
Obecné školství 

Vzdělání bylo dříve výsadou privilegova-
ných tříd. O obecném školství v našich ze-
mích možno mluviti teprve od dob Marie
Terezie. Když r. 1773 byl v Rakousku zrušen
jesuitský řád a zřízen studijní fond, starala
se dvorská studijní komise z politických
a hospodářských důvodů o takovou
úpravu školství, aby nejnutnějšího vzdě-
lání dostalo se i lidovým vrstvám.  Jan
Ignác Felbiger, opat zaháňský, organizoval
statutem Allgemeine Schulordnung troj-
stupně elementární školy: 1. triviální, 2.
hlavní, 3. normální. První byly zakládány
ve městech a farních vesnicích. V nich se
učilo mateřským jazykem náboženství, tri-
viu (psaní, čtení a počtům), na venkově

i hospodářství a ve městech technologii
a ručním pracím. Mívaly 1-2 třídy a chodily
do nich děti od 6 do 12 let. Trojtřídní hlavní
školy byly zřizovány v krajských městech,
vyučovací jazyk byl německý. Vedle nábo-
ženství a trivia učily se v nich děti i zákla-
dům latiny, realiím (zeměpisu, dějepisu
a přírodopisu), slohu, kreslení a měřictví,
hospodářství a technologii. V každém hlav-
ním městě byla zřízena škola normální
s rozšířenými a prohloubenými požadavky
škol hlavních. Normální škola vzdělávala
i učitele triviálních a hlavních škol. 

Od r. 1775 byly zřizovány při některých
hlavních školách preparandie, tří– až šesti-
měsíční kursy pro vzdělání učitelů. Dozor
nad školami triviálními byl svěřen faráři,
nad školstvím v okrese také kněžím. Růz-

nými obměnami prošlo nár. škol. za vlády
rakouské, až teprve za republiky několik
učitelských idealistů snažilo se uskutečniti
požadavky nové školy s větším či menším
zdarem. Průkopnická jejich nesnadná
práce byla spíše nedůvěřivě kritizována,
ale málo podporována. Snad se lépe daří
celým reformním školám, které vznikly
r. 1929 z iniciativy prof. Příhody a St. Vrány
ve Zlíně. Učiteli dostalo se hned po pře-
vratu Habrmanovými výnosy úplné svo-
body. 

Školství v ČSR lze charakterisovat těmito
základními znaky: 
1. V historických zemích jest podstatou

jeho organisace stará organisace rakou-
ského školství před převratem, na Slo-
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vensku a na Podkarpatské Rusi zůstávají
přes všecko úsilí unifikační některé pří-
značné znaky dřívější soustavy maďar-
ské, zejména školy církevní, které za dří-
vějšího režimu maďarského měly svůj
význam pro národnosti nemaďarské. Po
převratu tohoto významu pozbyly. 

2. Na tomto území, dříve maďarském
a převratem k ČSR přivtěleném, zřízen
po převratu téměř desateronásobný
počet nových škol slovenských a rus -
kých, než o jaký bylo postaráno maďar-
skou vládou před válkou, kdy z 214 000
slovenských dětí ve školním roce 1913-
14 jen 42 000 (16,4 %) chodilo do sloven-
ských škol církevních. Ostatní byly po-
vinny choditi do státních škol maďar-
ských. Dnes je (podle stavu 31. října
1928) na tomto území 2733 škol obec-
ných čistě československých, 116 pod-
karpatoruských, 107 měšťanských čes -
koslovenských a 1 podkarpatoruská, ne-
hledíme-li ani k menšímu počtu smíše-
ných škol československo-německých
nebo československo-maďarských. Na
těchto školách se 31. října 1928 učilo
305 973 čsl. a 10 613 rus. dětí na obec-
ných a 20 101 čsl. a 112 ruských dětí na
měšťanských školách. Středních škol
bylo ve školním roce 1927/8 na Sloven-
sku s česl. řečí vyučovací 37 s 12 221
žákem, na Podkarpatské Rusi s podkar-
patskou řečí vyučovací (s čsl. poboč-
kami) 4 střední školy s 1320 (a 305) žáky.
Srovnáme-li tato čísla s čísly výše uve-
denými, kdy na území maďarském ne-
bylo pro slovanské národnosti ani měš-
ťanských tím méně středních škol, ujas-
níme si práci, kterou ČSR pro tyto národ-
nosti na tomto území od převratu vyko-
nala.

3. Stejnou práci bylo třeba vykonati na po-
hraničním území (tzv. zněmčeném)
i v historických zemích, kde zřízeno nebo
přejato do státní správy v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku 157 měšťanských
a 960 obecných škol s čsl. řečí vyučo-
vací.
Tato vnější výstavba vyčerpala tolik úsilí,

že na vnitřní reformě školství nezbylo již
dosti energie.

V oboru školství národního, tj. v oboru
školství obecného a měšťanského, vydán
byl jen t. řeč. malý školský zákon z 13. čer-
vence 1922, kterým zavedeny některé nové
předměty (zejména občanská nauka a vý-
chova) a provedeny i jiné nejnutnější
úpravy.

Od počátku škol. roku 1929-30 povoleny
pokusné diferencované školy druhého
stupně (pro žactvo od 10-15 let), zvané také
Komenia, prozatím v Praze – Nuslích,
Michli, v Hostivaři, Humpolci a ve Zlíně na
Moravě, jejichž hlavní zásadou jest spojiti
všecky děti tohoto období školního do je-
diné (jednotné) školy (měšťanské) a roztří-
diti je postupně podle nadání do několika
větví: humanitní (gymnasijní s latinou),
moderní, průmyslové, obchodně-živnos-
tenské a do větve pro žáky opožděné.

Na školách středních v ČSR byly také
provedeny jenom nejnezbytnější úpravy,
zejména upraven počet hodin na středních
školách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
i na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Na

všech středních školách s čsl. jazykem vy-
učovacím zavedeny nové společné osnovy
pro jazyk československý, při čemž zave-
deno i vyučování azbuce (cyrilici) a počá-
teční četba slovanských textů. Filosofická
propedeutika zavedena je na reálkách ja-
kožto úvod do filosofie, při čemž zavedeny
i pohledy do dějin filosofie. Dějepis a ze-

měpis sblíženy, zejména ve třídě I., na spo-
lečném základě vlastivědném. Ve vědách
přírodních uplatněny prozatím aspoň ve
cvičeních žákovských v chemii nové prin-
cipy pracovní. V jazycích moderních uplat-
něna praktická stránka, při čemž vedle stát-
ního jazyka, povinného pro všechny
střední školy, ministr školství rozhoduje
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A. Školství národní (školy obecné /na Slovensku ľudové/, měšťanské a školy
pro děti úchylné).

A. 1. Počet škol obecných v ČSR a počet jejich žactva podle stavu 31. října 1928:

S vyučovacím jazykem škol žactva
československým 9 717 1,018 825
podkarpatským 514 68 887
německým 3 295 319 477
maďarským 791 94 185
polským 87 9 858
rumunským 2 301
hebrejským 3 277
několikerým 75 22 644
Celkem 14 484 1,534 454

Jaké byly před převratem výsledky školení, ukazují čísla těch, kteří neuměli podle
sčítání lidu 15. února 1921 ani čísti ani psáti, na 1000 osob straších 5 let.

Mužů Žen Celkem  
v Čechách 20,6 27,9 24,4
na Moravě 28,9 33,7 31,4
ve Slezsku 35,6 37,9 36,8
na Slovensku 131,6 167,8 150,3
v Podkarpatské Rusi 449,6 551,4 501,6
v celé Československé republice       
československých 48,2 63,9 56,5
rusínských 562,8 656,4 611,3
německých 26,7 30,9 28,9
maďarských 98,8 119,2 109,4
rumunských 58,5 67,4 63,1
židů 128,2 188,2 159,1
jiných 723,4 765,7 745,8
cizinců 84,3 79,9 82,2 
Celkem (podle statist. Příručky III.) 65,8 81,3 73,9

A. 2. Počet škol měšťanských v ČSR a počet jejich žactva podle stavu 31. října 1928:

S vyučovacím jazykem škol žactva
československým 1 317 177 211
podkarpatoruským 6 849
německým 434 48 926
maďarským 13 1 514
polským 10 1 421
několikerým 19 5 955
Celkem 1 799 235 876

A. 3. Podle stavu 31. října 1928 bylo v ČSR:

mateřských škol opatroven jeslí dítek
československých 1 123 198 46 64 519
podkarpatoruských 11 18 - 1 892
německých 555 58 24 30 669
maďarských 5 27 - 3 030
polských 39 - - 1 805
s několik. jazykem 3 13 - 1 196
Celkem 1 736 314 70 103 111



o tom, má-li býti i jazyk národních menšin
(v Čechách němčina) povinný. Privatistky
se staly žákyněmi veřejnými. Kázeň po pře-
vratu uvolněná (také zaváděním napodo-
bené školské samosprávy podle vzoru z ci-
ziny), zase provisorně upravena, ač k vy-
dání kázeňského řádu v duchu moderní vý-
chovy a v duchu demokratismu dosud ne-
došlo.

Celkem třeba shrnouti, že všecka tato
opatření jsou jen opatření nejnutnější, na
velkou a pronikavou reformu střední školy
se v ČSR dosud čeká. Několikeré ankety
neměly pronikavějších výsledků, hotový již
návrh na zákon o střední škole vypraco-
vaný komisí, jejímž předsedou byl univ.
prof. dr. B. Bydžovský a hlavním referen-
tem nynější ředitel Masarykovy reálky Jan
Čeněk, uzákoněn nebyl.

Pro vysoké školy vydán byl tzv. zákon
Marešův, který však jen zcela obecně sta-
noví, že nové státní školy vysoké smějí býti
zřizovány toliko zákonem.
4. Všecko školství jest podřízeno a spravo-

váno ministerstvem školství a národní
osvěty kromě školství zemědělského,
které jest spravováno ministerstvem ze-
mědělství a dostává se mu tím i znač-
ných výhod.
Všecko školství v ČSR lze rozděliti v pět

velkých skupin: škol a) národních (obec-
ných a měšťanských, k nimž počítáme
i školy pro děti úchylné), b) středních,
k nimž se počítají i ústavy učitelské, c) vy-
sokých, d) odborných a e) škol pro cizince
v ČSR a škol pro čsl. děti v cizině, které
namnoze musí se přizpůsobovati školským
zákonům v těchto cizích státech. Vedle
těchto škol jsou ještě zvláštní vyšší školy
a ústavy v ČSR:

Státní archivní škola (čsl.), státní knihov-
nické školy a kursy (čsl. i něm.), státní škola
pro stenografy kancelářské s trojím oddě-
lením: začátečním, kancelářským a komor-
ním.

Školy pro výchovu pracovnic v sociální
péči jsou v ČSR tři: jediná Vyšší škola soci-
ální péče v Praze (nyní dvouletá, přijímající
jen absolventky středních škol); jediná
Župní dvouroční škola pro sociálně zdra-
votní péči v Turčanském Sv. Martině. Třetí,
sociální škola v Brně je vlastně částí Druhé
odborné školy pro ženská povolání, tedy
školou náležející do kategorie D 3 XI.

Pedagogické školy jsou v ČSR dvě:
Školy vysokých studií pedagogických
v Praze a v Brně. Při pražské JVSP jest
ústav pro experimentální psychologii a pe-
dagogiku a přičleněny jsou k ní vysoko-
školské kursy pro vzdělání kandidátů uči-
telství na školách měšťanských. Od škol.
roku 1929/30 zřízena posléze soukromá pe-
dagogická fakulta v Praze, v Brně pak jed-
noroční pedagogická akademie. Obě přijí-
mají absolventy středních škol, kteří se
chtějí věnovati učitelství na školách národ-
ních. V Praze jest také ukrajinský pedago-
gický ústav Michala M. Drahomanova.

B. Školy odborné
Odborné školství
Soustava našeho školství je trojstupňovitá.
Školy obecné a střední vzdělávají vše-
obecně, vysoké odborně. Rozdělení škol
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A. 4. Pro děti úchylné bylo v ČSR 31. října 1928

ústavů žactva 
1. pro hluchoněmé:
československé 11 1 013
podkarpatoruské 1 73
německé 2 195
maďarské 1 65
československé a německé 2 95
Celkem 17 1 441

2. pro slepé:
československé 3 157
podkarpatoruské 1 24
německé 1 33
československé a německé 1 66
Celkem 6 280

3. pro zmrzačelé a skrofulosní:
československé 8 787
německé 1 28
československé a německé 1 51
Celkem 10 866

4. pro duševně vadné:
československé 5 163
podkarpatoruské 1 82
německé 2 77
Celkem 8 322

5. pro mravně vadné:
československé 7 234
německé 3 114
československé i německé 2 283
Celkem 12 631

6. školy pomocné:
československé 18 640
německé 9 425
Celkem 27 1 065

Celkem všech škol pro děti úchylné 80 4 605

na něž v roce 1927 dal stát subvence 738 604 Kč.
Všech škol národních bylo ve šk. r. 1927/28 v ČSR 16 188 s 42 555 třídami, v nichž
učilo 44 325 učitelů a do nichž chodilo 1 733 545 žactva, z toho 860 809 dívek.



není však jednotné. Stýká se vyšší stupeň
obecné školy (měst. škola) s nižší střední
školou. Již počátkem XVIII. století vyvinuly
se školy odborné, vzdělávající mládež
obecné i měšťanské škole odrostlou, tedy
přes 14 let starou, pro určité povolání.
V dnešní době projevují se snahy, volající
po jednotné škole, kde by byly kromě větví
všeobecně vzdělávajících zřízeny i větve,
poskytující vzdělání odborného. Myšlenka
ta je částečně uskutečněna na pokusných
školách ve Zlíně. Rozlišovati je možno te-
prve na školách druhého stupně, tzv. Ko-
meniích, zřízených pro mládež 10-15letou.
Vyššího vzdělání odborného mohou však
poskytnouti teprve vyšší odborné školy
pro mládež, jež vychodila školu II. stupně,
tedy buď školu měst. nebo nižší střední.
Naše odborné školy jsou mnohonásobně
rozrůzněny, hlavně podle dvou hledisk: 
a) podle druhu povolání, pro které připra-

vují
b) podle výše vzdělání, jakého poskytují

U prvních rozeznáváme hlavně školy: 1.
zemědělské, 2. průmyslové, 3. ústavy pro
vzdělání učitelek domácích nauk, pěstou-
nek mateřských škol, sociálních pracovnic
apod. Učitelské ústavy, poskytující hlavně
vzdělání všeobecného, zařaďují se nyní ke
školám středním. Podle výše vzdělání, ja-
kého školy odborné poskytují, můžeme ro-
zeznávati hlavně: 1. školy pokračovací, 2.
nižší, 3. vyšší a 4. různé kursy. Roztříště-
nost odborného školství se stupňovala
i tím, že není řízeno týmž ústředním úřa-
dem. Nižší a střední zemědělské jsou pod-
řízeny min. zemědělství, vojenské školy
min. národní obrany. Je přirozené, že
prvně u nás vznikly jako u národa zaměst-
návajícího se zemědělstvím školy hospo-
dářské a lesnické. Již r. 1728 v klášteře
břevnovském zřízena škola pro vzdělání
hospodářských úředníků na panství bene-
diktinského řádu. 

Snahy po zvýšení hospodářské úrovně
státu za Marie Terezie vedly k zřizování
hospodářských škol a kurzů různého
druhu, i na universitách vznikaly stolice
hospodářských věd. R. 1790 založena
v Trnově u Zbraslavě hospodářská škola
na statku pražského tiskaře J. Ferd. rytíře
ze Schönfeldu. Větší rozvoj hospodář-
ských škol však nastal v druhé polovině
XIX. století. R. 1850 zřízeny proslulé ně-
mecké hospo. školy v Rabíně a Lieb-
werdě u Děčína, r. 1862 česká rolnická
škola ve Stěžerách u Hradce Králové
a v Opočně. Vyšší hospodářskou školu
zřídil r. 1856 dr. Fr. Čupr na svém statku
Kolčavice v Libni, brzy však zanikla. Dále
vznikaly hospodářské školy v Chrudimi,
Kadani, Roudnici, Táboře, Písku, Přerově,
N. Jičíně, Velkém Meziříčí aj. Školy v Tá-
boře a Liebwerdě organizovány později
jako hosp. akademie. Tato po převratě
zanikla, ona byla přeměněna na vyšší
hospodářskou školu. K zemědělským
školám náleží i školy speciální, vzděláva-
jící mládež v určitém odvětví zemědělské
práce, např.: Pomologický ústav v Troji
(od r. 1870), vyšší ovocnická a zahrad-
nická škola v Lednici na Moravě (1895),
zahradnicko-ovocnicko-vinařská škola na
Mělníce, lukařská ve Vysokém Mýtě, ry-

4

TÉMA

B. Středních škol bylo v ČSR ve školním roce 1929/30:
čsl. rus. něm. maď. pol. celk.

(ústavů/žáků) (ú/ž) (ú/ž) (ú/ž) (ú/ž) (ú/tř./ž)
klas. gym. 18/6017 -/- 13/2890 1/462 -/- 32/295/9369
reál. gym. 106/28 986 4/1450 26/7113 6/2323 1/376 143/1389/42 664
vyš. reál. gym. 
typu děčín. -/- -/- 3/903 -/- -/- 3/31/903
reformních reál. 
gymnasií 39/10 514 -/- 18/3831 1/373 -/- 58/530/14 718
reálek 41/11 496 -/- 19/4420 -/- -/- 60/531/15 916
celkem střed.
škol 204/59 429 4/1450 79/19 157 8/3158 1/376 296/2776/83 570
učit. ústavů 45/5486 4/604 10/1094 2/253 1/58 62/231/7495
odborných ústavů 
učitel. 17/840 -/- 7/342 -/- -/- 24/30/1182
Celkem všech 266/65 755 8/2054 96/20 593 10/3411 2/434 382/3037/92 247

V roce 1927/28 bylo 348 středních škol s 3108 třídami, v nichž učilo 6356 učitelů
94 860 žactva, z toho 25 446 dívek.
V Praze jest kromě toho Vyšší dívčí škola s 8 třídami a 298 žákyněmi, jejíž učitelský
ústav jest společný s dívčím reformním reálným gymnasiem v Praze II.

C. 1. Přehled vysokých škol v ČSR podle stavu v zimním semestru studijního
roku1927/28.

posluchačů celkem z nich cizích st. příslušníků
University:
Karlova v Praze 8754 893
Masarykova v Brně 2385 94
Komenského v Bratislavě 1451 104
Německá v Praze 4073 524
Celkem 16 663 1615

Samostatné fakulty:
Cyrilo-Metodějská 
bohoslovecká v Olomouci 152 -
Husova čsl. evangelická v Praze 153 7
Celkem 305 7

Techniky:
České vysoké učení technické v Praze 5387 1179
Česká v Brně 1613 408
Německá v Praze 2087 518
Německá v Brně 1647 585
Celkem 10 734 2690

Vysoká škola zemědělská v Brně 296 101
Vysoká báňská škola v Příbrami 377 128
Vysoká škola zvěrolékařská v Brně 362 53
Celkem 1035 282
Akademie výtvarných umění v Praze 162 19

Celkem všech 28 899 4613

C. 2. Emigrantské vysoké školy v ČSR:

Ukrajinská volná universita v Praze    243 233
Ruská právnická fakulta v Praze            38 36
Ukr. hosp. akad. v Poděbradech          462 460
Celkem 743 719

Celkem 17 vysokých škol s 3077 profesory a s 29 642 posluchači, z nichž bylo 3292
žen a 5332 cizích státních příslušníků.

Vyšší hudební jsou v ČSR:
1. Státní konzervatoř hudby v Praze oddělení 11 posluchačů 516
2. Státní hudební a dramatická konservatoř v Brně oddělení 10 posluchačů 200
3. Hudební a dramatická akademie pro Slovensko 
v Bratislavě (vyučuje se také německy a maďarsky) oddělení 6 posluchačů 206
4. Německá hud. a dramatická akademie v Praze oddělení 3 posluchačů 231
Vyšší hudební školy celkem oddělení 30 posluchačů 1153



bářská ve Vodňanech, mlékárenská
v Kroměříži a Plzni, lihovarská v Praze
XII. aj. Rovněž jsou známy čtyři vyšší les-
nické školy: v Písku, Hranicích, Šťávnici
a německá v Zákupech, kamž přeložena
z Dubé. Stav nynějšího zemědělského
školství nejlépe poznáme ze statistické
tabulky z r. 1927/8 .

2. Školy průmyslové a odborné živnost.
školy pokračovací.
Snahy po vzdělání průmyslového do-
rostu vznikaly již za Marie Terezie. Víme,
že první rakouské reálky poskytovaly od-
borného vzdělání průmyslově obchod-
ního. Průmyslová škola byla zřízena
r. 1835 na Zbraslavi a 1836 v Krásné
Lípě, rok nato otevřena péčí Jednoty ku
povzbuzení průmyslu v Čechách nedělní
průmyslová škola v Praze, na níž působil
i Amerling. R. 1872 ustavena v min. vy-
učování komise, jejíž referent svob. pán
von Dumreicher podal návrh o zřizování
průmyslových škol, načež r. 1876 zřídilo
Rakousko devět státních německých
průmyslových škol. Česká průmyslová
škola v Praze otevřena teprve r. 1882,
v Plzni a Brně 1885. Pokračovacích živ-
nostenských škol bylo roku 1874 již 82.
R. 1885 zřízené všeobecné školy řemesl-
nické téměř zanikly. Zato na počátku XX.
století vzmáhaly se všechny druhy prů-
myslových škol. K rozmachu průmyslo-
vého vzdělání přispěla i technologická
musea v Praze a ve Vídni. Speciální prů-
myslové školy (tkalcovské, mlynářské,
hodinářské aj.) byly s počátku také jen
německé. Ještě před světovou válkou
bylo zjevno, jak i tu vládne pověstný ra-
kouský dvojí loket. R. 1910 bylo např. 19
německých škol tkalcovských, 10 če-
ských a 1 polská, 11 německých dřevař-
ských škol a 1 česká. Mezi dívčími prů-
myslovými školami přední místo náleží
škole Ženského výrobního spolku
v Praze (od r. 1871), městské dívčí prů-
myslové škole v Praze (1889), ústavům
Vesny v Brně, Poettingeu v Olomouci
a Světlé ve Velkém Meziříčí. Po válce
byly dívčí průmyslové školy řádně orga-
nisovány, dostalo se jim jména škol pro
ženská povolání, zřízen v Praze, Brně
a Turč. Sv. Martině ústav pro učitelky
těchto škol. Jsou nyní hojně zakládány
ve větších městech. Na řádnou organi-
saci a finanční zajištění i na vlastní bu-
dovy čekají pokračovací školy pro živ-
nostenský dorost. O stavu průmyslo-
vého školství v naší republice z r. 1927/8
poučuje nás opětně tabulka.

3. Školy obchodní

Čtyřleté obchodní akademie (vyšší školy
obchodní) byly nejdříve německé, a to
i v Praze. Zřizovány v Rakousku od r. 1856
až 63. První česká obchodní akademie ote-
vřena r. 1872 v Chrudimi. Vedle státních
škol zakládali jednotlivci i korporace sou-
kromé nižší školy obchodní: dvouleté, jed-
noleté i různé obchodní kursy. V tomto
oboru uplatňuje se značně i výdělečná
soukromá činnost, nadměrné množství ab-
solventů snižuje pak mzdy.
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Odborné školství. Druhy školy
I. celkem z toho německých
a) vyšší hospodářské školy 14 3
b) rolnické školy 30 8
c) odborné hospodářské školy 127 26
d) jednoroční hospodářské školy 8 0
e) 1. vyšší speciální hospodářské školy 1 0

2. nižší speciální hospodářské školy 9 2

II.
a) vyšší zahradnicko-ovocnicko-vinařské školy 2 1
b) nižší zahradnicko-ovocnicko-vinařské školy 9 2

III.
a) vyšší hospodyňské školy 4 1
b) dvouleté hospodyňské školy 1 0
c) celoroční hospodyňské školy 22 2
d) celoroční hospodyň. školy o dvou pololetních bězích 9 5
e) zimní hospod. školy s letními hospodyňskými běhy 5 0
f) letní hospodyňské školy 10 0

IV.
a) vyšší lesnické školy 4 1
b) nižší lesnické školy 6 1

Celkem 261 škol se 9459 žáky, na něž stát zaplatil v r. 1928 subvence: vydržovací 
2 310 111 Kč a zařizovací 3 480151 Kč

V. lidové školy hospodářské (pokračovací) 772 88
na které bylo vydáno Kč 3 050 601.

2. Školy průmyslové a odborné živnost. školy pokračovací. Druhy školy
ústavů z toho německých

1. státní uměl.-průmysl. škola v Praze 1 0
2. školy průmyslové 33 8
3. odborné školy textilní 21 12
4. odborné školy pro zpracování dřeva 11 3
5. odborné školy pro zpracování kovů 3 1
6. odborné školy jiných odvětví průmyslu 27 14
7. školy hornické 4 1
8. školy košikářské a učební dílny 6 1
9. běhy krajkářské a prýmkářské 34 19

10. běhy vyšívačské 6 0
11. odborné školy pro ženská povolání 131 35

Celkem 277 ústavů s 54 564 žáky, na těchto školách bylo uděleno žákům a žákyním
Kč 1 816 957 stipendií a podpor.

Samostatných živnostenských škol pokračovacích bylo ve školním roce 1927/28:
škol z toho německých

a) všeobecné 128 325
b) odborné 726 156
Tyto školy se 175 886 žáky si vyžádaly vydání celkem Kč 29 630 889.



Stav školství 1932 (dodatek)
Školství

a) národní: u škol národních, tj. především
u škol obec. a měsť. jeví se v posledních
letech stále přírůstek. Počet škol obec-
ných stoupl v r. 1931 o 164, měšťan-
ských o 21 proti roku předchozímu. Ve
škol. roce 1931/32 bylo v ČSR celkem
škol obecných 15 064 s 1 793 356 žáky,
škol měšťanských 1889 s 292 393 žáky.
Jednotlivé země na tomto celkovém
počtu participují takto: z. Česká obec-
ných škol 6676 (735 401 ž.), měšť. 1090
(162 444 ž.), Mor.-slezská obec. 3615
(429 122), měšť. 627 (87 757); Slovenská
obec. 4046 (516 349), měšť. 154 (34 945),
Podk. Rus obec. 727 (112 484), měšť. 18
(7247).

b) střední: do střed. školství počítáme re-
álky, všechny typy gymnasií a učitelské
ústavy. Těchto ústavů ve šk. r. 1932/33
bylo v Č. 197 s 58 064 žáky, na Mor.-Slez.
115 (35 152 ž.), na Slovensku 65 (25 528)
a na Podk. Rusi 13 (3520 ž.). Celkem tedy
na území ČSR bylo 390 střed. ústavů se
122 264 žáky a žákyněmi.

c) průmysl., odbor. a živn. škol bylo
v r. 1931/32 v ČSR 2521 s 147 629 žáky.

d) vysoké: stav vysokého školství co do
počtu ústavů se nezměnil.

Školský zákon malý

Zákon ze dne 13. 7. 1922 č. 226 Sb. z. a n.,
jímž se mění a doplňují zákony o školách
obecných a měšťanských. Upravuje počet
učebných předmětů, při čemž ustanovuje,
že min. školství může naříditi pro tu kterou
školu povinné vyučování jazyku čsl. (češ-
tině, slovenštině). Pokud jde o nábožen-
ství, svěřuje se jeho vyučování učitelům
náboženství, při čemž církevním úřadům
(představenstvům židovských obcí nábož.)
se ukládá opatřování vyučování a dozor
a souč. i rozvrh učební látky. Vyučování ná-
boženství jest povinné. Žáci bez vyznání
nebo vyznání státem neuznaného jsou
všeobecně zproštěni povinnosti, aby se
zúčastnili vyučování náboženství. Žáci
ostatních vyznání mohou býti povinné do-
cházky do hodin náboženství zproštěni,
požádají-li o to jejich rodiče písemně
n. protokolárně. Náboženství se vyučuje
vždy dvě hod. týdně v každé třídě. U ostat-
ních předmětů určuje rozsah učiva a učeb-
nou osnovu ministr školství, vyslechnuv
znalce školství. Počet tříd při obecné škole
se řídí počtem dětí. Pro leta 1927/1928 –
1931/1932 byl určen na jednotřídních obec.
školách na 65, na ostatních na 70. Pro
školní rok 1932/1933 a další leta sníží se
největší počet dětí v jednotřídce na 50
žáků. Přestoupí-li počet dětí ve třídě, zřídí
se další třída prozatímní. Trvá-li tato po-
třeba zatimní třídy po 3 roky, změní se na
definitivní třídu. Počet žáků pro školy ob-
čanské byl určen takto: školní rok
1927/1928 – 1931/1932 70 žáků, další školní
leta 60 žáků. Jak školy obecné, tak i občan-
ské mohou býti podle pohlaví žactva buď
smíšené nebo oddělené. Povinnost choditi
do školy počíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dovršilo
šestý rok věku a trvá plných osm školních

6

TÉMA

3. Školy obchodní
ústavů žactva 

Obchodní akademie 34 16 025
Veřejné obchodní školy 59 10 329
Jednoroční obchodní školy 11 651
Kupecké školy pokračovací 72 5 416
Celkem 176 32 421

Kupecké školy pokračovací si vyžádaly výdajů 1 308 130 Kč.

Kromě těchto ústavů jsou v ČSR:

A. Ústavy ku vzdělání učitelek domácích nauk:
ústavů žactva 

československé 7 248
německé 4 185
Celkem 11 433

B. Ústavy ku vzdělání pěstounek škol mateřských:
československé 6 205
německé 2 83
Celkem 8 288

C. Školy babické:
československé 3 153
podkarpatoruské 1 38
německé 1 38
německé a maďarské 1 28
Celkem 6 257

D. Ošetřovatelské:
československé 2 84
německé 3 62
Celkem 5 146

E. Školy s cizím jazykem vyučovacím:
tříd žactva 

1. Ruské reformní reálné gymnasium ve Strašnicích s přípravkou
10 287

2. Ruské reformní reálné gymnasium v Moravské Třebové s přípravkou, opakovací
školou a mateřskou školou 14 404

Ruské celkem 24 691

3. Ukrajinské reformní reálné gymnasium v Řevnicích 6 107
4. Francouzské reálné gymnasium v Praze II. 6 72
5. Francouzská obecná škola 6 221
6. Francouzská mateřská škola - 74
Francouzské celkem 12 367

7. Anglické reálné gymnasium 1 9
8. Anglická obecná škola 3 20
9. Anglická mateřská škola - 14
Anglické celkem 4 43

Cizí ústavy celkem 57 1563

Celkem tedy bylo ve škol. roce 1927/28 v ČSR všech škol 21 842 s 57 743 třídami, do
nichž chodilo 2 256 148 žactva, z toho 1 031 748 dívek. Podle vyučovací řeči bylo:

škol žactva
československé 14 702 1 534 162
podkarpatoruské 718 77 890
německé 5 191 488 204
maďarské 881 103 311
polské 152 14 170
rumunské 2 295
hebrejské 5 393
jiné nebo kombinované 191 37 723



let. Dítky školou nepovinné, které dovrší
šestý rok mezi 1. 9. až 31. 12. mohou býti
do školy přijaty, není-li pochybnosti o je-
jich tělesné i duševní dospělosti a je-li ve
třídě místo. Poskytování úlevy ve školní
docházce jest zakázáno. Délku školního
roku a hlavních prázdnin i prázdnin ve
školním roce určí ministr školství a nár.
osvěty (pravidelně od 1. 9. do 27. 6.). Ne-
přihlášení dítěte k zápisu a nedbalá školní
docházka se trestá peněžitými pokutami
od 25 do 200 Kč, při nedobytnosti pokuty
uloží se trest vězení od 1-14 dnů. M. š.
z. upravuje též povšechně počet učitel-
ských míst na škole, určuje, kdo vypisuje
konkursy na učitel. místa a kdo o nich roz-
hoduje a uznává v zásadě rovnoprávnost
ženy s mužem. Význam tohoto zákona tkví
v tom, že upravil jednotně roztroušené
předpisy o školství a sjednotil úpravu vy-
učování pro historické země i pro Sloven-
sko. Na území Podkarpatské Rusi se však
nevztahuje.

Měšťanské školy

Vyšší stupeň národních škol. Do nich jsou
povinny choditi děti, bydlící v místě této
školy, když úspěšně odbyly pět školních
roků školy obecné. Povinnost tato končí
dokonaným osmým školním rokem.
V době poválečné navštěvují m. školy dob-
rovolně i děti ze vzdálenějších osad, aby
nabyly vyššího vzdělání. Aby i tyto osady
byly nuceny přispívati na m. školy, užíva-
jíce jejich dobrodiní, mají býti zřízeny širší
obvody, újezdy vzdálené 5 km od sídla m.
škol. Pro děti újezdu bude pak m. škola
školou povinnou. Tím se opětně povznese
úroveň všeobecného vzdělání. Školy tyto
se vyvinuly ze škol hlavních, zřizovaných
ve městech od časů Marie Terezie. R. 1849
byly jejich čtvrté třídy rozšířeny na dva neb
tři ročníky, z nichž vznikly nesamostatné
nižší reálky (čili podreálky). Novými zákony
z roku 1869 přeměny tyto na trojtřídní
školy měšťanské, jež zakládány od r. 1871.
Smutně proslulá školská novela
z r. 1883 m. šk. neublížila, ale vymezila ur-
čitě jejich úkol. 

Měly poskytovati vyššího vzdělání než
škola obecná, hledíc zvláště k potřebám
průmyslovým a rolnickým, jednak býti pří-
pravou k ústavům učitelským a takovým
školám odborným, které nepožadují vzdě-
lání středoškolského. Osnovy m. školy
byly několikráte měněny, ale vždy zacho-
valy praktický ráz školy, která poskytovala
uceleného vzdělání mládeži, jež vstupovala
většinou ze škol přímo do praktického ži-
vota. Zástupci kruhů průmyslových i ob-
chodních měli přímý vliv na sjednání po-
drobných osnov té které m. školy, takže se
mohly tyto školy přizpůsobiti ve vyučování
poměrům svého okolí. Aby pak bezpečněji
mohla škola vyhověti zvýšeným požadav-
kům učebním, zavedena na nich jako na
školách středních soustava odborných uči-
telů. Min. nařízením předepsány zprvu
dvě, později tři skupiny předmětů. Učitelé
prokazují způsobilost vyučovati zvolené
skupině zvláštní zkouškou. Hlásí se k ní nej-
méně po tříletém úspěšném působení na
obecných školách. Vzdělávají se buď sou-
kromě neb v kursech veřejných i soukro-

mých. Zákonem dávno slibované univer-
sitní kursy pro učitele m. škol vybudovalo
si učitelstvo svépomocně samo teprve po
převratu při svých školách vysokého učení
pedag. v Praze a v Brně. 

Je jisto, že hned v počátcích dostalo
se m. šk. učitelstva vzdělaného. Působili
a působí na nich i učitelé se vzděláním aka-
demickým. Proto se absolventi těchto škol
dobře uplatnili v praktickém životě. R. 1903
bylo dovoleno zřizovati při m. škole nepo-
vinné speciální roční kursy (čtvrté třídy),
když se obce neb jiní činitelé zaručili, že je
budou vydržovati. Tím mělo býti vyhověno
snaze, aby se m. škola přiblížila nižší
střední škole. Po válce i v širokých lidových
kruzích vznikla touha po vyšším vzdělání,
proto nastala i měsť. škole doba rozkvětu,
bohužel jen vnějšího. V době, kdy zaklada-
telská horečka hnala jedince, společnosti
i vládu k novým podnikům, vyrostly m.
školy i v četných venkovských městečkách,
jimž hospodářské poměry nedovolily uči-
liště toho řádně vybudovati. Učitelstvu m.
školy byly po převratu platy upraveny tak,
aby se mohlo plně oddati těžké práci a spl-
niti úkol vyšší lidové školy. Brzy však byly
platy jejich tak zmenšeny, že jen nepatrně
převyšovaly požitky učitelů škol obecných.
Nastal nedostatek zkoušeného učitelstva
pro měšť. školy. Proto min. školství snížilo
i zkušebné požadavky a zkoušku dovolilo
vykonati ve dvou obdobích. Nezkoušených
osob působilo r. 1929 na měšť. šk. celé re-
publiky 2231 z celkového počtu 9558.
Všech měšť. škol bylo v témže roce 1818,
žactva pak do všech měšť. škol chodilo 208
683. Čtvrtých tříd (speciálních kursů) bylo
743 s 20 462 žáky. V Čechách bylo téhož
roku 1072 měšť. škol s 5115 literními učiteli
a 116 225 žáky. Čtvrtých tříd bylo v Če-
chách 421 s 11 237 žáky.

Neblahý dualismus, který v Rakousku
vznikl zřízením dvou druhů škol pro mlá-
dež 10-14letou, byl odůvodňován potře-
bou dvojího vzdělání: praktického v měšť.
škole a teoretického ve střední škole. Byl
to omyl. Proto dnešní pedagogové volají
po škole jednotné, rozrůzněné nejen podle
výše ale i podle způsobu nadání. Tako-
výmto jednotným diferencovaným školám
druhého stupně říkají Komenia. Minister-
stvo školství povolilo tři takové školy
v Praze a několik na venkově, aby byl vy-
zkoušen nejen systém, ale i nové metody
výchovné a vyučovací.

Pracovní školy

Odklánějí se od obvyklého způsobu vzdě-
lávacího, kde žák pouze pasivně přijímal
hotové učení, vysvětlené učitelem a obsa-
žené v knihách, často v nezáživných, ab-
straktních zkratkách. Pracovní škola nechce
vzdělávati pouze rozum a obtěžovati
paměť. Z psychologických důvodů, ze zku-
šenosti i výsledků zkoumání jiných věd ne-
cení si tzv. vzdělání knižního, ale žádá, aby
se žák zmocňoval učiva jednáním, hlavně
však vytrvalou prací. Proto se taková škola
nazývá též činná. Metody pracovní vychá-
zejí od pokusů, které žáci konají za vedení
učitelova. Žáci empiricky, laboratorní me-
todou takřka znovu objevují přírodní zá-
kony nebo z daných fakt odvozují pravidla.

Takto získané vědomosti mají nejen trva-
lou cenu, ale působí na vůli žáků, vychová-
vajíce z nich činorodé bytosti. Je to v sou-
hlase s požadavky demokracie, která vyža-
duje, aby škola vychovávala uvědomělé,
iniciativní občany. Pracovní školy vyžadují
nejen obratných a pracovitých učitelů,
mění úplně školskou organisaci, ale vyža-
dují též mnoho peněz. Proto nejlépe jejich
zásady byly uplatňovány v soukromých,
bohatě vybavených a dotovaných školách
v cizině. Zvláště americké prostředí s vyso-
kou technickou kulturou bylo dobrou jejich
živnou půdou. 

U nás vzniklo po převratě působením
úplně změněných poměrů několik pokusů
o zřízení pracovních škol. Neudržely se, po-
něvadž musily bojovati s nepřekonatel-
nými obtížemi proti houževnaté tradici
a zápasiti s hospodářskými nedostatky.
Zvláštním druhem pracovních škol jsou
ústavy, v nichž manuelní práce je základ-
ním výchovným prostředkem. K ní se pojí
přirozeným způsobem celé řady duševních
pochodů, tvoříce tak společně vyučovací
cykly neboli projekty. V takovýchto ústa-
vech snaží se učitelé, vytvořiti pracovní
sdružení žáků, kteří nenapodobují jen práci
dospělých, ale konají a prožívají ji účelně,
tvoříce ze školy nikoli předbraní, ale sku-
tečnou dílnu života. Pozoruhodných vý-
sledků v tomto oboru dodělaly se některé
ústavy ruské. Naše veřejnost mohla se
o nich informovati na výstavkách, pořáda-
ných v Praze. Proti jednostranné školní
práci, kde cvičen jen rozum a namáhána
paměť, byla zaváděna do škol ruční práce
již mnohem dříve. Působením Kinderman-
novým vzniklo v Čechách na sto pracov-
ních škol. U nás dříve zavedené ruční práce
zanikly, poněvadž školy napodobovaly
pouze řemeslné techniky. Po převratu za-
vedeny však znovu do škol výchovné ruční
práce, které ve spojení s ostatními učeb-
nými předměty mají vychovávati školní
mládež. Trvalým základem, principem,
stala se tělesná práce v mnohých cizích
školách. Přiblížila školu životu, zharmoni-
zovala školní práci a velmi přispívá k od-
stranění společenských přehrad.

Průmyslové školství

Odborné školy sloužící k výchově dorostu
pro prům. podniky. U nás máme vyšší
školy p. a školy mistrovské. Vyučují se od-
bory: stavitelský, strojnický, chemický
a elektrotechnický.  Studium na vyš. škole
p. trvá čtyři léta, posluchač se na konci stu-
dia musí podrobiti zkoušce dospělosti (ma-
turitě) a má tak možnost dáti se zapsati
jako řádný posluchač na techniku. K vyš-
ším školám průmyslovým patří i vyšší
p. školy textilní (studium dvouleté), jež
jsou pokračováním textilních škol odbor-
ných (rovněž dvouletých). Při některých
p. školách jsou zřizována další oddělení,
a to: odb. škola drogistická, truhlářská,
cvičné dílny strojnické apod.

Činná škola

Úzký tento význam naznačuje pouze
snahu, kterou kdysi vyjádřil krátce mni-
chovský školský reformátor Kirchensteiner
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slovy: „Knižní škola bude přeměněna na
školu pracovní podle vzoru, jaký poskytuje
dětská hra“. Činná škola v původním vý-
znamu zdůrazňovala dětskou aktivitu, jež
měla se ve škole projevovati činem, tj. jed-
náním i prací tělesnou. Přesto jméno ani
v počátcích pedagogického hnutí nevyja-
dřovalo všechny požadavky, které chtěla
činná škola uskutečňovat již před válkou.
Proto dávána jí i jiná jména např. pracovní,
tvořivá škola apod. Pedagogické hnutí, žá-
dající úplnou změnu školské výuky a vý-
chovy ve smyslu činné školy, jest hnutím
světovým. Nejvíce se však v něm uplatnily
vlivy pedagogů německých a amerických.
Hlavní zásady činné školy vyplynuly z ob-
noveného naturalismu, jejž již v druhé po-
lovici minulého století hlásal Haufe. Z na-
turalismu zrodil se krajní individualismus
Nietzschův, který v pedagogice vyvolal
snahu po dokonalém pěstění osobnosti,
shrnutou v populárním předválečném ně-
meckém hesle „Freie Bahn den Tüchti-
gen“. Vůdcem personalistů v Německu byl
prof. Gaudig, který již r. 1911 na schůzi
v Drážďanech přednesl bojovnou řeč
a nato vydal dvoudílnou práci „Die Schule
im Dienste der werdenden Persönlich-
kteit“. Na rozdíl od dosavadní školy, která
ve smyslu Herbartově vzdělávala hlavně
rozum, žádali personalisté vzdělávání vůle,
odtud zváni také voluntaristé. Požadavky
činné školy se velmi rychle měnily a vyví-
jely zvláště po válce. Vznikl veliký chaos.
Nebylo ani času, aby určité jednotné ná-
zory byly vyzkoušeny, a již rojily se nové
nápady, podporované mnohdy neujasně-
nosti a neinformovanosti pracovníků.
U nás proti německé pasivní učící škole
Herbartově bojoval již od let 1890 J.
Úlehla, ovlivňován jsa hlavně filosofií
Spencerovou. Nedocházel však podpory
u úřadů, učitelstvo však mu rozumělo
a zlepšovalo vyučovací metody hlavně
v přírodních vědách. Ačkoli tam, kde měl
dostatek volnosti, dovedl Úlehla své větši-
nou původní myšlenky široce uplatňovat
v organisaci i vnitřní školské práci, mohl
vypracovat úplný reformní program až po
převratu. Tehdy však již naše pedagogika
dostala se do varu jiných proudů, takže
práce Úlehlova nebyla korunována vytvo-
řením vlastní naší činné školy. Ve vývoji
činné školy možno pozorovati několik

stupňů. 1. Působením Dánů dostávají se
do škol řemeslné práce. 2. Působením
švédského slöjdu vznikají ruční výchovné
práce, cvičí se dětské smysly, rozvíjí se
v dítěti vůle k činu, dítě se nabádá projevo-
vati vnitřní život více skutky než slovy. 3.
Příbuzné předměty vyučovací se sdružují
na základě principu ručních prací. 4. Tech-
nická práce uplatňuje se v celé výchově
i výuce. Uplatňují se požadavky pedago-
giky personální, diktované novými po-
znatky psychologickými. 5. Vzniká sociální
pedagogika, která chce vyrovnávat kraj-
nosti výchovy individuální ohledy na spo-
lečenský celek, chce vychovávat pro spo-
lečnost. Zakládají se školní obce. 6. Z dů-
vodů hospodářských, psychologických
i sociálních vyrůstají po způsobu americké
velké školní obce, kde se žáci rozdělují
v oddělení podle způsobu i výše nadání
(Diferencované školy). Také u nás bylo ně-
kolik ojedinělých pokusů o uskutečnění
činné školy. Učitelé pracovali většinou osa-
motněle a tak nemohli vytvořit školské
obce, jež jest důležitou podmínkou činné
školy. Snad jen v Praze VII. na Maninách
a na Kladně se to pokoušeli. Jednotliví uči-
telé pracovali ovšem individuálně a tak
dali třídě, výchově i vyučování zvláštní ráz,
který nemohl býti usměrňován společnou
prací. Škoda, že zkušenosti o našich čin-

ných třídách a školách nejsou dostatečně
publikovány. Teprve ve šk. roce 1929-30
povoleny byly tři diferencované veřejné
školy v Praze a velká soukromá škola ve
Zlíně.

Ústřední Matice školská

Založena 5. XII. 1880 na obranu proti
Schulvereinu, chránila před obnovením
čsl. státu ve vlastních i podporovaných
opatrovnách a školách mateřských, ze-
jména pak ve školách obecných a střed-
ních, děti českých hraničářů před poněm-
čením v oblasti především zemí historic-
kých a zemí rakouských vůbec zejména
tam, kde nebylo možno jich dosíci nákla-
dem veřejným. Od r. 1880 – 1930 bylo
Ú. M. š. založeno mateřských školek a opa-
troven v Čechách 223, na Moravě 99, ve
Slezsku 36, úhrnem 358; všech škol 139,
jazyk. kursů 576. Od prvního roku, kdy vy-
dáno na 70 000 zl., vzrostl za 50 let rozpo-
čet Ú. M. š. téměř na 17 000 000 Kč.

Ústřední škola dělnická

Vznikla roku 1898 jako ústředí dělnických
besed a osvětových spolků, blízkých ná-
rodně-sociálnímu hnutí. V této době sdru-
žovala 93 vzdělávací spolky, s více než
10 000 členy. Ú. š. d. považuje za svoji po-
vinnost všímati si vzdělání a potřeb širo-
kých vrstev lidových a poskytovati jim sou-
stavné vzdělání vyšší, a to bez rozdílu po-
litické příslušnosti. Ú. š. d. plnila toto své
poslání především činností přednáškovou,
ochotnickou, čtenářskou a pěveckou. Vzdě-
lávací činnost Ú. š. d. soustřeďuje se
především vedle soustavné činnosti před-
náškové v pořádání výchovných kursů
a dělnických škol. Dělnická vyšší škola li-
dová v Praze je největší a nejdokonaleji or-
ganisovanou vyšší školou lidovou Ú. š. d.
V období 1926 – 27 byla zorganizována
jako škola večerní a nedělní, ve smyslu vý-
nosu min. školství a nár. osvěty z července
1926 na podkladě dosavadní organisace
Ú. š. d. a podle získaných zkušeností. �

Zdroj: Nový velký ilustrovaný slovník 
naučný 1930 – 1932

Převzato beze změn.
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Vyučování – činnost, směřující k docí-
lení vzdělání, zvl. se rozumí tím vyučo-
vání školní, veřejné, udílené ve stát-
ních n. komunálních ústavech, které se
děje v několika třídách a letech. Před-
měty vyučovací dělí se na hlavní a ve-
dlejší, povinné a nepovinné. Hl. me-
tody vyučovací jsou: Učebný plán je
vypracován na několik let, podle vyví-
jejících se psychologických schopností
dítěte. Jako pomůcek užívá se: knih,
obrazů, modelů, map, nejnověji
i filmu, radia, gramofonu. Nové snahy
směřují k odstranění domácí práce žá-
kovy, k zdůraznění ruční práce ve vý-
chově, rozšíření materiálních před-
mětů na úkor formálních (odstraňo-
vání řečtiny), propagaci tělesné vý-
chovy, k studiu cizích jazyků aj.


