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Počátky historie jihlavského školství
Lze  předpokládat,  že  v Jihlavě exis-

tovala  městská  škola  již v době  brzy  
po  založení  města,  ke kterému  s nej-
větší  pravděpodobností  došlo  krátce  
po  objevu bohatých  ložisek  stříbr-
ných  rud,  nejpravděpodobněji  již  v 
letech 1240-1243.

Existence a působení jihlavské měst-
ské kanceláře předpokládané nejpoz-
ději kolem poloviny 13. století dovo-
luje už v této době brzy po založení 
města  uvažovat  o  počátcích jihlavské  
městské  školy,  ač  ji zde  máme  dolo-
ženu  až  později,  na  počátku poslední  
čtvrtiny 13. věku.  Napovídalo  by  to-
mu  obvyklé  spojení  úřadu  městské-
ho písaře čili notáře s funkcí rektora 
školy, jak to máme právě v Jihlavě do-
loženo  později  v posledních  desetile-
tích  13. století.  

Tyto  školy poskytující  v tzv.  triviu  
základní  vzdělání  představovaly  pak  
pro nadané  žáky  základní  průpravu  
ke  studiu  na  středověkých universi-
tách  zakládaných  na  sever  od  Alp  a  
východně  od Rýna  od konce  1. polo-
viny  14. století.

Nejpozději  však můžeme  s existencí  
jihlavské  městské  školy  počítat v se-
dmdesátých letech 13. století a sama 
výuka probíhala zpočátku na  faře  u  
Sv.  Jakuba  Většího.  

Chodili  sem  chlapci,  ale  ani  pro  ty 
nebyla  docházka  dlouho  povinná  a  
výchova  záležela  především  na rodi-

ně.  Správce  školy  či  rektor  a  měst-
ský  notář  Heřman  je  snad  doložen  
již  zhruba  k rozmezí  let  1277–1284.  
Pramenem,  z něhož údaj pochází, je 

tzv. Codex Ottobonianus, vzniklý ve 
Vídni někdy na konci  13.  či  na  počát-
ku  14. věku,  a  jako  u  dalších  dokla-
dů  tohoto druhu,  obsahujících  for-

mulářové  kusy,  není  jejich  historická 
vypovídací hodnota zcela jistá a spo-
lehlivá. 
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