnící všechny příkazy vyučujících. Byl to rebel a flákač, což přesně 

odpovídá povaze umělce - ne ovšem povaze ideálního studenta nymburského 

gymnázia, jak tehdy, tak i dnes. Hrabal coby student byl vlastně spíš odstrašující 

příklad - pochybuji, že ho profesoři podporovali, chválili a měli rádi, protože v něm 

viděli rostoucího umělce. Kdyby se býval nestal tak úspěšným, na Gymnáziu 
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Nymburk by vzpomínka na něj znamenala vzpomínku na neposlušného ignoranta, 

kterého málem vyloučili. Řekněme tedy, že kdyby se někdo z nás choval stejně jako 

tehdy on, opět na něj bude nahlíženo jako na vyvrhele, nikoli jako na génia. 

I love masmédia 

Ovšem bez ohledu na to, o co komu vlastně šlo, vyústění bylo jednoznačné - 

nechceme být Gymnázium Bohumila Hrabala. Někteří z nás jsou prostě jen zvyklí 

na zavedený název a připadalo jim zbytečné ho měnit. Neuspořádali jsme žádnou 

revoluci, neházeli jsme vajíčka po profesorech, nestávkovali jsme a dokonce jsme 

ani nesepsali manifest (možná bohužel); objevila se jen jedna petice a pár 

nespokojených hlasů. Nikdo je ale neposlouchal. V tuto chvíli už pro mě není 

důležité, kdo byl Hrabal, proč nechtěl, aby se po něm jmenovala škola, co nám  

o něm který učitel řekl či neřekl nebo jak moc se díky novému názvu zviditelníme. 

(Pravda, zviditelnili jsme se dost; otázkou zůstává, zda se k nám díky tomu nahrnou 

stovky zájemců o studium a vyšší dotace od EU. Ačkoli EU je schopná čehokoli.) 

Podstatný je fakt, že my, studenti, nechceme, aby nám nad hlavou přejmenovali 

školu. Podstatné je, že to nikoho nezajímá. A především, podstatné je, že z nás  

po celé republice dělají kretény. Vždyť nejen Hrabal, ale i všichni ostatní 

spisovatelé a básnící po celém světě byli vždy symbolem revolty - symbolem toho, 

že člověk má projevit svůj názor, nemá mít strach být jiný, má se postavit systému 

a společenským konvencím. Není to přesně to, o co se snažili i studenti Gymnázia 

Nymburk?  Jednou jedinkrát se vzbouřit namísto neustálého přitakávání? Možná, 

že kdyby se všichni ti senzacechtiví novináři  na okamžik zamysleli a možná si kromě 

bulvárních plátků přečetli něco trochu hlubšího, namátkou třeba něco od Bohumila 

Hrabala, taky by jim to došlo. Ostatně, mám takový pocit, že kdyby tu Hrabal byl, 

přidal by se na naši stranu.“209  

Článek, který jsem vložila, mi poskytla bývalá studentka gymnázia. Publikován byl 

pouze na blogu, který jsem uvedla v citaci.  

„Ohlasy článek nevzbudil skoro žádné - téměř nikdo si ho bohužel nepřečetl. Když 

se kauza probírala, byla jsem v septimě a článek jsem napsala především proto, že 

mě vyděsilo, jak téma přejmenování překroutila média, částečně ale samozřejmě 

reagoval i na to, že pan ředitel nebral v podstatě žádný ohled na názor studentů. 

                                                           
209 Cit. dle : Kristýna Kutnarová 12. 4. 2017 
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Byla sice uspořádána beseda, na níž se nás pan Kuhn snažil přesvědčit, že je 

přejmenování dobrý nápad, sám ovšem řekl, že gymnázium změní jméno, i když nás 

nepřesvědčí. Po škole také kolovala petice proti přejmenování, tu ale podepisovala 

spousta lidí, kteří o problému nic nevěděli a zjevně jen využili příležitost projevit 

nějakou rebelii, a také například žáci ze sekundy, pravděpodobně nemající ponětí, 

kdo Hrabal byl. Žádné oficiální hlasování nicméně neproběhlo. Televize k nám 

jednou přijela, ale až poté, co byla celá kauza nějakou dobu propírána v novinách. 

Reportéři oslovili jak studenty, kteří bránili své stanovisko, tak pana ředitele, takže 

celá reportáž vyzněla poměrně neutrálně, tzn. z nikoho nedělala idiota.“210 

Vedení školy hledalo způsob, jak upozornit na slavného absolventa školy. 

Rozeběhla se spolupráce se SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Studenti této školy 

již pomohli při zhotovování pamětních medailí ke stému výročí založení školy. 

Zadáním nového úkolu bylo vytvořit umělecké dílo, které by ve vstupním foyeru 

upozornilo na osobnost B. Hrabala. Netradiční dílo je upevněno na zdi proti 

vchodovým dveřím. Jde o blok z umělého kamene, v němž je umístěna bronzová 

destička, na které nalezneme písmeno H. Plastika evokuje více veřejnou knihovnu 

- motiv půjčování knih.  Autoři jsou z Vyšší umělecké školy v Jablonci nad Nisou, 

Josef Oplištil, Štefan Šamiljan.211 

7. 3 Významné osobnosti – absolventi gymnázia 

 
Ve své práci bych chtěla stručně zmínit některé absolventy gymnázia. V jejich 

řadách jsou slavní umělci, vědci, lékaři, architekti i spisovatelé. Nelze však 

vzpomenout na všechny významné osobnosti, které vzešly za dobu více než sta let 

z nymburského gymnázia.  Připomenu jen některé z nich, ostatním se touto cestou 

omlouvám.  Jak již jsem v práci uvedla, nymburské gymnázium nese od roku 2014 

nový název Gymnázium Bohumila Hrabala. Vlastně celé město Nymburk a jeho 

okolí propojují vzpomínky na B. Hrabala. Jen v Nymburce můžete navštívit 

Vlastivědné muzeum, kde je stálá expozice spisovatele. Náměstí zdobí dřevěná 

socha Hrabala. Pak je tu vila Hrabalka a slavné postřižinské pivo.   

Učím na Základní škole v nedaleké obci Kostomlaty nad Labem. I tato obec se 

pyšní působením slavného spisovatele na místním nádraží v období druhé světové 

                                                           
210 Orální historie Kristýna Kutnarová, 12. 4. 2017 
211 Nymburský deník, 10. 5. 2016 
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války. Vykonával zde činnost výpravčího a své zážitky vylíčil v novele Ostře 

sledované vlaky. Rok 2014 byl rokem oslav. Uplynulo 100 let od narození 

spisovatele. Obec Kostomlaty nad Labem připravila rekonstrukci nádražní budovy 

a instalaci pamětní desky. Slavnost se konala za účasti hejtmana Středočeského 

kraje M. Petery a člena představenstva Českých drah R. Štěrby. Vyvrcholením akce 

byl bohatý kulturní program.  Zastavil zde mimořádně rychlík B. Hrabal. Tancovalo 

se, zpívalo a razítkovalo. Žáci základní školy svými pracemi vyzdobili interiér 

nádraží. Nejúspěšnější výtvarná díla byla oceněna. Budovu nádraží doplňuje 

Hrabalův koutek. Do čekárny byl nainstalován dobový nábytek. Dominantní místo 

zde zaujímají kanape a trezor. Pamětní razítko lze zapůjčit u pokladny.212  

Považuji tedy za nutné, zmínit ve své práci několik informací o spisovateli  

B. Hrabalovi.  

                  Bohumil Hrabal (28. 3. 1914 - 3. 2. 1997) 

B. Hrabal nastoupil ve školním roce 1926/1927 do primy nymburské reálky. 

V kvartě propadl a s velkými potížemi roku 1934 odmaturoval. Osm let, které  

na škole strávil, patřily k traumatickým rokům v jeho životě. Po roce 1989 se začaly 

objevovat návrhy vložit jeho jméno do názvu školy. Bohumil Hrabal to z hrdosti 

odmítal.213  

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, po studiích vystřídal mnoho 

zaměstnání. Pracoval jako pojišťovací agent, obchodní cestující, dělník, kulisák  

a statista v divadle. Od roku 1963 se věnoval literatuře. K jeho významným dílům 

patří Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, Něžný 

barbar.214 

Vzpomínky na školu, kterou neměl rád, zveřejnil v roce 1983 v almanachu 

abiturientů a v roce 1986 vyšly v knize pod názvem Život bez smokingu.  

„Vzpomínám na tu nymburskou reálku jako na ústav pro lehké diskordanty, ústav, 

ve kterém se za sedm let děti mění v mladé muže a slečny. Pro mne ten třpytící se 

zámek ale byl trvalou zdí nářku a strachu, místem, ve kterém jsem prožil všechny 

stresové situace, ze kterých nejsem schopen se adaptovat ještě dnes. Kromě ve zpěvu 

                                                           
                         212 MICHÁLKOVÁ, Lenka. Kostomlatské noviny č. 1, únor 2015, s. 10. 

213 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 76. 
214  Almanach k 100. výročí založení Gymnázia Nymburk, s. 115. 
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a tělocviku jsem býval dostatečný jen v přírodopisu, ve všech ostatních předmětech 

jsem ne plaval, ale topil jsem se, protože jsem se nedovedl učit. Trvale jsem ten čas 

byl obklopený pevným zvonem nevědomosti…“215 

 

Bedřich Feuerstein (15. 1. 1892 - 10. 5. 1936) 

Scénograf, architekt, malíř. Působil v Paříži, Tokiu. V architektuře byl ovlivněn 

purismem a kubismem. Je autorem mnoha staveb u nás i v zahraničí. V Nymburce 

je autorem budovy krematoria, v Praze Vojenského zeměpisného ústavu.216 

 

                  Růžena Merunková (nar. 21. 3. 1940) 

Herečka, dablérka. Na gymnáziu maturovala v roce 1957. Absolvovala studia  

na DAMU, působila ve Východočeském divadle v Pardubicích, pak byla členkou 

Realistického divadla v Praze. 

 

Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc. 

Vysokoškolský profesor. Ve vědecké činnosti se soustředil na problematiku fyziky 

nízkých tlaků a vakuové technologie. Narodil se 23. 7. 1929. Ze studia na státním 

reálném gymnáziu byl po únoru 1948 vyloučen z politických důvodů. Studia 

zakončil na kolínském gymnáziu. Jeho práce byla oceněna vyznamenáním, 

medailemi. V roce 2003 mu bylo uděleno čestné absolvenství Gymnázia 

Nymburk.217 

 

Karel Rýdl 

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. se narodil 11. října 1952. V roce 1979 absolvoval 

Filosofickou fakultu v Praze obor germanistika a historie.  Na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze byl v letech 1998-2001 vedoucím katedry 

                                                           
215 ŘEHOUNEK, Jan. Bohumil Hrabal a jeho městečko, kde (bohužel) nezastavil čas, s. 22. 
216  Almanach k 100. výročí založení Gymnázia Nymburk, s. 112. 
217 FOJTÍK, Pavel. Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem 

českého středního školství, s. 119 – 121. 



80 

pedagogiky.218 Specializuje se na dějiny výchovy, vzdělávání a školství. 

V současné době působí na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice v roli 

prorektora. Je autorem mnoha domácích i zahraničních odborných publikací, 

organizátor konferencí, lektor dalšího vzdělávání a předseda Evropského fóra  

pro svobodu ve výchově.219 

 

Jan Seidel (25. 12. 1908 - 23. 6. 1998) 

Narodil se 25. 12. 1908. Po maturitě v roce 1925 studoval inženýrské stavitelství na 

pražské technice. Následovala výuka na Akademii výtvarného umění. 

Spolupracoval s E. F. Burianem. Pracoval jako zvukový technik, skládal scénickou 

hudbu. Byl ředitelem opery Národního divadla v Praze. V roce 1951získal titul 

Laureát státní ceny. Řád práce v roce 1959.  

 

Zdeněk Rylich 

Jeden z nejslavnějších basketbalových hráčů. Narodil se v Nymburce 7. 3. 1931. 

Mezi největší úspěchy patří stříbrné medaile z ME v Paříži, Budapešti, Istanbulu a 

bronzová medaile v Sofii.  

 

Petr Říha 

Akademický malíř, který se narodil 12. 11. 1953 v Nymburce. Vystudoval VŠUP 

v Praze – textilní ateliér prof. B. Felcmana. Vystavoval doma i v zahraničí. Je 

autorem scén pro televizi i divadlo.220   

 

 

                          

  

                                                           
218 http://www.databazeknih.cz/zivotopis/karel-rydl-46558 cit. [15. 4. 2017]  
219 RÝDL, Karel. K vývoji správy a řízení školství v českých zemích I.  

                       220 Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Nymburce, s. 122-123.  
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8 Škola dnes  
 

Gymnázium v Nymburce, příspěvková organizace, je škola s dlouhodobou tradicí.  

Budova školy je v majetku města, škola si ji ke své činnosti pronajímá. Škola prošla 

během svého trvání od klasického reálného gymnázia přes čtyřleté gymnázium, 

jedenáctiletku, střední školu pro pracující, dvanáctiletku, střední všeobecně 

vzdělávací školu k dnešnímu modelu dvou tříd osmiletého studia a jedné třídy 

čtyřletého studia, a to od školního roku 1997/1998. Od 1. září 2014 používá škola 

čestný název Gymnázium Bohumila Hrabala.  

Škola má 16 tříd osmiletého studia a 4 třídy čtyřletého studia. Celková kapacita 

školy je pro 640 studentů. Studuje zde kolem 600 studentů ve dvaceti třídách. Škola 

je z větší části bezbariérová a umožňuje tímto studium pro tělesně postižené 

studenty. Gymnázium nemá vlastní jídelnu ani internát. Studenti se stravují 

v sousední střední odborné škole, kde je zajištěno i internátní ubytování.  

Budova disponuje 31 učebnami, 12 odbornými pracovnami, 2 učebnami, které jsou 

vybaveny jako knihovny a 3 laboratořemi. Jsou zde dvě menší tělocvičny, které 

byly v roce 2006 zrekonstruovány. Při letní výuce tělocviku se užívá venkovní 

hřiště s tartanovým povrchem. Škola využívá též prostory střední odborné školy  

a moderní víceúčelovou halu sousední základní školy. Učebny jsou vybaveny 

moderní výpočetní technikou – dataprojektory, dotykovými tabulemi. Na lyžařské 

výcviky, seznamovací kurzy, mediální a estetické se využívají chaty v Rokytnici 

nad Jizerou, které jsou v majetku Rodičovského sdružení Gymnázia.  

Vedení tvoří ředitel a dva zástupci školy. Na škole pracují dvě výchovné poradkyně. 

Výuka je zajištěna 55 kvalifikovanými pedagogy. Působí zde rodilí mluvčí a lektoři 

pro výuku cizích jazyků. Pedagogové jsou sdruženi do předmětových komisí. Škola 

každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky na další vzdělávání 

pedagogů. Nymburské gymnázium se jako jedno z prvních zapojilo do aktivit 

financovaných z prostředků EU a České republiky, konkrétně z Evropského 

sociálního fondu a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Jednou z priorit školy jsou zahraniční aktivity. Značná pozornost je věnována 

zahraničním zájezdům. V rámci projektů Sokrates, Comenium, projektu Britské 

rady a Česko-německého fondu budoucnosti se studenti setkávají se zahraničními 
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školami. Mají tímto možnost navštívit některé evropské země jako třeba Velkou 

Británii, Rakousko, Německo, Belgii, Itálii, Holandsko. Škola má několik 

zahraničních partnerů, s kterými dlouhodobě spolupracuje při výměnných pobytech 

studentů: Realschule Kirn -  Německo, Kirkby Stephen Grammar School - Sports 

College -  Anglie, Gymnasium Beekvliet -  Holandsko, Escola el CIM SCCL- 

Terrassa Catalunya – Španělsko a  Lyceé Carnot Dijon - Francie.  

Volný čas žáci mohou vyplňovat návštěvou ve sportovních kroužkách – volejbale, 

gymnastice, florbale. Klub mladého diváka umožňuje navštěvovat divadelní 

představení v Praze. Studenti školy se zapojují do charitativních a humanitárních 

akcí – Šance, Srdíčkový den, Adra, Světluška, Bílá pastelka.  

Školní vzdělávací program se rodil během několika let 2004-2009. V roce 2013 

proběhla jeho revize. Dle nově upraveného ŠVP pracuje škola od školního roku 

2014/2015. ŠVP se realizuje dle kurikulární reformy formulované ve strategických 

dokumentech ČR, v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání  

a v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání.  Naplňování 

ŠVP a jeho účinnost jsou vyhodnocovány ve výročních zprávách o činnosti školy  

a v hodnotící zprávě. Závěry povedou následně k úpravám dokumentu tak, aby 

odpovídal cílům, které si škola stanovila.   

Gymnázium dosahuje nadprůměrně výchovně-vzdělávacích výsledků. Dlouhodobě 

se řadí mezi nejúspěšnější střední školu v okrese z hlediska studijních výsledků. 

Naprostá většina absolventů školy pokračuje v dalším studiu. Počet přijatých žáků 

na vysoké školy se udržuje na hranici 95 %, což vypovídá za vše. Všichni studenti 

absolvují společnou všeobecně vzdělávací přípravu. V primách a sekundách nižšího 

gymnázia jsou nabízeny volitelné předměty, které výrazně ovlivňují profil 

absolventa po dokončení povinné školní docházky.  Studenti vyšších ročníků mají 

možnost výrazné profilace vhodnou volbou volitelných předmětů v posledních 

dvou letech studia. Vybírají si z mnoha volitelných předmětů a z mnoha předmětů 

nepovinných. Výrazně se přesahuje běžný standard ve volitelnosti předmětů  

na gymnáziích a je zárukou kvalitní přípravy k přijímacím zkouškám na vysoké 

školy. Cizí jazyky patří k prioritám školy. Nabízí výuku angličtiny, němčiny, 

francouzštiny a ruštiny, nepovinně je vyučována latina. Povinně se všichni studenti 

učí angličtinu, jako druhý cizí jazyk mají možnost se rozhodnout pro němčinu, 

ruštinu nebo francouzštinu. Na nižším gymnáziu je ve skupinách francouzštinářů 
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rozšířená výuka směřující k výuce dějepisu na vyšším gymnáziu s využitím metody 

CLIL (metoda rozvíjení jazykových dovedností v odborném předmětu). Někteří 

studenti získávají v průběhu studia mezinárodně uznávané jazykové certifikáty. 

Studenti francouzštiny se díky dobrým znalostem jazyka v sextě ucházejí  

o stipendia na roční pobyt na lyceích v Dijonu.   

Pro výuku IVT slouží čtyři plně vybavené učebny. Škola má k dispozici na 150 

počítačů, notebooků a tabletů. Volitelně se vyučuje programování.  

Jako jedna z prvních škol se zapojila do aktivit financovaných z prostředků 

Evropské unie a České republiky. Jednalo se o Evropský sociální fond a operační 

program vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Spolupráce s rodiči se uskutečňuje prostřednictvím Rodičovského sdružení, 

Školské rady, Nadačního fondu Gymnázia. Školská rada vznikla 1. ledna 2006 jako 

pokračovatelka Rady školy, která byla založena již v roce 1996. S Rodičovským 

sdružením škola spolupracuje při údržbě chat v Rokytnici n. J. a při přípravě 

maturitních plesů. Finančně se sdružení spolupodílí při pořizování učebnic, 

pomůcek a podpoře zájezdů. Nadační fond podporuje sportovní a jazykovou oblast 

vzdělávání. Též pomáhá studentům ze sociálně slabších rodin. Přispěvateli jsou 

sponzoři, mecenáši, fyzické i právnické osoby. Na škole funguje i studentský 

parlament.  

Mezi dlouhodobě spolupracující partnery patří Česká školní inspekce, Britská rada, 

Francouzské velvyslanectví, Vzdělávací institut Středočeského kraje, Cermat, 

Rotary klub Jičín, Národní institut dalšího vzdělávání.  Ředitel školy Jiří Kuhn má 

funkci předsedy republikové rady Asociace ředitelů gymnázií ČR.221    

„Školní rok 2017/2018 je naším posledním rokem studia na Gymnáziu B. Hrabala 

v Nymburce. Školu navštěvujeme čtvrtým rokem a nyní se připravujeme  

na maturitní zkoušku. Pracujeme na maturitní práci, která se skládá z teoretické  

a praktické části. Zakončena je obhajobou. Již máme vybranou vysokou školu (Filip 

studium biomedicínského inženýrství a Matěj ekonomii).  

Ve škole funguje Klub mladých diváků a mnoho zajímavých kroužků (např. 

programování, japonština). Chaty v Rokytnici jsou celoročně využívány. V zimním 

                                                           
221 Gymnázium Nymburk. Výroční zpráva 2015/2016. Vzdělávací program. [online] Dostupné z: 

http://gym-nymburk.cz/skola/dokumenty/skolni-vzdelavaci-program/ [cit. 12. 4. 2017]  
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období na lyžařské kurzy, dále na geokurzy, adaptační, ekologické kurzy  

a sportovní týdny. Škola se právem pyšní rozsáhlou nabídkou seminářů. Opravdu 

je z čeho vybírat.  

Gymnázium se může pochlubit také činností studentského parlamentu. Studenti si 

prosadili úlevy v přezouvání. Pokud je příznivé počasí, zelená barva u skříněk 

signalizuje - nepřezouváme se, pokud je červená - přezouváme se. V současné době 

se vedení chystá z nejméně využívané učebny zbudovat klubovnu pro volný čas 

studentů. Parlament každoročně zajišťuje oslavy Majáles. 

K tradicím školy patří slavnostní zahájení a ukončení školního roku. Akce probíhají 

na dvoře školy. Slavnostním aktem vítání je otisk ruky každého nového studenta  

na plátno. Výsledkem je umělecké dílo, které zdobí kmenovou třídu. Zakončení roku 

je spojeno s burzou učebnic a koncertem školní hudební skupiny HUAFI(Filip 

v hudební kapele hraje).   

Každoročně se pořádá branný den. Letos jsme měli pozvaného vojáka. Nacvičovali 

jsme první pomoc, vyzkoušeli si běh v plynové masce.  

Akademie je další dlouholetou tradicí školy. Probíhá v Hálkově divadle 

v Nymburce. Vystoupení studentů je doplněno prodejem výtvarných výrobků. 

Výdělek je věnován na charitativní účely.“222 

 

                                                  

                                                           
                         222 Orální historie Filip Zajan a Matěj Fiedler dne 9. 11. 2017 
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9 Závěr  
 

Snažila jsem se ve své práci popsat vývoj středního školství na území českého státu. 

Pro snadnější pochopení některých událostí začínám popisem elementárního 

školství, reformami Marie Terezie a Josefa II.  Všeobecný školní řád z roku 1774, 

zavedený reformou Marie Terezie, nastavil pravidla pro fungování školství.  

Je pochopitelné, že nejprve došlo k rozvoji elementárního školství, až 

poté středního. 

Svoji práci zaměřuji na konkrétní události jedné střední školy – Gymnázia  

B. Hrabala v Nymburce. I budova školy je významným artefaktem, který prošel 

historickým vývojem a je cenným odkazem minulosti. S každou školou jsou 

spojeny osudy mnoha lidí. Jsou to studenti, absolventi, ředitelé, učitelé, ostatní 

zaměstnanci školy a rodiče.  

Škola je velmi složitý sociální útvar, který vždy odráží kulturní, ekonomické  

a politické události. V každé zemi je škola ovlivněna kulturní, historickou  

a pedagogickou tradicí. Cílem mé práce je ukázat právě tyto změny v oblasti 

vzdělávání v souvislosti s dobou, s ekonomickými a politickými událostmi. Shrnuji 

vývoj v našich zemích v rámci habsburské monarchie, první republiky,  

ve válečných obdobích, v období normalizace, porevoluční události až  

po současnost. Ideologické koncepce se výrazně lišily, od demokratického 

Československa po fašistické Německo a totalitní režim. 

Stěžejní část práce je zaměřena na události dvacátého století, tedy dobu, kdy se 

škola zrodila. Celé dvacáté století je bohaté na události.  V oblasti školství přineslo 

několik významných změn a několik školských zákonů, které se promítly do celého 

chodu školy.  Nebylo to jednoduché období. Dvacáté století začíná první snahou 

zřídit ve městě Nymburk střední školu a pokračuje výstavbou školní budovy se 

slavnostním otevřením. Netrvalo dlouho a do poklidného období vzkvétání školy 

zasáhly dvě světové války. Škola bez větší újmy přečkala hrůzy světových válek. 

Následovaly další významné události – Únor 1948, Pražské jaro, sametová revoluce 

1989.  

Moje diplomová práce se nesnaží jen popisovat historický vývoj středního školství, 

ale podává svědectví o nymburském gymnáziu pomocí historických pramenů, 
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regionální historie a z výpovědí pamětníků. Během své existence tato střední škola 

v Nymburce změnila několikrát svůj název. Nejprve se setkáme s označením 

reálka, pak reálné gymnázium, po roce 1948 jen gymnázium. V roce 1953 se 

z názvu slovo gymnázium ztratilo úplně, používalo se označení jedenáctiletka, 

dvanáctiletka. Od roku 1961 se jedná o střední všeobecně vzdělávací školu. Rok 

1968 vrátil škole označení gymnázium. V roce 2014 došlo k přejmenování  

na Gymnázium Bohumila Hrabala. Spisovatel Bohumil Hrabal byl absolventem 

školy a Nymburk je označován městem B. Hrabala.        

Jednotlivé kapitoly mojí práce začínají popisem všeobecných událostí ve státě a  

ve středním školství. Pokračují konkrétním líčením událostí na nymburském 

gymnáziu.  

 Pro dokreslení vývoje událostí ve školství a samotné škole jsem oslovila několik 

osobností, které jsou s budovou gymnázia v Nymburce spojeni. Já sama jsem 

nymburské gymnázium nenavštěvovala, tak jsem se obrátila na kolegyně, kolegy 

v práci, spolužáky ze základní školy a kamarády. Některá setkání mi 

zprostředkovala JUDr. Alena Mocová, která patří mezi absolventy školy. Společně 

jsme uskutečnili milou návštěvu u pana profesora Navrátila, profesorky Pařenicové 

a profesora Bíny.  Ochotně mi podávali svědectví z historie a snad i rádi 

zavzpomínali na doby, které ve škole strávili ať už jako studenti či pedagogové. 

Vycházím z předpokladu, že některé zážitky ze školních let něco v člověku 

zanechají. Pro většinu mých oslovených respondentů to bylo krásné období jejich 

života.  
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10 Seznam použitých informačních zdrojů  

 

Prameny: 

Státní oblastní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem 

Fond Gymnázium Nymburk, Kronika 1903-1940 

Fond Gymnázium Nymburk, Kronika 1940-1961 

Fond Gymnázium Nymburk, Kronika 1961-1993 

Fond Gymnázium Nymburk, Brannou výchovou k obraně vlasti 

Fond Gymnázium Nymburk, Branný kurz 1985-1989 

Fond Gymnázium Nymburk, Pamětní kniha oslav 100. výročí založení Gymnázia 

Nymburk 

Fond Gymnázium Nymburk, Kronika Klub mladých přátel SSSR.  

 

Vlastivědné muzeum v Nymburce 

Šestá výroční zpráva obecní vyšší reálky královského města Nymburka za školní 

rok 1908-1909 

Desátá výroční zpráva c. k. státní reálky v Nymburce za školní rok 1912-1913 

Dvanáctá výroční zpráva c. k. státní reálky v Nymburce za školní rok 1914-1915 

Čtrnáctá výroční zpráva c. k. státní reálky v Nymburce za školní rok 1914-1915 

 

Kroniky v osobním držení 

Společenská kronika ZO ROH ČMOS při Gymnáziu Nymburk od roku 1970, 

v osobním držení M. Pařenicové, zde foto B. Hrabala na oslavách 90 let vzniku 

gymnázia 

Literatura: 

ALMANACH NYMBURSKÉHO STUDENTSTVA 1925. Nymburk, 1925.  
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ALMANACH K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA NYMBURK.  

Nymburk: Gymnázium 2003. 

BĚLINA, Pavel et al. Dějiny zemí Koruny české II. Praha: Paseka, 1993. ISBN 

80-85192-60-8. 

BOHÁČ, Antonín et al. Dějiny školství v Československu 1945-1975. Praha: 

Univerzita Karlova, 1982.  
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