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PRO KLUKY I HOLKY

VEŠKERÉ TRÉNINKY PROBÍHAJÍ ZDARMA !!!
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE MOŽNOST BEZPLATNÉHO ZAPŮJČENÍ VÝSTROJE

každou sobotu a neděli ráno 
tréninky na ledě v období září - březen   letní suchá příprava
Vybavení na led: brusle, hokejka, rukavice (stačí i lyžařské), přilba (i cyklistická)

STAŇ SE MLADÝM

PLAMENEM
více než

75 let 
tradice

A POKRAČUJ V TRADICI 
MISTRŮ SVĚTA !!!

Napadlo vás, jak vypadaly školní 
budovy tak před dvěma sty lety a jak se 
od té doby školní poměry změnily? 

ŽN zapátraly ve starých zdrojích. 
Také některá regionální muzea v Čes-
ku letos uvedla putovní výstavu s 
názvem Hurá do školy, kterou vytvo-
řilo Národní pedagogické muzeum 
a Knihovna J. A. Komenského v Pra-
ze. Zachycuje vývoj školství v českých 
zemích. My jsme výstavu navštívili v 
chebském muzeu a některé zajímavos-
ti přinášíme. 

Školní budovy
Od konce 18. stol. stávala školní 

budova mimo frekventovanou část 
obce. Byla tu třída a byt učitele. Tří-
dy byly světlé, studna, suché záchody 
poblíž hnojiště, kam směřoval veškerý 
odpad. 

Za první republiky byla v Čechách 
postavena řada moderních škol-
ních budov, pak dlouho žádná jejich 
modernizace neproběhla. Ještě v 60. 
letech 20. stol. bývala mnohde ve tří-
dách kamna na pevná paliva, ve škole 
suché WC bez vody. 

Éra budování panelových sídlišť v 
60.-80. letech 20. století přinesla i 
výstavbu moderních sídlištních škol.

Počty dětí 
Ještě počátkem 19. stol. chodilo do 

jedné třídy triviální školy až 100 dětí. 
Dle zákona z roku 1869 činil v jedné 
třídě obecné školy počet žáků 80. V 
roce 1922 se počet snížil na 50 žáků ve 
třídě u jednotřídních škol, a na 60 žáků 
u vícetřídních obecných škol. Zákon z 
roku 1948 snížil počet na 40 žáků ve 
třídě, u prvňáčků na 30 dětí ve třídě. 

Zdravé sezení 
Dle nařízení ministerstva kultury 

a vyučování z roku 1888 musely být 
lavice nejméně ve třech velikostech v 
každé škole, s upřednostněním lavic 
pro dva žáky. Tyto staré typy dřevě-
ných lavic sloužily ve školách vlastně 
až do 60. let 20. stol. Pak je nahradily 
stolky se dvěma židlemi. 

Hygiena ve škole
Všeobecný školní řád platil od 

začátku 19. stol. Od dob M. Tere-
zie však musely děti chodit do školy 
umyté, učesané a čisté. 

Dle nařízení z r. 1905 ještě v době 
mezi válkami učitel toto kontroloval 
a děti mohl poslat s ostudou domů. 
V té době také probíhaly zdravot-
ně preventivní akce a boj proti alko-
holismu (mnohde otcové chudých 
rodin řešili svoji bezvýchodnou situ-
aci „pitím“, což se negativně podepi-
sovalo na dětech, ostatně nic nové-
ho...).

Přeučování leváků
Leváctví je v mnoha světových kul-

turách ještě dnes vážné stigma. „Levý“ 
může znamenat nečestný, zlý... Dnes 
je v populaci asi 10–13 % leváků. Pře-
učování způsobovalo dětem vzděláva-
cí problémy, koktavost, dyslexie, neú-

spěch ve škole. 
Nejznámějším přeučeným levákem 

byl anglický král Jiří VI., známý z fi lmu 
Králova řeč. 

V Československu bylo přeučování 
leváků zakázáno výnosem ministerstva 
školství z 10. 2. 1967. Přesto někteří 
učitelé v praxi pokračovali. -lko-

Školství pozvedla tereziánská reforma
Vzdělávání
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