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Povinnou docházku do základní ško-
ly pro všechny děti v českých zemích 
ustanovila poprvé Marie Terezie v roce 
1774. Na její popud zpracoval reformu 
rakouského elementárního školství 
Johann Ignaz Felbiger. 

Všeobecný školní řád zavedl povin-
nou šestiletou školní docházku pro 
děti od 6 do 12 let. Roku 1775 vydal 
Felbiger Knihu metodní, která obsa-
huje, spolu se školskými předpisy, 
pokyny pro vyučování (metody výuky 
a výchovy). V té době existovaly školy 
triviální, hlavní a normální. 

Školní docházku v roce 1869 pro-
dloužil o dva roky Hasnerův říšský 
školský zákon. Nařizoval osmiletou 

povinnou školní docházku do 14 let. 
Školy byly obecné a měšťanské a v 
nich zavedeny nové vyučovací před-
měty: přírodopis, zeměpis, dějepis, 
měřičství, tělocvik, ruční práce.

Školská novela v roce 1883 zavedla 
pro děti venkovské a nemajetné úle-
vy od školní docházky po ukončení 6. 
ročníku. Na požádání rodičů nemuse-
ly děti dvanáctileté a starší od dubna 
do listopadu navštěvovat školu, nebo 
jim bylo umožněno v průběhu školní-
ho roku chodit do školy jen ve vybra-
ných dnech týdne nebo jen půl dne 
denně. Novela byla krokem zpět opro-
ti školskému zákonu z r. 1869 a dostala 
název Taafova, podle tehdejšího minis-

terského předsedy Eduarda Taafa.
Obecné školy už od dob Marie Tere-

zie byly školy koedukované, tedy zde 
probíhala společná výuka dívek a 
chlapců. Dle zákona z roku 1869 měly 
školy s více jak šesti učiteli a 480 dětmi 
oddělení dívčí a chlapecké. To bylo ve 
větších obcích v platnosti až do roku 
1953.

Střední školy: v roce 1775 nastala 
reorganizace střední školy podle Gra-
tiana Marxe. Byla zřízena pětiletá, poz-
ději šestiletá gymnázia. První dva roky 
se vyučoval německý jazyk, od třetí 
třídy latinský. Pro přípravu učitelů byly 
od tohoto roku zřizovány tzv. prepa-
randy, tedy různě dlouhé kurzy s praxí. 

V letech 1848-49 proběhla Exner–
Bonitzova reforma. Byla zřízena osmi-
letá humanitně zaměřená gymnázia a 
sedmileté matematicko-přírodovědné 
reálky.
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Jak se měnila školní docházka

Graf školní docházky 
dle měnící se legislativy:
1774 – 1869 šest let
1869 – 1948 osm let
1948 – 1953 devět let
1953 – 1960 osm let
1960 – 1984 devět let
1984 – 1990 deset let
1990 – dosud devět let

Některé české školy již pár let vyučují 
moderní psací písmo Comenia Script. 
Je jiné v tom, že jednotlivá písmenka 
se nespojují. Písmo vyhovuje dnešní-
mu trendu zjednodušené komunikace. 
Má své zastánce, ale i odpůrce. 

Jak se dozvídáme na www.comeni-
ascript.cz, projekt nového psacího pís-
ma odstartoval v roce 2005 na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze v 
rámci doktorského projektu Radany 
Lencové. Autorka vycházela ze svých 
průzkumů rukopisného písma sou-
časné české populace a dala si za cíl 
vytvořit nový moderní model psacího 
písma, který by nevycházel z přežitého 
krasopisu, ale z renesančních předloh 
na principu jednoduchosti a čitelnosti.

V červnu 2009 typografi cký sys-
tém „COMENIA - České školní pís-
mo“ autorů Tomáše Brousila, Radany 
Lencové a Františka Štorma excelo-
val v mezinárodní soutěži evropského 
designu ED AWARDS 2009, kde zís-
kal nejen Zlatou medaili v kategorii 
Original typeface, ale také prestižní 
Cenu poroty.

V letech 2010–2012 bylo písmo 
Comenia Script ověřováno Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR v projektu dvouletého pokusného 
testování a v roce 2012 bylo na zákla-
dě velmi dobrých výsledků schváleno 
jako alternativní školní psací písmo 
pro použití v českých základních ško-
lách.

V současnosti nový typ písma vyu-
čuje přes 200 českých škol. S výukou 
nového typu psaní jsou spokojeni uči-
telé i rodiče, žáci i ve vyšších ročnících 
píší výrazně čitelněji. Pokud chce škola 
písmo Comenia Script vyučovat, musí 
jej zapracovat do školního vzděláva-
cího programu a mít souhlas rodičů. 
Většina škol zatím tradičně vyučuje 
klasické psací písmo.

V historii českého školství ještě v 19. 
století škola kladla důraz na vzhled pís-
ma, až na druhém místě byla funkč-
nost.

První zjednodušení nastalo v roce 
1932, kdy byly složité tvary písma 
nahrazeny jednoduššími a zejmé-
na bylo odstraněno stínování pís-
ma. Další úprava písma proběhla v 
letech 1953–1958 a platí dodnes.
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Vývoj školního písma jde dál...


