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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat změny, kterými prošlo české 

školství v pohraničním Rumburku od konce druhé světové války až do sametové 

revoluce, zmapovat vztahy a spolupráci mezi školami v Rumburku, kriticky 

vyhodnotit situaci místního školství z pohledu pamětníků, kteří zde v daném 

období působili. 

Práce se zaměřuje na nejdůležitější společenské změny v poválečné 

historii, které měly vliv na život v naší republice, především na školství. Použité 

informace a vzpomínky pamětníků se vztahují k těžké situaci v pohraničním 

Rumburku po roce 1945. Dále se soustřeďují na období 50. let, sledují dění 

po  „Pražském jaru“ 1968 a analyzují normalizační školství v Rumburku.  

Poslední část je věnována událostem roku 1989, které ovlivnily další směřování 

československého školství. 
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Annotation 

 

The main aim of this bachelor thesis is to analyze the changes in the 

Czech education system in Rumburk a town on the border with Germany 

between the end of the World War II and the Velvet Revolution, to find out 

relations and cooperation between the schools in Rumburk at that time and 

to critically assess the situation of local education system from the perspective 

of  witnesses, whose were involved in the specific periods of time.  

The work focuses on the most important social changes in post-war 

history that had an impact on life in our country, particularly in education.  All 

the used information and recollections of witnesses are related to the difficult 

situation in Rumburk after 1945. Further, it focuses on the 50s, following the 

period after the "Prague Spring" of 1968 and it analyzed the standardized 

education in Rumburk. The final section is devoted to the events of 1989, which 

influenced the future direction of the Czechoslovak Education. 
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Úvod 

 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat změny, kterými prošlo 

české, potažmo československé školství v pohraničním Rumburku 

od  konce druhé světové války až do doby bezprostředně posametové 

revoluci, zmapovat vztahy a spolupráci mezi školami v Rumburku, 

kriticky vyhodnotit situaci místního školství z pohledu pamětníků, kteří 

zde v daném období působili. Vývoj dění v rumburském školství 

vycházel z procesů, které probíhaly v obecném školství, a  bylo nutné se 

jim přizpůsobit. Práce je chronologicky uspořádána a soustředí se 

na  nejvýznamnější okamžiky v politické situaci v socialistickém 

Československu, které měly přímý vliv na celonárodní školství.   

První část se zabývá vysídlením Němců z pohraničí, což se 

projevilo na  dalším společenském vývoji v Rumburku. Jsou zde 

zahrnuty změny, které na  prvním místě formovaly podobu obnovení 

činnosti českých škol ve městě. Získané informace posloužily jako 

podklad pro analýzu činnosti práce mateřských, základních a středních 

škol po vydání nového školského zákona o jednotné národní škole v roce 

1948. Ten nakonec vytvořil základ vzdělávací soustavy až do roku 1989.  

Dalším důležitým obdobím, kterému se práce věnuje, jsou 

padesátá léta minulého století. Právě tato doba  symbolizuje nucené 

postoje všech, jež se podíleli na následném vývoji školství v Rumburku. 

Vyučovací a výchovný proces byl v těchto letech již jednoznačně 

ovlivněn vládou Komunistické strany Československa, která vstoupila 

do celospolečenského dění. V této době byly vydány dva nové školské 

zákony vztahující se ke změnám vzdělávání především na základních 

a  středních školách. Dále se do popředí zájmu dostalo také vzdělávání 
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dětí se zvláštními potřebami a řešení mimoškolních aktivit žáků 

a  učitelů. Školství se muselo i přes námitky odborné veřejnosti této 

legislativě přizpůsobit.   

Rok 1968 se ukázal v další dekádě jako zcela zásadní pro další 

vývoj vzdělávání. Školství bylo středem zájmu a odborná veřejnost do té 

doby usilovala o jeho apolitizaci a demokratizaci. Vpád vojsk Varšavské 

smlouvy však podobné činnosti učinil přítrž. V této době bylo patrné 

diskriminační zacházení s reformě smýšlejícími učiteli na rumburských 

školách.  Na  následujících dvacet let se školství dostalo pod vliv 

normalizačních změn ve společnosti, kterým odpovídala nová školská 

legislativa. Došlo k  populačnímu růstu a kapacity škol v Rumburku 

nedostačovaly, proto zde byla postavena nová moderní škola. Nejen 

pedagogové, ale i žáci a studenti se v této době nuceně přizpůsobovali 

praktikám KSČ, vzdělávací a výchovná činnost se dostala do područí 

politické moci. 

 Poslední část práce se věnuje revolučnímu roku 1989, který velmi 

významně ovlivnil další vývoj školství. Udály se významné změny 

ve  společnosti, které bylo nutné žákům a studentům vysvětlit. 

Ministerstvo školství na vzniklou situaci zareagovalo a odstartovalo 

okamžitou demokratizaci výuky na všech typech škol. Tím začala nová 

etapa ve vzdělávání a výchově. 

 Při zjišťování informací jsem pracovala s několika druhy zdrojů. 

Veškeré dění v rumburském školství bylo nutné analyzovat z obecného 

základu. Proto jsem prvotně použila literaturu o vývoji školství 

v  Československé republice. Mezi hlavní publikace, které hodlám 

využít, jsou Dějiny školství a pedagogiky od Miroslava Somra, Třicet let 
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socialistického školství v ČSSR 1945-1975, Kapitoly o školství, 

o  ministerstvu a jeho představitelích od Františka Morkese a  příručka 

pro studenty pedagogické fakulty Františka Singuleho. Za  nejdůležitější 

pro analýzu vývoje školství v Rumburku považuji pramenný materiál, 

a to Kroniku města Rumburk z let 1945-1989, školní kroniky 

z  rumburských škol, almanachy vydávané k výročím vzniku škol. Také 

jsem využila články z  dobového celostátního a místního tisku.  Rudé 

právo bylo v  tomto období novinami, které přinášely zásadní, i když 

v  mnoha případech zkreslené informace, o společenském dění. 

Pro  získání informací z místního tisku jsem využila články uveřejněné 

v  kulturním měsíčníku města Rumburk Současnost, který byl zde v této 

době vydáván. Zaměřila jsem se také na internetové zdroje, jako jsou 

webové stránky Ústavu pro studium totalitních režimů, web Totalita 

nebo elektronické články z Rumburských novin. 

 Téma vývoje rumburského školství jsem pro svou bakalářskou 

práci zvolila především proto, že jsem se chtěla podívat na školní praxi 

z  jiného pohledu než žáka či učitele na škole v Rumburku. Zajímavými 

se pro mě staly vzpomínky lidí, které velmi dobře znám, protože 

pocházím z učitelské rodiny, kde se hovory na toto téma vedly velmi 

často. Po letech jsem tak mohla nahlédnout do dění ve školním životě 

v pohraničním Rumburku, které se formovalo na pozadí 

celospolečenských událostí mezi roky 1945 a 1989. 
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1.  Rumburk v německém pohraniční na konci II. světové války 

 

 Rumburk je město v severních Čechách, které leží na hranici 

se  Spolkovou republikou Německo. Z této skutečnosti je zřejmý jeho 

následný poválečný vývoj.   

 Psal se květen 1945 a velmi rychle se blížil konec II. světové 

války. Už  v jejím průběhu se azylová vláda zabývala řešením německé 

otázky. Dne  2.  srpna 1945 byl vydán Ústavní dekret prezidenta 

republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti 

německé a maďarské, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 

33/1945  Sb.
1
 Tento dekret zbavil československé občany německé 

a maďarské národnosti československého státního občanství. Výkon 

tohoto rozhodnutí byl v pohraničí cítit daleko silněji než v ostatních 

koutech republiky.  

 Roky 1945–1947 znamenaly pro Rumburk úplnou výměnu 

obyvatelstva. Příčinou byl odchod německých obyvatel, dobrovolný 

i  nedobrovolný. Na podzim 1945 se konaly kontroly antifašistických 

legitimací, jména všech osob byla vyvěšena na úřední tabuli v místě 

pobytu po dobu 8 dnů a ostatní občané mohli proti nim podat námitky. 

Záležitosti německého majetku řešil dekret vydaný 19. 5. 1945.
2
 Tímto 

dekretem byla nad majetkem Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů 

vyhlášena národní správa. Dekret č. 12/45 vydaný 21. 7. 1945 uzákonil 

konfiskaci německého zemědělského majetku a  dekret č. 108/45 

i  nezemědělského – byly vyňaty jen předměty nevyhnutelné 

pro  uspokojení základních životních potřeb, které si Němci při odsunu 

                                                             
1 SMETANA, Jan: Rumburk: město v Nizozemí, s. 134. 
2
 Tamtéž. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_st%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8Danstv%C3%AD
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vzali s  sebou.
3
 Na vše dohlížela Okresní správní komise. Němci se 

museli vzdát akcií, cenných papírů, drahých kovů, drahokamů, 

uměleckých předmětů i sbírek do finančního ústavu. Nový vojenský 

velitel major V.  Monzer vydal 21. 7. 1945 nařízení, že všechny osoby 

německé národnosti od 6 let jsou povinni nosit na  levém rukávu bílou 

pásku o šířce 6 cm.
4
 Rudou pásku nosili ti, kteří zůstali 

v  Československé republice a bojovali za její osvobození.  Němci se 

nesměli volně pohybovat po městě ani navštěvovat veřejná místa. Museli 

odevzdat fotoaparáty, rozhlas a veškeré zbraně a střelivo.
5
 Kvůli 

nepokojům byla 19. 7. 1945 vydána vyhláška, podle níž drancování, 

plenění a vykrádání obchodů a  bytů se trestalo smrtí.
6
  Kvůli neustálému 

zpomalování odsunu vznikla 13. 3. 1946 v Rumburku bouřlivá protestní 

demonstrace českého i  slovenského obyvatelstva. Po této demonstraci 

dostal odsun nové tempo.
7
 Vysídlení Němců z Československa 

znamenalo pro  Rumburk úplnou výměnu obyvatel. Konkrétně se 

v kronice města píše: ,,14. 6. 1945 byl započat odsun Němců. Od 21. 4. 

do 10. 10 1946 bylo odsunuto z okresu Rumburk 12 897 osob, z toho 

3 563 mužů, 6 805 žen a 2 529 dětí.“
8
  Noví osídlenci začali uvádět 

do chodu jak průmysl, tak obchod a společenský život. K 15. 12. 1946 

zůstalo v Rumburku pouze 623 Němců.
9
 

 

                                                             
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. 
6
 Tamtéž. 

7
 Tamtéž. 

8 SOA Děčín, MNV Rumburk, Kronika Města Rumburk, 1. díl,  1945-1970, s. 26. 
9
 Tamtéž, s. 27. 
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2. Organizace školství v republice roku 1945 

  

Nejvyšším školským úřadem v Československu bylo Ministerstvo 

školství a osvěty. Každá země měla svoji zemskou školní radu. 

V důsledku vítězství Sovětského svazu nad fašismem
10

 se změnil 

i  politický charakter našeho státu. Ten svoji pozornost soustředil 

na vzdělanost a kulturu národa, což dokazovala i  část Košického 

vládního programu z dubna 1945, jež proklamovala důslednou 

demokratizaci kultury a vzdělání tak, aby byl umožněn přístup nejširším 

vrstvám do škol a k jiným pramenům vzdělávání.
11

 Prvním poválečným 

ministrem školství se stal universitní profesor Dr. Zdeněk Nejedlý, který 

během války pracoval pro republiku v Sovětském Svazu. Ten však byl 

v červenci 1946 vyměněn za právníka Jaroslava Stránského.
12

 Podle 

názoru tehdejšího ředitele rumburské měšťanské školy Adolfa Ruferta 

nabylo naše školství za působení Zdeňka Nejedlého velikého rozkvětu.
13

 

K velkým úpravám týkajících se uspořádání školství a nových zákonů 

o  jednotné škole však v roce 1945 nedošlo, a to především z důvodu 

názorových střetů mezi pedagogy, kdy jedni propagovali systém konce 

30. let a druzí byli pro jednotnou základní školu.
14

 Na  významnou 

změnu se tak muselo čekat ještě další tři roky, což je v dobové literatuře 

označováno jak údobí zápasu o demokratizaci naší školy, který byl 

úspěšně završen vítězstvím pracujícího lidu nad buržoazií. Byly však 

                                                             
10 Třicet let socialistického školství v Československé republice (1) 1945-1975: Základní školy, s. 13.  
11 Tamtéž. 
12

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 6 
13

  Tamtéž s. 7. 
14 Soukromý archiv paní Vlasty Havlenové, PhDr. Jaroslav Havlena – Z historie českého školství /se 
zaměřením především na málotřídní školy/. 
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uzákoněny státní jednotné devítileté školy s povinnou školní docházkou 

do 15 let.
15

 

 Pro okresy byly zřízeny inspektoráty. Jednou z výjimek se stal 

Rumburský okres, který neměl zřízen vlastní inspektorát a připojil se 

ke  školnímu okresu Varnsdorf.
16

 Nad každou školou byl ustanoven 

dozor, jenž pro měšťanskou školu tvořil zemský inspektor Václav 

Medonos, zmocněnec Ministerstva školství a osvěty (pro Rumburk-

Varnsdorf František Tesárek) a  tajemník zmocněnce (pro Rumburk-

Varnsdorf Josef Skočdopole).
17

  

 

2. 1. Počátky nového školního života v poválečném Rumburku 
 

 Ještě v den osvobození 9. května 1945 byl v Rumburku ustanoven 

Revoluční národní výbor, který převzal správu nad městem. V jeho čele 

stanul český obchodník Hynek Vágner.
18

 Již 20. května od něj obdržel 

dopis učitel v Malém Újezdě u Mělníka pan Milan Kozel,
19

 ve kterém ho 

Vágner prosil, aby se vrátil do Rumburku, že ho doporučí Ministerstvu 

školství, aby zde nastoupil. Pan Kozel nezaváhal a 22. května se vydal 

na cestu, což zaznamenal také v Pamětní knize obecné školy. „Celý den 

na  cestě. Shledání se starým pracovníkem v úřadovně bývalého 

okresního hejtmana, přítelem Vágnerem, jest nezapomenutelné. Objali 

jsme se, líbali a plakali. Opět zde, kde jsem byl před 20 léty. Rumburk 

přeplněný Němci, Čechů velice málo. Obsazení provedlo 17 mužů v čele 

                                                             
15 Třicet let socialistického školství v Československé republice (1) 1945-1975: Základní školy, s. 13. 
16 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 9. 
17

 Tamtéž. 
18

 SMETANA, Jan: Rumburk: město v Nizozemí, s 132. 
19 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 2-6 - 
Milan Kozel v Rumburku působil již před druhou světovou válkou v České menšinové škole. 
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s předsedou. A jeho synové, oba moji žáci mne objímají a vítají. Mnoho 

žáků se hlásí a všechny poznávám. Nikdo nezradil, všichni na svých 

místech jako bojovníci za osvobození nové vlasti.“
20

 Takto popisuje své 

pocity budoucí nový ředitel obecné školy. Ještě před tím však nastoupil 

jako úředník Národního výboru na vyživovací referát pro okres 

Rumburk-Šluknov-Varnsdorf. Když poprvé navštívil školu, kde před 

dvaceti lety osm let působil, byl zděšen. Vše zničené, žádné pomůcky, 

vytrhané zámky, všude špína. Za  války zde fungovala vojenská 

nemocnice.
21

 Jedinou školou, která zůstala zachovaná, bylo gymnázium, 

kde již visely obrazy T. G. Masaryka, což bylo velmi zajímavé vzhledem 

k postoji tehdejšího ředitele Němce Görstra. Milan Kozel v kronice 

napsal: „Starý pán mluví velmi dobře česky jako před léty. Hubuje 

na  režim. Nejeví strach. Doufá, že se opět bude učit německy. 

Nevyvracím mu to. Několik nacistů profesorů již zajištěno.“
22

 

 

2. 2. Obecná škola na Dobrovského náměstí  a měšťanská škola 

v Tyršově ulici 
 

 Situace v Rumburku byla stále nejistá, v lesích se skrývali členové 

Werwolfu, kteří zde konali podvratnou činnost. Do těchto poměrů 

11.  června 1945 nastoupil do měšťanské školy prozatím jako její 

správce Adolf Rufert.
23

 S budovou této školy v Tyršově ulici to nebylo 

po válce zcela jasné. „V srpnu, když se měla budova upravit pro účely 

vyučovací, nastěhovalo se do ní sovětské vojsko, které zde bylo až do 

října. Ještě nebylo všechno vojsko pryč, obsadil část prvního poschodí 

                                                             
20

 Tamtéž. 
21

 Tamtéž. 
22 Tamtéž. 
23

 Tamtéž. 
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Sbor národní bezpečnosti, který si zde zřídil věznici. Teprve v listopadu 

se podařilo po mnoha zákrocích uvolniti budovu tím, že byl Sbor národní 

bezpečnosti umístěn jinde.“
24

. Vzhledem k této situaci začala měšťanská 

škola vyučovat v budově obecné školy na Dobrovského náměstí.  

V červenci 1945 prováděli předběžný zápis do obou škol pan 

ředitel Rufert s řídícím učitelem Milanem Kozlem. Z výnosu 

ministerstva školství a  osvěty přišlo rozhodnutí, že se mají do školy 

přijímat i německé děti antifašistů. To znamenalo, že u zápisu 

do  mateřské, obecné a měšťanské školy a  jednoročního učebního kurzu 

byl nával, i když českých dětí z Rumburku a  širšího okolí 

pro měšťanskou školu bylo pouze dvacet.
25

 Výsledek předběžného 

a  hlavního zápisu, který se konal na přelomu srpna a září, vypadal takto: 

99 českých dětí a  268 dětí německé národnosti. Vzniklo tak 12 tříd, kdy 

ve třídě A byly české děti a ve třídě B německé.
26

 Podle rozhodnutí 

Okresní správní komise, se kterým souhlasili i současní ředitelé, byli 

žáci takto rozděleni z důvodu rozdílné znalosti jazyka. Německé děti 

téměř vůbec neuměly česky, nebylo tedy možné je vzdělávat společně 

s českými. Jejich výuka probíhala v němčině, ale nejméně dvě hodiny 

dopoledne i odpoledne se musely věnovat českému jazyku. 

Dne  21.  9.  1945 dokonce začaly fungovat kurzy češtiny pro  dospělé.
27

 

Proti oddělenému schématu výuky vystupoval velmi ostře okresní školní 

inspektor Tesárek, který neustále tvrdil, že ve všech okolních školách se 

české a německé děti učí pospolu. Rodičovskému sdružení, které bylo 

                                                             
24

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 4. 
25

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 7. 
26 Tamtéž. 
27

 Tamtéž. 
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ustanoveno v listopadu, se oddělený způsob výuky zamlouval, a tak 

ředitel Kozel rodičům velmi rád vyhověl.
28

   

 Dne 3. září bylo slavnostně zahájeno vyučování v obecné škole, 

na  základě povolení otevříti školu smíšenou pětitřídní a 5 postupnými 

ročníky a  pěti pobočkami vydaného Ministerstvem školství a osvěty 

č. j.  A77.652/45-II z 23. 8. 1945.
29

 Obecná škola si zřídila své nové 

konto v rumburské spořitelně a  děti byly pojištěny proti úrazu u Pražské 

městské pojišťovny. Vznikla také odborová rada učitelská, jejímž 

předsedou pro okres Děčín byl zvolen Milan Kozel.
30

  

 Změny se dočkala i měšťanská škola, která prozatím sídlila 

v obecní škole. Ta byla zřízena na základě svolení Ministerstva školství 

a osvěty č.  j.  A  77647/45-II ze dne 23. VIII. 1945.
31

 „14. XII. 1945 

uspořádala žákovská samospráva školy slavnostní vánoční besídku 

pod  vánočním stromkem v sále měšťanské školy v Rumburku, Tyršova 

ulice, č. 7. Jednalo se vlastně o  slavnostní zahájení v nové škole. Žactvo 

bylo pohoštěno čajem, vánočkovými řezy a perníčky. Jako dárek dostali 

žáci po 2 kusech zubní pasty a dětských zásypů. Žáci si připravili řadu 

básní, též vánoční koledy. Besídka byla fotografována místním 

fotografem. Zúčastnil se jí též předseda rodičovského sdružení 

p.  F.  Burgert.“
32

. Škola tak začala žít svým životem. Učitelé zde zřídili 

žákovský literární klub, pěvecký kroužek a žákovskou knihovna. 

Československý červený kříž uspořádal mléčnou akci, v rámci které 

                                                             
28 Tamtéž. 
29

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 2-6. 
30

 Tamtéž. 
31 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 16. 
32

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 10. 
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každodenně děti o velké přestávce dostávaly ¼ l plnotučného mléka.
33

 

V přízemí školy byl zřízen útulek pro přespolní žáky.
34

  

  

2. 3. Obecní škola na Jiříkovské ulici, Starých Křečanech a učňovská 

škola 

 

Školní život se vrátil i do školy na dnešní Jiříkovské ulici (dříve 

Gottwaldova), která byla vystavěna už roku 1886, ale vždy byla školou 

pouze německou.
35

 Výnosem MŠO ze 7. června 1945 č. 2641 bylo 

nařízeno okamžité zrušení německých škol.
36

 Následně byli do pohraničí 

vysláni zmocněnci, kteří měli v daných lokalitách organizovat české 

školství. Pro oblast Rumburku a  Varnsdorfu to byl již zmiňovaný 

František Tesárek, jenž povolával ředitele budoucích českých škol. 

Na  škole v Jiříkovské ulici se stal ředitelem Pavel Leber, který zde 

nastoupil společně s manželkou. Školní rok začal 3. září 1945 a  do školy 

bylo zapsáno 116 dětí německé národnosti a 2 děti české.
37

 Škola byla 

organizována jako trojtřídka – smíšená s pěti postupnými ročníky. 

Výnosem zmocněnce MŠO č. 1168/45 byla škola pojmenována III. 

obecnou školou v Rumburku.
38

 Další školou, ve které se začalo vyučovat 

už v květnu 1945 – většinou se jednalo o žáky německé národnosti
39

, 

                                                             
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
35 ŠA ZŠ Pastelka, Pamětní kniha III. obecné školy v Rumburku 1945-1992, školní rok 1945/46. 
36 Tamtéž. 
37

 Tamtéž. 
38

 Tamtéž. 
39 Tamtéž - 210 Němců a 9 Čechů na začátku školního roku 1945/46, na konci 20 Němců a 66 Čechů – 
důsledek odsunu německého obyvatelstva. 
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byla národní škola v Rumburku III., ulice Starokřečanská (okrajová část 

města).
40

 

 V poválečném období začala v Rumburku fungovat také učňovská 

škola, která do roku 1945 nesla název „Berufschule“.
41

 Vyučovalo se zde 

dva dny v týdnu ve dvou oborech – elektro a textil. Od roku 1947 sídlila 

v Královské ulici.
42

 

 

2. 4. Gymnázium v Rumburku 
 

 V poválečném uspořádání školství v Rumburku nelze opomenout 

jednu dodnes z nejvýznamnějších škol, a to gymnázium. V březnu 1945 

zde bylo přerušeno vyučování a do budovy se nastěhovala ustupující 

německá armáda. V prvním poválečném almanachu z roku 1948 

vzpomíná ředitel Dušek: „Dne 20. června 1945 žádá okresní správní 

komise v Rumburku o zřízení českého reálného gymnasia. Ministerstvo 

školství a osvěty žádosti vyhovělo a výnosem ze dne 18. srpna 1945 

otevřelo namísto bývalého německého reálného gymnasia české Státní 

reálné gymnasium v Rumburku s platností od 1. září 1945. K řízení 

ústavu byl povolán ze státního reálného gymnasia v Jaroměři Dr. Alfons 

Hyška, který na své místo v Rumburku nastoupil 9. srpna a se zápalem 

a  s vlasteneckým nadšením se ujal svého budovatelského úkolu. Díky 

jeho všestranné iniciativě a  obětavosti byly překonány četné potíže 

s úpravou budovy, kterou německé vojsko nezanechalo v náležitém 

stavu. Po vymalování učeben, nejnutnějších opravách a odstěhování 

                                                             
40

 Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk, Demel, R., Vlček, J.: Novodobé kroniky města 
Rumburk (1945 - 1971). 
41 Tamtéž. 
42

 Tamtéž. 
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vojenského materiálu bylo možno již 13. září zahájiti vyučování, a to 

ve všech osmi třídách, do nichž bylo zapsáno 86 žáků. Nejsevernější 

česká střední škola byla tak od počátku ústavem úplným, úspěch to, 

jehož se nedosáhlo v mnoha jiných větších pohraničních městech.“
43

 

Tady si po  letech František Dušek protiřečil. V rozhovoru, který zapsal 

v roce 1987 Ing.  Melichar, prozatímní správce říká: „Vystřídal jsem 

dosavadního zatímního správce RNDr. Alfonse Hyšku, protože pod jeho 

vedením šel ústav „od desíti k pěti“. Jeho zájmem byla pouze zahrada, 

kde trávil většinu času, nechť se ve  škole dělo, co se dělo. O ústav se 

nestaral, katalogy nebyly uzavřeny, profesorský sbor si dělal, 

co chtěl…“
44

 Tato rozdílná hodnocení připisuji tomu, že v době, kdy psal 

kroniku, nemohl vyjádřit svůj upřímný názor z důvodu úcty ke svému 

předchůdci.  

 

2. 5. Personální zabezpečení škol po válce 
 

 Zásadní situace se musela řešit i v oblasti personálního 

zabezpečení škol. Do pohraničí bylo nezbytné povolat české učitelstvo. 

Nastalo přikazování učitelstva, kdy do Rumburku přicházeli pedagogové 

z vnitrozemí z okolí Chrudimi, Votic, Pardubic, Rakovníka či Českého 

Šternberka.
45

 S tím samozřejmě vyvstaly další problémy. „Většina 

učitelů bydlela dlouho v hotelu, než obdržela přidělený byt. 

V přidělování bytů nastal chaos, bytový úřad fungoval velice špatně, 

klíče od bytu byly pomíchány, označení odpadlo a klíče zůstaly 

                                                             
43

 1906 – 2006  100 let gymnázia Rumburk, Rumburk, 2006, s. 23. 
44

 Kdo byl František Dušek: Z vyprávění ředitele gymnázia v Rumburku v letech 1946-1951, in:  
Rumburské noviny, roč. 1992, č. 11. 
45

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 8. 
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na  hromadě bez označení. Byty musely otvírati zámečníkem a stalo se 

několikrát, že byl byt přidělen 2x a mnoho jich zůstalo prázdných.“
46

 

V září tak byl ještě poměrně značný nedostatek učitelů, mnozí odmítali 

do pohraničního Rumburku nastoupit, jiní vydrželi jen krátce. 

Ve  výroční zprávě gymnázia se uvádělo: „Mnozí odmítli, aniž by si 

vůbec předem přijeli prohlédnout pěkně vybavený ústav, čilé město 

a hustě zalesněný kraj“.
47

 Do prosince se situace, alespoň v rámci 

možností, zlepšila. Uznání získala měšťanská škole v Rumburku, kterou 

inspektorát hodnotil jako jednu z nejlepších v okrese. 
48

 Gymnázium 

bylo dokonce hodnoceno jako jedno z nejlepších v Libereckém kraji. 

V poválečné době se tato skutečnost stala jistě neklamným důkazem 

toho, že se školství v Rumburku začalo formovat správným směrem. 

Prozatímní správce gymnázia František Dušek ve svých vzpomínkách 

uváděl, že kvalita profesorského sboru nebyla valná. Ve sboru měl 

státního profesora Albína Lauschmanna, který nebyl nervově zdráv, 

po zavření dveří bušil do kliky, aby se ujistil, že je správně zavřeno. Žáci 

ho samozřejmě napodobovali, a tak zničili většinu klik. Jako další 

problém se jevil učitel římskokatolického náboženství Emil Kramář, 

který byl nepřiměřeně přísný, a  velká část studentů musela skládat 

opravné zkoušky.
49

 Z uvedených informací bylo zřejmé, že zajištění 

pedagogického zabezpečení škol v pohraničí po válce nebylo vůbec 

lehké. 

Rozvoj rumburského školství to však nezastavilo a počátkem 

školního roku 1945/1946 zahájila svou činnost i I. mateřská škola 

                                                             
46 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 2-6. 
47  I.-III. Výroční zpráva státního reálného gymnasia v Rumburku: za školní roky 1945-1946, 1946-47, 
1947-48, Rumburk, 1948. 
48

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 16. 
49 Kdo byl František Dušek: Z vyprávění ředitele gymnázia v Rumburku v letech 1946-1951, in:  
Rumburské noviny, roč. 1992, č. 11. 
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v Komenského ulici. V prvním roce měla pouze 32 dětí, v následujícím 

již však 75. Pomoci se tak dostalo rodinám, které se rozhodly usídlit 

v  pohraničí.
50

 

 Žáci, studenti i učitelé rumburských škol se také zapojili 

do  mimoškolních činností, které měly pomoci obnově válkou zničené 

republiky. Jednalo se především o sběr druhotných surovin, vysazování 

stromků v rumburských městských lesích a parcích či pořádání besídek 

a  sbírek, jejichž výtěžek byl věnován Slezsku nebo pohořelické škole.
51

 

Rumburští učitelé a žáci nezapomněli ani na dějinné události typu oslavy 

narozenin T. G. Masaryka, Eduarda Beneše či Jana Husa, ale 

i připomenutí výročí Velké říjnové revoluce. 

 Skončil školní rok 1945-1946 a asi nejvýstižněji vyjádřil celý jeho 

průběh ředitel měšťanky Adolf Rufert ve zprávě ředitele školy. 

„Končíme 1. školní rok na měšťanské škole v Rumburku. Dívám se rád 

zpět na kus vykonané hraničářské práce. Mohlo se vše zdařiti jen dobrou 

vůlí, přátelským poměrem učitelstva, žactva a rodičů, především prací 

agilního učitelstva.“
52

 Pro Milana Kozla, řídícího obecné školy, však 

nenastalo zrovna šťastné období. Ve svých vzpomínkách uvedl: „Odešel 

jsem 28. srpna 1946 byv suspendován zemskou školní radou v Praze, 

protože jsem nemohl předložiti úřadům doklad o národní spolehlivosti, 

který jsem neobdržel v důsledku udání několika občanů v Malém 

Újezdě.
53

 Spisy se dostaly k lidovému soudu na Pankráci 

a po  vyšetřování byly vráceny k trestní nalézací komisi v Mělníku s tím, 

                                                             
50  Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk, Demel, R., Vlček, J.: Novodobé kroniky města 
Rumburk (1945 - 1971).  
51 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 12. 
52

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Zápisy o poradách učitelského sboru měšťanské školy v 
Rumburku 1945-1953, školní rok 1945-1946. 
53 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 2-6 - 
z Malého Újezdu byl M. Kozel povolán do Rumburku v roce 1945. 
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že lidový soud neshledává mě vinným.“
54

 Pan ředitel Milan Kozel se 

do  Rumburku vrátil až v březnu 1948. 

 

3.  První poválečná léta ve školství v Rumburku - 1946 – 1947 
 

Poválečný školní život nebyl v Rumburku právě nejjednodušší. 

Učitelům se do pohraniční nechtělo, stále jich byl nedostatek. Očekával 

se také nový zákon o jednotné škole II. a III. stupně s povinnou školní 

docházkou do 15 let věku. Osnova navrhovala rozdělení:  

školy I. stupně – obecná škola – 6-11 let 

školy II. stupně – jednotná škola pro žactvo 11-15 let (v té době 

měšťanská škola, prozatímní název Komenium) 

školy III. stupně – nynější vyšší střední školy – pro žáky od 15 let, 

připravované škole se říká Atheneum.
55

 

 K uzákonění však nedošlo, ale podle podobné předlohy bylo 

vyučováno. Změna nastala ve funkci ministra školství, kdy Zdeňka 

Nejedlého, který se stal ministrem sociální péče, nahradil Jaroslav 

Stránský. 

 Na měšťanské škole se definitivně začalo vyučovat 

římskokatolické a  československé náboženství a ruský jazyk. Povinně 

byla zavedena branná výchova s povinností absolvovat jedno pochodové 

cvičení měsíčně.
56

 Pan ředitel Rufert za podpory místních závodů 

a  pomoci své ženy a některých učitelů zavedl ve škole pravidelné 

stravování žáků. Poprvé se uskutečnily také zdravotní prohlídky žactva 
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 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, s. 2-6. 
55 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 38. 
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jak na měšťance, tak na obecné škole. V záznamech bylo uvedeno:  

„U  žactva vyskytuje se hojně zduření štítné žlázy. Vyskytl se také svrab 

a záškrt.“
57

 Velkým pokušením se pro děti staly zbraně a výbušniny, se 

kterými neopatrně manipulovaly, a docházelo tak k četným úrazům. 

Musely být důrazně upozorněny na dané nebezpečí.  

Na škole aktivně pracovalo rodičovské sdružení, které kladlo 

velký důraz na sblížení rodiny a školy. V budově byla také umístěna 

lidová škola zemědělská, kde s výukou vypomáhali učitelé měšťanské 

a  obecné školy. Poprvé v tomto roce opustili školu žáci, kteří dále 

pokračovali v učení nebo studiu. Největší zájem mezi chlapci byl 

o  řemesla kovoobráběcí, dívky se chtěly stát švadlenami, úřednicemi 

nebo prodavačkami.
58

 V témže roce byla také v Rumburku nově 

otevřena odborná škola pro ženská povolání
59

. Jejím správcem se stal 

profesor František Dušek, tehdejší zatímní správce zdejšího gymnázia. 

První rok byla umístěna v budově městského vlastivědného muzea.
60

  

Do provozu byla 1. 9. 1946 uvedena i další národní škola 

v Horním Jindřichově, kam nastoupilo 150 žáků.
61

 Na základě informací 

z kroniky zvláštní školy ale vyplynulo, že pan učitel Hroník nastoupil 

společně se dvěma kolegyněmi do jindřichovské školy v říjnu 1945.
62

 

Ve  svých vzpomínkách uváděl, že začala fungovat jako česká národní 

škola už 1. září 1945 a prvním řídícím učitelem se stal František 

                                                             
57 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 24. 
58 Tamtéž, s. 29. 
59 Tamtéž - Oficiální název Veřejná odborná škola pro ženská povolání v České Lípě, pobočka v 
Rumburku 
60 60 let Střední zdravotnické školy v Rumburku: Almanach k 60. výročí založení školy 1949-2009. 
Rumburk, 2009, s. 8. 
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Zahradníček, který do října učil přes 100 dětí, většinou německé 

národnosti, sám.
63

  

 Jak bylo již zmíněno, na obecné škole došlo ke změně ve vedení. 

„Výnosem o. s. v. ve Varnsdorfu pověřen byl vedením správy školy 

dosavadní učitel školy Josef Pařízek.“
64

 V průběhu roku obdržela škola 

dar od ministerstva školství, který využila pro výzdobu a zařízení 

slavnostního sálu a deset tabulí pro vývěsky ve třídách. Valná část žáků 

byla doporučena do zotavovny, především kvůli nízké tělesné váze.
65

 

V osadě Sněžná u Vlčí Hory v budově školy zřídil inspektorát na osm 

týdnů zotavovnu.
66

 

Zima roku 1947 byla velmi krutá a muselo být upraveno 

vyučování. Obecná škola neměla uhlí vůbec, a tak se muselo náhradně 

vyučovat na  měšťanské škole, což trvalo od 4. ledna do 17. února. I tam 

ale došlo uhlí. Výuka tak byla přerušena až do 8. března. „V této době 

dostávalo žactvo domácí úkoly, a to dvakrát v týdnu.“
67

 Z tohoto důvodu 

ředitelé škol apelovali na učitele, aby se snažili co nejrychleji dohnat 

zpoždění v probírané látce. 

 

3. 1. Hudební škola 

 

Pro rozvoj kultury a školství v Rumburku se stalo významnou 

událostí založení hudební školy. V říjnu 1946 byly provedeny první 

zápisy a 1. listopadu se začalo vyučovat v oddělení klavírním, 

houslovém, pěveckém, pianové harmoniky, hudební předvýchovy 

                                                             
63 Tamtéž. 
64 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Pamětní kniha obecné školy v Rumburku: 1945-1953, školní 
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a  sborového zpěvu s celkovým počtem 125 žáků. Současně byla 

otevřena pobočka v Krásné Lípě. Ředitelem se stal Jaroslav Slavický, 

který byl považován za organizátora hudebního života v poválečném 

Rumburku.
68

  

 

4. Revoluční rok 1948 v československém školském systému 

 

Velký zlom v politické situaci, která měla nesporný dopad také 

na celonárodní školství, nastal v únoru roku 1948. Nejnápadnější 

odlišností oproti předválečné výuce byla celková koncepce 

československého školství, které zásadně ovlivnilo školství sovětské. 

Čeští pedagogičtí odborníci studovali sovětskou pedagogiku, běžně byli 

vysíláni na studijní pobyty do Sovětského svazu.
69

  Zároveň byl 

21.  dubna 1948 vydán Zákon o základní úpravě jednotného školství 

č.  95/1948 (školský zákon)
70

, který stanovil jednotné a  bezplatné 

školství ve vzdělání I. stupně (pětiletá národní škola) a II. stupně 

(čtyřletá střední škola). Pro mládež starší patnácti let byly zavedeny 

školy III. stupně, k nimž patřilo i gymnázium, zreformované na čtyřtřídní 

školu.
71

 Znamenalo to, že školství se stalo jednotným, povinným a 

bezplatným. Novinkou bylo také zřizování škol pro mládež vyžadující 

zvláštní péči dle § 591 školského zákona.
72

  Došlo tedy k vydání 

                                                             
68 Almanach k 60. výročí založení školy, Základní umělecká škola Rumburk, Rumburk, 2007. 
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70 Zákon č. 95/1948 Sb., Zákon z 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství: školský 
zákon, in: Sbírka zákonů České republiky [online], 1948 [vid. 2016-04-16], dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=95/1948&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 
71

 85 let nejsevernějšího gymnázia v ČSFR: 1. rok Obchodní akademie v Rumburku: I. díl, Rumburk, 
1991, s. 11.  
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průlomového zákona, který na dalších čtyřicet let ovlivnil školskou 

politiku pod  vedením KSČ. 

Další změnou bylo odvolání současného ministra školství 

Jaroslava Stránského, kterého nahradil opět profesor Zdeněk Nejedlý. 

Ten se se svými názory ideově postavil na stranu Klementa Gottwalda 

a  Otakara Chlupa.
73

 Jeho  četné projevy ke studentům, učitelům i širší 

veřejnosti apelovaly na formování takových základních charakterových 

vlastností, jako bylo hluboké socialistické vlastenectví a proletářský 

internacionalismus, odpovědný vztah k práci jako tvůrkyni všech hodnot 

materiálních i duchovních a iniciativnost, aktivnost a ukázněnost 

v plnění povinností ve vztahu k socialistické vlasti.
74

 Jistě i pod vlivem 

těchto prohlášení reagoval ředitel Adolf Rufert na poradě učitelského 

sboru, několik dní před vydáním zákona takto: „Únorové události 

zasáhly hluboce i do školní práce, která je nyní radostnější, poněvadž 

není zde již ideových rozporů, jimiž kalila reakční politika jednotný 

názor a ocenění výsledků práce. Lid se rozhodl zásadně pro socialismus 

a podle toho zaměří se i  (ocenění výsledků práce) veškerá práce 

učitelstva i žáků, hodnocení této práce bude daleko snadnější. Učitelstvo 

nebude zatěžováno debatami a hájením odlišných cílů a věnuje se 

hlouběji práci školní a nebude již zkracování vyučovacího času.“
75

  

 

 

 
                                                                                                                                                                             
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
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4. 1. Změny v oblastním školství v Rumburku roku 1948 

 

K obměnám došlo také na lokální úrovni. V Rumburku byl zbaven 

místa školního inspektora Jan Skočdopole, nahradil ho osvětový 

varnsdorfský inspektor Jan Hanuš. Povýšení se dočkal zemský školský 

inspektor V. Medonos.
76

 

 V Rumburku začala fungovat 15. března 1948 II. mateřská škola 

v Krásnolipské ulici č. 40
77

 a hned rok poté byla slavnostně uvedena 

do provozu III. mateřská škola v Horním Jindřichově
78

. Na mateřské 

školy se nezapomenulo ani v novém školském zákoně, a to v § 8. 

Zřizoval je zemský školní úřad a  sloužily dětem od 3 do 6 let.
79

   

Na městské hudební škole se stal novým ředitelem pan Josef 

Klička a  do  pracovního poměru nastoupila asi nejznámější učitelka této 

školy v poválečné historii paní Zdenka Plisková,
80

 která vyučovala hře 

na klavír, posléze vykonávala funkci ředitelky a její působení na škole 

ukončil až její skon v roce 2009.
81

 

V novém školním roce 1948-1949 se začalo učit dle nových osnov 

a ne všichni pedagogové se s nimi ztotožňovali. V říjnu všechny školy 

v Rumburku, již ideově, oslavily 30. výročí vzniku Československé 

republiky.   
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MNV v Rumburku na slavnostním plenárním zasedání dne 

22. listopadu 1948 jmenoval Klementa Gottwalda u příležitosti jeho 

52.  narozenin čestným občanem města Rumburku.
82

 

 

5.  50. léta a jejich vliv na práci škol v Rumburku 

 

Novou střední školou, která byla uvedena do provozu roku 1949, 

se stala Vyšší škola sociálně zdravotní v Rumburku. Navázala na již 

fungující odbornou školu pro ženská povolání, kterou měl pod správou 

František Dušek. Prvním ředitelem této školy se stal František Sládek, 

původně profesor gymnázia. Škola v začátku neměla vlastní budovu, 

využila tak se souhlasem Místního národního výboru v Rumburku 

budovu gymnázia. A nejen to. Také původní profesorský sbor byl složen 

převážně z profesorů gymnázia s výjimkou dvou odborných učitelek. 

Žákyně pocházely z Rumburku a okolí, několik jich bylo z Českolipska. 

Jednalo se především o dívky z nedostatečného sociálního prostředí, 

které se projevovaly jako prospěchově slabší. O obor v jeho počátku 

nebyl valný zájem.
83

Pro částečné pohodlí učňovské a studující mládeže 

byl v Rumburku zřízen internát. Většina škol se potýkala se špatným 

vybavením, a  tak městský národní výbor rozhodl, že obecní přebytek se 

rozdělí právě k  jejich zvelebení.  

Učitelé se v plném počtu dne 18. 9. 1949 zúčastnili loutkářského 

kurzu. Následně na to byla při I. národní škole v Rumburku zřízena 

loutková scéna, která se svými pravidelnými sobotními představeními 
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stala dobrým přínosem k mimoškolní výchově dětí.
84

 V rámci budování 

spolupráce se Sovětským svazem se v tomto roce konaly lidové kurzy 

ruštiny.
85

  

V roce 1951 začaly při základních školách postupně vznikat školní 

družiny, rozšiřoval se i počet školních kuchyní, tím se zvyšoval i zájem 

dětí o  stravování v nich. Velkým pokrokem bylo vydání nových 

učebnic. Ty však byly podrobeny kritice. KSČ vyslovilo požadavek, aby 

byla jasně definována ideologická angažovanost školy pro věc dělnické 

třídy a socialismu.
86

 

V roce 1952 bylo v Rumburku 5 mateřských škol
87

 a 5 základních 

škol
88

, které se nacházely v ulicích Komenského, Krásnolipská, 

Gottwaldova, Horní Jindřichov a Dolní Křečany. Na nově otevřené 

večerní Strojnické průmyslové škole se ve dvou ročnících pravidelně 

vzdělávalo 34 posluchačů tři hodiny každý den.
89

 

 

5. 1. Pionýrská organizace 

 

Zvláštní pozornost si zasloužila i pionýrská organizace, která se 

začátkem padesátých let stala nedílnou součástí mimoškolní činnosti dětí 

a mládeže. Vznikla na základě směrnice ÚV KSČ z října 1949 

„Zakládáme pionýrské oddíly“.
90

 „Dětské výchovné organizace Jiskřičky 

(pro děti od první třídy) a  Pionýr (9-15 let) byly zřizovány na základních 
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školách. Ideologická výuka a  politická organizovanost mezi dětmi se 

staly rozhodujícím měřítkem činnosti soudružek učitelek a soudruhů 

učitelů.“
91

 V roce 1950 byla Pionýrská organizace Junák přejmenována 

na Pionýrskou organizaci Československého svazu mládeže. Junák 

a ostatní mládežnické spolky byly zakázány.
92

 

Od této doby se pionýrské oddíly staly neodmyslitelnou součástí 

všech základních škol až do roku 1989. Stejně tomu bylo i v Rumburku. 

Roku 1950 získala řada rumburských dětí Fučíkův odznak - čtenářská 

kampaň zaměřená na  výchovu nové, socialistické mládeže.
93

 

Ve školních kronikách byla práce pionýrské organizace na svém začátku 

poněkud kritizována, označována za  slabou. Jako důvod byl uváděn 

nedostatek oddílových vedoucích a nezájem členů učitelského sboru. 

Postupně se práce PO zlepšovala. Ze strany KSČ se  velmi aktivně 

zvyšoval ideologický tlak nejen na pedagogy, ale také na děti. Vstup 

do pionýra se začal považovat za samozřejmost. V Rumburku bylo 

v roce 1952 už 55 % žáků základních škol organizováno v pionýrských 

organizacích při školách.
94

 Na Základní škole Tyršova si PO dala název 

42. skupina Dr.  Alexeje Čepičky. Předsedkyní PO v Rumburku se stala 

žákyně střední školy Jaruška Felcmanová, kterou záhy nahradil okresní 

pionýrský vedoucího Antonín Dušek.
95

 V roce 1952 byl v Gottwaldově 

ulici zřízen Pionýrský dům, který se  měl starat o mimoškolní činnost 

dětí a mládeže.
96

 V jeho počátcích se však potýkal s problémem 
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ve  vedení, protože nebyl jmenován ředitel domu, ten tak nemohl dobře 

školám sloužit, jelikož nebyl nikdo, kdo by se staral o jeho chod.
97

 

  

5. 2.  Školská reforma roku 1953 

 

V období od roku 1945 až do roku 1989 došlo ve školské 

legislativě k několika zásadním změnám. První již zmiňovanou byl nový 

školský zákon z roku 1948 o jednotné škole, kterým se změnil celý 

systém školství v Československé republice v poválečném období. 

„Významnou úlohu v boji strany za socialistickou školu sehrál IX. sjezd 

KSČ v roce 1949, který zdůraznil nutnost výchovy nové, socialistické 

inteligence pocházející z pracujícího lidu  a  s ním třídně a ideologicky 

spjaté a v souvislosti s tím uplatňování sociálně třídních hledisek 

při  výběru studentů na střední a vysoké školy.“
98

 V projevu ministra 

školství Zdeňka Nejedlý veřejnosti sdělil: „Otevřeli jsme zvláštní kursy 

pro mladé, schopné dělníky, abychom si vychovali studenty s  jiným 

třídním vědomím, než byli dosavadní buržoazní studenti.“
99

 Z tohoto 

výroku se dalo zcela jasně usuzovat, že dalších čtyřicet let byli 

spolehlivými kádry pouze studenti vycházející z dělnického prostředí, ne 

z prostředí inteligence. Jako příklad uvádím kauzu mého bratra Martina 

Pohla při přestupu ze základní školy na Gymnázium v Rumburku.  Naši 

rodiče byli v roce 1976 pozváni do základní školy ke komisi, jejímž 

úkolem bylo doporučit vycházející žáky k dalšímu studiu. I když byl 

Martin, společně se dvěma dalšími spolužáky, žákem s výbornými 

výsledky, komise nedoporučila jejich následné studium na  gymnáziu. 
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Předsedkyně komise Vlasta Pimparová, známá rodičů, se za bratra 

postavila, ale i tak museli rodiče slíbit, že po absolvování gymnázia 

nepůjde studovat na vysokou školu (otec po roce 1968 byl vyloučen 

z KSČ jako reformátor). V roce 1980 se situace změnila a Martin posléze 

vystudoval VŠCHT.
100

 Tato kauza z osmdesátých let se velmi podobala 

té, na kterou si vzpomněla jedna paní učitelka ze základní rumburské 

školy. Začala studovat učitelský ústav v roce 1944, a tak podobně jako 

v období socialismu museli všichni studenti splňovat daný kádrový 

profil, stejně ona musela doložit árijský původ. Bez toho by jí nebylo 

studium umožněno.
101

   

Školství v roce 1950 se postupně podřizovalo také celkové situaci 

v oblasti pracovních sil, začalo plánovité rozmísťování mládeže do škol 

a  do  pracovního poměru. Restrukturalizace ekonomiky ovlivnila 

oborové zaměření učňovského školství, nejvíce učňů odcházelo zejména 

do hornictví (Lánská akce). Toto se nevyhnulo ani mládeži v Rumburku, 

kdy roku 1950 bylo vysláno nejvíce učňů do hornictví.
102

 V témže 

období fungoval systém pracovních záloh, vznikaly internáty 

pro  učňovskou mládež s přesvědčením, že  společenský život zvýší 

prestiž dělnických povolání, učni se museli zavázat, že nejméně čtyři 

roky zůstanou pracovat v oborech, pro něž se připravovali.
103

 Tento 

systém byl převzat ze sovětské praxe v učňovském školství. Záhy se 

však tento systém ukázal pro československé školství jako velmi 

nákladný, proto v roce 1957 byly státní kádry zrušeny. Bez úhony se 

neobešlo ani rozmisťování absolventů základních škol, kdy 60% jich 

odcházelo na učiliště, 20%  do výběrových škol a 20% přímo 
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102 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 1. díl,  1945-1970, s.  71. 
103

 PRŮCHA, Václav: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, s.  595-596. 



33 
 

do pracovního procesu. Do budoucna to znamenalo značné ovlivnění 

vzdělanostní struktury obyvatelstva.
104

 

 

5. 2. 1.  Nový školský zákon vydaný roku 1953 

 

V září 1952 rozhodlo předsednictvo ústředního výboru KSČ, že 

do 31. ledna 1953 bylo nutno připravit návrh na úpravy stávajícího 

školského systému. Návrh měl respektovat nové potřeby národního 

hospodářství a přihlížel k vývoji sovětského školství, zpřetrhal dosavadní 

historickou kontinuitu a tradici a celé školství připodobnil systému 

sovětskému.
105

 

V návaznosti na uvedené skutečnosti byl v roce 1953 přijat zákon 

ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský 

zákon),
106

 který uvedl do života jednotnou jedenáctiletou střední 

školu.
107

 Mezi původním a tímto zákonem bylo několik zásadních 

rozdílů. Pomineme-li ideový úvod o výchově socialistických občanů, 

první a asi nejvýznamnější změnou se stal systém základního vzdělávání. 

Původní devítiletá povinná školní docházka se změnila na jedenáctiletou. 

Prvních osm povinných ročníků byla základní škola (osmiletá střední 

škola), další tři ročníky poskytovaly vyšší všeobecné vzdělání (současná 

gymnázia). Pokud žáci nepokračovali v tomto druhu vzdělání, mohli 

navštěvovat odborné školy. Zákon také řešil vzdělávání pedagogů, kdy 

                                                             
104 Tamtéž. 
105 MORKES, František. Zajímavosti z dějin českého školství, in: Týdeník ŠKOLSTVÍ [online], roč. 2015, 
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vedle vysokých pedagogických škol byly zřízeny tříleté školy 

pro vzdělávání učitelek mateřských škol, čtyřleté pedagogické školy 

pro vzdělávání učitelů národních škol a pro učitele dnešního II. stupně 

byly otevírány vyšší pedagogické školy.
108

 Za  zmínku jistě stojí ještě 

paragraf 14, který řešil mimoškolní činnost mládeže, vznik školních 

družin nebo pionýrských domů.
109

 K novému školskému zákonu se 

vyjádřil také nový ministr školství Ernest Sýkora, který ve vedení 

ministerstva nahradil profesora Zdeňka Nejedlého.  Ve svém článku 

k zahájení nového školního roku apeloval především na učitele, aby 

bojovali za zvýšení kvality výchovy a vyučování, aby využívali 

individuální přístup k žákům, především z toho důvodu, že učivo si žáci 

musí osvojit v kratší době osmi let, oproti původním devíti.
110

 Tato 

skutečnost se však stala zásadním negativem, proto se po sedmi letech 

uvedl do života nový školský zákon z roku1960, který se vrátil 

k původním devíti letům školní docházky. Praxe totiž ukázala, že žáci 

byli přetěžováni a nestačili na zvládnutí učiva.
111

  IX. sjezd KSČ přijal 

v roce 1958 směrnici k opětovnému prodloužení osmiletého povinného 

vzdělávání na 9 let a prodloužení středního vzdělávání z jedenácti 

na dvanáct let.“
112
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5. 2. 2.  Změny na ministerstvu školství a jejich vliv na chod škol 

 

 Změnami a událostmi však tento rok pokračoval. Ještě jednou 

došlo k  výměně na postu ministra školství, a to už na podzim, kdy byl 

do funkce jmenován český marxistický literární kritik Ladislav Štoll.
113

 

Usnesení ÚV KSČ o učebnicích a metodické stati dalo učitelům nový 

směr a cíl práce. Rychlé tempo nabírala socializace, škola se podílela 

na  budovatelském díle a byla v přímém kontaktu s veřejným životem.
114

 

To se skutečně začalo odrážet i  na  chodu škol, který byl v tomto čase 

poznamenán úmrtím J. V. Stalina a  Klementa Gottwalda. V pamětní 

knize Základní školy Tyršova je přímo uvedeno: „Úmrtí  J. V. Stalina 

a  Klementa Gottwalda bylo vzpomenuto pěknou výzdobou a tryznami, 

konanými v slavnostním sále. U černě vyzdobených bust státníků 

na  odpočivadle v 1. poschodí stály po celou dobu vyučování čestné 

stráže, sestavené z pionýrů a žáků školy.“
115

 Téměř totožné vzpomínky 

můžeme najít ve všech dostupných kronikách a zápisech rumburských 

škol. 

Vznikla tak nová éra vzdělávání, která nahradila reformu 

z  roku 1948, kritizovanou především z důvodu nevyhovujícího složení 

studentů výběrových škol, kde studovalo pouze 40 % dětí z dělnických 

rodin, na vysokých školách dokonce necelých 35 %.
116

 Bylo tedy třeba 

zvýšit úroveň vzdělávání učitelů a  vychovatelů v rámci budování 

socialistické vlasti. Důrazně se začalo dbát na  polytechnickou výchovu, 

kdy se KSČ utvrdilo v leninské myšlence, že základní osou nového 
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pojetí vzdělávání v socialistické společnosti se musí stát „jednotná 

pracovní škola technického zaměření.“
117

 

 

5. 3.  Školství v II. polovině 50. let v Rumburku 

 

V Rumburku byly při MNV zřízeny stálé komise, jedna z nich 

pracovala v  oblasti školství a výchovy. Měla 3 stálé členy a 3 aktivisty, 

kteří úzce spolupracovali se školami a navštěvovali schůze SRPŠ. Tím 

byl vytvořen přímý dohled na funkci škol ve městě.
118

  

Začal se řešit prospěchový průměr žáků, docházka do školy, která 

vázla především u dětí „cikánského původu“.
119

 Od roku 1953 fungovala 

ve městě škola speciálně pro děti výše uvedeného původu. Jako zvláštní 

škola byla otevřena 1. září 1955 a navštěvovalo ji celkem 16 žáků, z toho 

9 chlapců a  7  dívek.
120

 Škola prozatím sídlila v jedné třídě 

na  Dobrovského náměstí, speciální učebnice byly pouze pro první třídu. 

Ostatní učivo pro 3. - 6. třídu si musel učitel upravovat sám. Od dalšího 

školního roku byla škola na dalších 35 let umístěna do Vrchlického 

ulice.
121

  

Novou budovu získala také zdravotnická škola na náměstí 

J.  Fučíka, ta  však byla ve špatném technickém stavu. Nakonec se škola 

stěhovala znovu a  1. září 1959 našla své stálé místo v bývalé budově 

ONV v ulici Fr. Nohy, kde  sídlí doposud.
122
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Při gymnáziu, tehdy jedenáctiletce, bylo v letech 1954-1959 

umožněno studium pro pracující. V rámci polytechnizace výuky byly 

obnoveny dílny, školní zahrada a skleník, modernizovány laboratoře.
123

 

Dokonce v období 1956-1959 byla budova gymnázia využita 

pro  vzdělávání na vysoké škole, aby učitelé nemuseli dojíždět do Prahy 

nebo i dále. V roce 1953 zde bylo zřízeno „Konzultační středisko 

dálkového studia Vyšší pedagogické školy v Praze“, ze  kterého posléze 

roku 1956 vzniklo „Konzultační středisko dálkového studia Vysoké 

školy pedagogické v Praze“.
124

 Souběžně v těchto letech tady fungovala 

pobočka Pedagogické školy pro vzdělávání učitelů národních škol 

v Liberci (PŠN). 
125

 

 

5.  3. 1.  Rozvoj dělnických kvalifikací 

 

Na zasedání ÚV KSČ v dubnu 1959 bylo rozhodnuto 

o všeobecném zavedení výrobní práce v 9. – 11. třídách. Žáci jednou 

týdně odcházeli na  4  hodiny do výrobních podniků, kde manuálně 

pracovali a 2 hodiny studovali teoretické základy výrobního oboru.
126

 

Celý tento proces byl zakončen závěrečnými zkouškami a studenti 

gymnázia získali základní dělnickou kvalifikaci III. až V. třídy – výuční 

list. Stali se tak zároveň vyučenými tkalci (Bytex), strojními zámečníky 

(Rumburské strojírny, RUKOV) nebo chovateli (JZD Dolní Křečany).
127

 

Výrobní práce však zabírala mnoho hodin z výuky a  roku 1967 byla 

zrušena úplně.
128

 Podobným problémem byla třeba i účast 

                                                             
123 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 17. 
124 Tamtéž. 
125

 Tamtéž. 
126

 Tamtéž. 
127 Tamtéž. 
128

 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s 17-18. 



38 
 

na  zemědělských brigádách, v případě gymnázia na chmelových 

brigádách, které odčerpávaly mnoho vyučovacího času a vytvářely tak 

řediteli nemalé organizační a pedagogické problémy.
129

 

Studium bylo umožněno i pracujícím. Na odborných školách byly 

otevřeny dvě třídy průmyslové školy při závodech Rumburské strojírny, 

Rukov a Bytex.
130

 Večerní hospodářská škola byla zřízena 

na  jedenáctiletce. OV KSČ otevřel 14. 11. 1959 jako jedinou v republice 

Večerní univerzitu pro pracující. 

Novým trendem těchto let byl vznik patronátních závodů škol. 

Patronátním závodem Základní školy Tyršova byla Autorenova (později 

Státní výrobna autodílů)
131

 a školy na Gottwaldově ulici n. p. Henry.
132

 

V záznamech  kronik byla z počátku tato spolupráce kritizována, 

omezovala se pouze na oficiální příležitosti. Ve škole na „Gottwaldovce" 

byla na konci 50. let spolupráce dokonce dočasně přerušena.
133

 

 

5. 3. 2.  Zneužívání komunistické ideologie ve vzdělávání  

 

Velký prostor dostalo budování a propagace socialistické vlasti 

ve  spolupráci se Sovětským svazem. Děti z rumburských škol se 

zúčastnily akce „Mladý budovatel“.
134

 Pomáhaly při úpravách parku 

a sběru druhotných surovin. V roce 1958 získalo stužku „Mladý 

budovatel“ 250 žáků rumburských škol. Aktivně započal rozvoj 

mimoškolní činnosti. Při této příležitosti byl roku 1959 oficiálně uveden 
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do provozu pionýrský dům, kde pracoval kroužek výtvarnický, 

mičurinský
135

, fotografický a modelářský.
136

  

Oslavy na školách se postupem času proměnily z vánočních 

besídek na  jolky, z oslav vzniku republiky na oslavy VŘSR, slavilo se 

výročí osvobození ČSR sovětskou armádou, Vítězný únor, vznik KSČ 

nebo MDŽ. Školy připravovaly kulturní vložky na schůze KSČ a další 

působení na  veřejnosti. I ve vnitřní práci školy se odrážel každodenní 

život. Škola žila významnými událostmi během celého školního roku – 

nástěnky, třídnické hodiny, slohové práce, nacvičování básní, rozbor 

textů, rozhlasové pořady, desetiminutovky. Projevovala se zde iniciativa 

ze strany pionýrů a učitelského sboru.
137

 Pedagogové utvářeli 

socialistické a komunistické uvědomění žáků především ve vyučovacích 

hodinách. Při výuce matematiky se řešily příklady z denního života, 

které ukazovaly rozvoj našeho socialistického hospodářství.
138

 

Padesátá léta tak v socialistickém školství celkově zaznamenala 

výraznou změnu. I když vliv KSČ na výchovu dětí a mládeže neustále 

vzrůstal, stále je z dostupných materiálů zřetelná aktivita jak učitelů, tak 

dětí a rodičů. 

 

 

 

 

 

                                                             
135

 Ivan Vladimirovič Mičurin – ruský šlechtitel a ovocnář, dvojnásobný držitel Leninova řádu. 
136

 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 1. díl,  1945-1970, s. 134. 
137 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 175. 
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 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 182. 
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6. Reforma školství - 1960 

 

 Od roku 1954 mělo československé školství opět nového ministra.  

Ladislava Štolla
139

 ve funkci nahradil fyzik, pedagog a politik František 

Kahuda,
140

 který post ministra zastával až do roku 1963, poté působil 

tamtéž jako náměstek. Šedesátá léta připomínala, co se týká funkce 

ministra školství, současnost. Od  roku 1963 do roku 1969 se na tomto 

místě vystřídali ještě další čtyři ministři, a to Čestmír Císař
141

, Jiří 

Hájek
142

, Vladimír Kadlec
143

 a Vilibald Bezdíček
144

. Všichni byli 

reformními politiky, poslední tři se stali signatáři Charty 77, Jiří Hájek 

byl dokonce v období normalizace jejím mluvčím. 

 

6. 1. Nový školský zákon 1960 

 

 Na sklonku roku, 15. prosince 1960, vstoupil v platnost nový 

zákon o  soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).
145

 Odborná 

veřejnost tuto změnu uvítala. Hlavním důvodem bylo především 

                                                             
139 Ladislav Štoll, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno  19. 1. 2016,              
[vid. 2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_%C5%A0toll. 
140 František Kahuda, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno  10. 11. 2015, 
[vid. 2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda. 
141 Čestmír Císař, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno 11. 6. 2015,  
[vid. 2016-04-24], dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cestm%C3%ADr_C%C3%ADsa%C5%99. 
142 Jan Hájek,in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno  21. 1. 2016, [vid. 2016-
04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_H%C3%A1jek. 
143 Vladimír Kadlec, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno  16. 11. 2015, 
[vid. 2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Kadlec. 
144 Vilibald Bezdíček, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno  16. 11. 2015, 
[vid. 2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vilibald_Bezd%C3%AD%C4%8Dek. 
145

 Zákon č. 186/1960 Sb., Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), [online],  in: Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky, 1960[vid. 2016-04-16], dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=186/1960&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 
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prodloužení školní docházky z osmi na devět let.
146

 Byl tak oficiálně 

uznán omyl školské reformy z roku 1953. Z jedenáctileté školy vznikly 

dvě samostatné: základní devítiletá škola (ZDŠ) a střední všeobecně 

vzdělávací škola (SVVŠ – dnešní gymnázium).
147

 

V zákoně byly vytyčeny další stěžejní úkoly vzdělávání. Spojení 

vyučování s výrobní praxí, polytechnizace a spojení školy se životem 

bylo postaveno na první místo v řadě didaktických zásad socialistické 

školy.
148

 Do  praxe byly uvedeny nové osnovy, učební plány a učebnice. 

„Stalo se tak poprvé v historii československého školství, že děti dostaly 

zdarma školní učebnice a pomůcky.“
149

 Toto tvrzení by se dalo 

rozporovat. Osobně se přikláním k tezi, že se jednalo o rumburské děti. 

Samozřejmě to byla akce finančně náročná. Na ZDŠ v Tyršově ulici 

stály nové učebnice 17 300,-- Kč a  pomůcky 8 771,--, 

celkově do rumburských škol byly dodány učebnice a  pomůcky 

v celkové hodnotě 56 395,86 Kčs. Ani to však nestačilo, sešity, čtvrtky, 

pastelky apod. byly rozdány pouze na čtvrt roku, další byly dodány 

postupně.
150

 

 

6. 2. Rumburské školy v šedesátých letech 

 

 Školské reformy začátku šedesátých let měly svůj podíl na převod 

Učňovské školy v Rumburku pod nového zřizovatele, Ministerstvo 

školství. Škola dostala novou budovu bývalého okresního soudu 

(původně rumburského zámku).  Měla 9 tříd a studovalo v ní 851 žáků. 

                                                             
146 85 let nejsevernějšího gymnázia v ČSFR: 1. rok Obchodní akademie v Rumburku: I. díl, Rumburk, 
1991, s. 14. 
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 Tamtéž. 
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 Třicet let socialistického školství v Československé republice (1) 1945-1975: Základní školy, s. 15. 
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Učňovské školství v Rumburku prezentovala i  dvě učňovská střediska 

při státních podnicích Bytex a Elektron.  Ve středním školství zde 

fungovala zdravotnická škola, kterou navštěvovalo asi 200 žákyň, 

a  tradiční střední všeobecná vzdělávací škola,
151

 jejímž hlavním úkolem 

byla příprava studentů na vysoké školy. Studenti, kteří po ukončení 

SVVŠ nechtěli studovat na VŠ, měli možnost získat kvalifikaci 

na středních odborných školách pracovníků zkráceným studiem nebo 

dělnickou kvalifikaci ve zkrácené učební době.
152

 

 Předškolní výchovu zajišťovalo v Rumburku již sedm mateřských 

škol, 7. mateřská škola byla zřízena při státním podniku Bytex jako 

pomoc matkám-ženám zde pracujícím. Roku 1965 byla zrušena 

6.  mateřská škola v Růžové ulici ve středu města, nahradily ji jesle, což 

rodiče a veřejnost kritizovali jako špatné řešení.
153

  Po odchodu 

z mateřských škol mohly děti navštěvovat jednu z pěti základních 

devítiletých škol, které byly zřízeny na území města Rumburk. Na  ZDŠ 

na Dobrovského nám. a v Tyršově ulici v těchto letech došlo výraznému 

navýšení počtu žáků, některé třídy byly umístěny na SVVŠ. Dalším 

řešením, jak snížit počet dětí ve třídách, se jevilo jejich přeřazení 

z centra města do okrajových škol. Ty byly čtyři, a to na ulici 

Krásnolipská, Gottwaldova, v části Horní Jindřichov a Staré Křečany.
154

 

Školy měly povinnost tuto skutečnost projednat s rodiči, ale většinou to 

nedělaly. Docházelo tak k ostrým střetům rodičů, vedení škol 

a  inspektorátu. Ani po mnoha schůzích nedošlo ke  kompromisu, proto 
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musela být tato akce zrušena a žáci zůstali na svých spádových 

školách.
155

  

 Dětí začalo přibývat také na zvláštní škole v Rumburku. 

Ke  konci šedesátých let zde bylo téměř 80 dětí, z toho 

přes  30%  „cikánského původu“
156

, o které se staralo 5 učitelů.
157

 Pan 

Hroník v kronice školy uváděl, že  to byla velmi náročná práce: „Plynulý 

chod vyučování narušovali opět žáci z rodin, v nichž se dětem nevěnuje 

výchovná péče. Hrubě narušovali školní pořádek potulkami, pácháním 

škod na majetku vloupáními a hrubostmi ve škole. Jednání s rodiči byla 

neúspěšná, protože nejsou schopni děti lépe vychovat.“
158

 Z uvedených 

skutečností vyplynulo, že se škola nevyhnula stálému dohledu školní 

inspekce. Práce učitelů však byla hodnocena téměř vždy kladně.
159

 

V roce 1965 ve funkci ředitele nahradil pana Josefa Hroníka učitel 

zvláštní školy v Jiříkově Slavoj Vlasák, který v Rumburku působil 

do  roku 1978. Z této doby vzniklo lidové označení „Vlasákova 

akademie“, které starší generace používá dodnes, pokud mluví 

o  rumburské zvláštní škole.  

 Z obecného pohledu bylo závažným problémem materiální 

a  finanční zabezpečení škol. Budovy škol stárly a jejich vybavení také. 

Na starosti to měl stavební podnik, který však svoji práci odkládal nebo 

ji konal nekvalitně.
160

 Školní kroniky však uvádějí, že na Tyršově ulici 

byla nově položena podlaha v tělocvičně, proběhla generální oprava 

ústředního topení na hlavní budově, na  Dobrovského nám. byly 
                                                             
155 Tamtéž. 
156  ŠA Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk, Školní kronika zvláštní školy Rumburk 
1955-2001, školní rok 1969/70. 
157  Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Rumburk, Demel, R., Vlček, J.: Novodobé kroniky města 
Rumburk (1945 - 1971). 
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 ŠA Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk, Školní kronika zvláštní školy Rumburk 1955-
2001, školní rok 1965/66. 
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160
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vymalovány třídy
161

 nebo na Gottwaldově ulici byla položena 

dlaždičková podlaha.
162

 Situace ve vybavenosti škol nebyla jednoduchá, 

ale ředitelům se toto dařilo alespoň v rámci možností postupně řešit. 

 

6. 2. 1. Aktivity školní mládeže 

  

Co se týkalo aktivit mimo školní docházku, pracovaly s dětmi 

školní družiny, které při školách fungovaly již 10 let.
163

 Základními body 

činnosti bylo nejen pomáhat při úpravách parků, sbírat léčivé byliny 

nebo připravovat besídky pro patronátní závody, ale i pomáhat 

při vypracování domácích úkolů a přípravě na vyučování. Práce 

v družinách byla náročná, především z toho důvodu, že  oddělení byla 

přeplněna a  hodně překračovala povolenou kapacitu 35 dětí. 
164

 

 V těchto letech nelze opomenout známou celonárodní Akci „Z“, 

která se v Rumburku nesla pod názvem „Za Rumburk krásnější“. Žáci 

rumburských škol se v rámci této akce zapojili především do úprav parků 

a zeleně.
165

 

 Největší úlohu v mimoškolní činnosti měl mít pionýrský dům, ale 

ten se  stále potýkal s nedostatkem kvalitního personálu a jeho práce byla 

neustále kritizována.
166

 Práci tak suplovaly pionýrské organizace 

na  školách, které pracovaly daleko aktivněji. Naopak velký nárůst zájmu 

o studium zaznamenala hudební škola, která byla v roce 1960 

přejmenována na Lidovou školu umění. K mnoha hudebním oborům 
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přibyl roku 1966 i výtvarný obor. Na začátku 60.  let ji navštěvovalo 

v průměru 100 žáků, ke konci to byl téměř dvojnásobek.
167

  

 

 

7. Revoluční rok 1968 a jeho následky pro školství 

 

V poválečné historii se rok 1968 stal jedním z nejdůležitějších. 

Události, které se staly, ovlivnily politiku v naší zemi na dalších dvacet 

let. Školství nebylo výjimkou. ÚV KSČ se na tuto oblast zaměřil jako 

na  jednu z priorit. 

 V Rumburku probíhalo tzv. Pražské jaro podobně jako jinde 

v republice. Kronikářka města uvedla: “Svěží vítr začal vát v celé naší 

republice.“
168

 Rumburk však v této době žil 50. výročím rumburské 

vzpoury, která již dlouhá léta byla zneužívána komunistickým režimem. 

„Vážíme si skutečnosti, že  události, které vypukly v našem městě 

pod  vlivem myšlenek Velké říjnové revoluce, měly přímý vliv na vznik 

samotné ČSR a že již před 50 lety ovlivnily touhu pracujících 

po založení samostatné a hlavně též socialistické ČSR.“
169

 Tento postoj 

k rumburské vzpouře přetrval až do roku 1989.  

  

7. 1. Krize celorepublikového školství v roce 1968 

 

 Na ministerstvu školství vznikl „Akční program“, který měl 

navrátit školství apolitičnost a svým zaměřeným se měl přiblížit 
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ke školské soustavě před rokem 1948.
170

 Z pohledu ÚV KSČ se jednalo 

o antisocialistické tendence, jež měly vést k rozrušení socialistické 

politickovýchovné funkce školy. Na  vysokých školách došlo k faktické 

likvidaci marxismu-leninismu, v základním a středním školství byla 

omezena výuka občanské výchovy a  ruského jazyka.
171

 „V krizových 

letech 1968-1969 pravicové oportunistické a  protisocialistické síly 

vyvolaly lavinu nihilizujícího odsuzování všeho, co se u nás ve školství 

vykonalo“. 
172

 

Největší změna se v tomto roce udála v oblasti středního školství. 

V prosinci 1968 přijalo Národní shromáždění zákon o gymnáziích. Podle 

něho byly všechny SVVŠ přeměněny na čtyřletá gymnázia.
173

 Někde 

začala vznikat osmiletá gymnázia. Do praxe byl také uveden nový 

učební plán s pozměněnými osnovami.
174

 Ze strany KSČ to bylo později 

vnímáno jako rozšiřování elitářství a oslabování učňovského školství, 

které mělo rozhodující význam pro výchovu a  vzdělávání dělnické 

mládeže.
175

 

Všechny tyto demokratické aktivity byly potlačeny vstupem vojsk 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968 na naše území. Akce, které 

následovaly poté, v Rumburku zasáhly do života nejen žáků a studentů, 

ale především učitelů jak základních, tak i středních škol. Po překonání 

„krizového“ období se československé školství opět stalo nedílnou 

součástí socialistické výstavby naší společnosti.
176
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7. 2. Rumburské školy po roce 1968 

 

Reformní proud v naší vlasti byl zastaven a byla zahájena 

normalizace politického a společenského života. Školy byly pod přísným 

dohledem normalizátorů, ministr školství dokonce ve svém televizním 

projevu pohrozil učitelstvu propouštěním, pokud nebudou učit podle 

toho, jak si představovalo nové vedení KSČ pod vedením Gustava 

Husáka (duben 1969).
177

  

I když doba nebyla jednoduchá, neznamenalo to, že se školství 

v  Rumburku nerozvíjelo. Do mateřských škol bylo umístěno 350 dětí 

a  dalších 120 čekalo na volná místa. ZDŠ v Tyršově ulici měla 24 tříd 

s  638 žáky a  do  dalšího roku se počítalo s navýšením o 90 žáků 

na  26  tříd.
178

  Zdravotní škola nabízela dva obory – dětská a zdravotní 

sestra a  učňovskou školu navštěvovalo na 700 žáků.
179

 Celkem 12 oborů 

této školy dávalo vzdělání učňům celého Šluknovského výběžku až 

po  Českou Kamenici.  Začalo tak období populačního růstu a bylo nutné 

pokračovat v řešení umísťování dětí a  žáků do mateřských a základních 

škol.
180

 Opačnou situaci muselo řešit gymnázium, kde došlo k úbytku 

studentů, což bylo způsobeno nepříznivým vývojem populace v našem 

státě na přelomu šedesátých let.
181

 

V důsledku politických událostí docházelo i ke změnám 

v mezilidských vztazích. Na školách se šířila nejistota a strach. Nikdo 

si nebyl jistý pohledem kolegů.
182

 I přes to studenti rumburského 

gymnázia společně s několika profesory 20. ledna 1969 vyšli 
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1991, s. 17. 
178 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 1. díl,  1945-1970, s. 303. 
179

 Tamtéž. 
180

 Tamtéž. 
181 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 18. 
182

 Tamtéž. 
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před  budovu a s vlajkou spuštěnou na půl žerdi uspořádali tryznu 

za  Jana Palacha.
183

 Poté začaly být ukládány stranické tresty. Prvním, 

kdo obdržel trest II. stupně, byl tehdejší ředitel gymnázia Josef Kaluha. 

V odůvodnění se udávalo, že se postavil za netřídní prohlášení 

z 21. 8.  1968, nepostřehl, že se na něm podílely pravicové živly, což se 

projevilo v jeho nesprávném postoji k Sovětskému svazu. Podmínečně 

ve funkci ředitele zůstal, ale inspekce v prosinci 1969 rozhodla, 

že v politickém řízení školy jsou nedostatky, profesoru Kaluhovi udělila 

důtka a k 1. 9.1970 ho zbavila funkce ředitele.
184

  Další trest II. stupně 

byl udělen profesoru Narcisu Herynkovi, a to především za podporu 

demonstrace k upálení Jana Palacha. Stranický trest I.  stupně 

(napomenutí) byl ještě udělen zástupci ředitele Theodoru Vtípilovi.
185

 

Drobné tresty postihly ještě profesory Josefa Fialu, Josefa Chudého, 

Jaroslava Kavana a Jarmilu Pěčkovou.
186

 Ve vedení školy došlo 

ke  změně a na místo ředitele nastoupil Luděk Šimáček. Ze školní 

knihovny musely být vyřazeny a odvezeny knihy pokrokových autorů.
187

 

Byl zde založen SSM, do kterého začátkem 70. let postupně vstoupili 

téměř všichni studenti gymnázia, aby jejich další studium na vysoké 

škole nebylo ohroženo tím, že nebyli členy této politické organizace. 

Mnoho z nich se na činnosti SSM nepodílelo.
188

 

 

 

 

                                                             
183 Tamtéž. 
184 Tamtéž. 
185

 1906 – 2006  100 let Gymnázia Rumburk, Rumburk, 2006, s. 26. 
186

 Tamtéž. 
187 Tamtéž. 
188

 Tamtéž. 
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7. 3. Odchody rumburských učitelů do emigrace 

 

 Tím, že školní kroniky byly zcela jistě psány na konci školního 

roku, můžeme sledovat nutnost politické ideologie, která se v nich 

odráží.  Z dostupných zápisů vyplynulo, že začátek školního roku 1968-

1969 byl poznamenán politickými událostmi, které měly za následek 

potlačení protistátních a protisocialistických sil, které chtěly odtrhnout 

Československou republiku od socialistického bloku.
189

 Naštěstí přijela 

na pomoc ohroženému socialismu v naší vlasti vojska Varšavské 

smlouvy. I přes zmatenost a  nedostatek informací byl tento školní rok 

zahájen bez problémů, nikde neproběhly žádné protisovětské 

a protisocialistické akce.
190

  

 To však neznamenalo, že všichni učitelé tomu, co se stalo, byli 

nakloněni  a souhlasili s tím. Jak bylo uvedeno, na gymnáziu byly 

provedeny čistky už v roce 1969. Svůj názor projevili také někteří 

pedagogové Základní školy v Tyršově ulici. V těchto letech byl 

ředitelem školy Jiří Kohoutek a jeho zástupcem známý výtvarník Ota 

Nalezinek
191

 a Věra Klímová. Právě začátek školního roku 1969-1970 

zaznamenal pro tuto školu nemálo problémů. „Během prázdnin 1969 

zůstal v zahraničí zástupce ředitele školy, Ota Nalezinek. Je  nutno říci, 

že se krátce před tím rozvedl a zřejmě řešil své rodinné záležitosti tímto 

svérázným způsobem. Ani dopis, zaslaný organizaci strany a vedení 

školy, nenasvědčuje tomu, že byl motivován politickými důvody“.
192

 

                                                             
189 ŠA ZŠ Pastelka, Pamětní kniha III. obecné školy v Rumburku 1945-1992, školní rok 1968/69. 
190 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 222. 
191 Ota Nalezinek – koláže • obrazy • textilie, in: Rumburské noviny [online], 2006, roč. 2006, č. 16 
[vid. 2016-03-24], dostupné z: http://rn.rumburk.cz/2006/09/18/ota-nalezinek-kolaze-%e2%80%a2-
obrazy-%e2%80%a2-textilie/- Ota Nalezinek -  významný výtvarník, který od roku 1969 žije v emigraci 
v Lucembursku, Lucemburské Velkovévodství mu v roce 2006 udělilo státní vyznamenání za 
celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění . 
192

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 227. 
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Z  informací od  jeho dcery, paní Renaty Tomkové, učitelky mateřské 

školy  V Podhájí, jsem se dověděla, že tatínek neodešel do emigrace 

z politických důvodů. Jeho odchod skutečně zčásti souvisel s rodinnou 

situací. Je však pravdou, že pan Nalezinek nebyl spokojen 

s československým školstvím, kritizoval ho, nelíbil se mu především 

postoj některých kolegů k dětem, neztotožňoval se s vyučovacími 

metodami ani obsahem učiva.
193

  

Z politických důvodů však v zahraničí zůstali manželé Blanka 

a  Pavel Erbesovi, kteří 6. 9. 1969 odjeli na dvoudenní návštěvu 

do ciziny, a odtud se již nevrátili. V kronice bylo uvedeno, že jejich 

smýšlení nikdy nebylo socialistické a byli vedeni čistě sobeckými 

důvody.
194

 Tyto skutečnosti měly jistě vliv na  zahájení nového školního 

roku a museli být povoláni někteří důchodci.
195

  

 Na dalších dvacet let skončila etapa snah o demokratizaci 

a modernizaci škol, která měla za cíl školství oprostit od ideových, 

socialistických a prosovětských názorů. 

 

8.  Začátek doby normalizace v československém školství 

 

Z dubnového předsednictva ÚV KSČ roku 1969 vyplynuly jasné 

požadavky na směřování budoucí československé politiky, a to nejen 

obecné, ale i školské. Ta si vzala za vlastní uplatnění marxisticko-

leninského přístupu k řešení teoretických i praktických školních 

problémů.
196

 Pro výuku byly zřízeny ústavy marxismu-leninismu.
197

 

                                                             
193

 Zaznamenáno z rozhovoru s paní Renatou Tomkovou, roz. Nalezinkovou. 
194

 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 227. 
195 Tamtéž. 
196

 SINGULE, František: Školství evropských socialistických zemí, s. 120. 



51 
 

S tímto se také shodovaly vzpomínky pamětníků, kteří uváděli, že se 

v marxismu-leninismu museli neustále vzdělávat a ředitelé škol byli 

nuceni psát na jednotlivé učitele hodnocení jejich práce především 

v  politické oblasti.  

 

8. 1. Změny na ministerstvu školství a následný vývoj socialistické 

školy 

 

Také na ministerstvu školství došlo k zásadní změně. Na post 

ministra školství byl jmenován jeden z nejradikálnějších normalizátorů 

Jaromír Hrbek (1969-1971)
198

, který prosadil při „konsolidaci“ českých 

škol velmi tvrdé metody.
199

 „Vedoucím pracovníkům ve školství 

rozesílal denunciační dotazníky, v nichž měli informovat ministerstvo 

nejen o vlastních postojích v roce 1968, ale též o činnosti a názorech 

podřízených kolegů.“
200

 Když ho v roce 1971 vystřídal v ministerském 

křesle disciplinovaný člen KSČ Ing. Josef Havlín, byla „kádrová očista“ 

pedagogických sborů téměř u konce. Na první místo školské reformy se 

dostala komunistická výchova.
201

 

Pro další vývoj socialistické školy vytyčil hlavní úkoly XIV. sjezd 

KSČ, který se konal v květnu 1971.
202

 Mezi nejdůležitější cíle patřilo to, 

že škola musela být oporou socialistického zřízení. Dále se do popředí 

stavěla pedagogická práce, komunistická výchova a výchova 

                                                                                                                                                                             
197 Tamtéž. 
198 Jaromír Hrbek, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno 6. 3. 2015,                 
[vid. 2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Hrbek. 
199 Poučení z krizového vývoje – historický kontext, in: Ústav pro studium totalitních zločinů [online], 
[vid. 2016-03-24], dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje-historicky-
kontext. 
200 Tamtéž. 
201

 MORKES, František: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: (období let 1848-
2001), s. 83. 
202 Mach, Vladimír: Komunistická strana Československa (KSČ): proces normalizace, in: Totalita 
[online], [vid. 2016-04-06], dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_08.php. 
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a  vzdělávání dělnického dorostu. Sjezd jasně proklamoval provádění 

jednotné školské politiky v ČSSR.
203

 Řada opatření, která z XIV. sjezdu 

vyplynula, vedla k prohloubení vedoucí úlohy strany na školách 

a  k rozvoji práce PO a SSM.
204

 

 

8. 2. Ideové zásahy do výuky společenskovědních předmětů na 

školách 

 

Velké změny zaznamenal také obsah výuky společenskovědních 

předmětů na školách.
205

 V rámci těchto předmětů, především občanské 

výchovy, si žáci měli osvojovat poznatky o základech socialistického 

společenského zřízení a učitelé je měli vést k upevňování tohoto 

přesvědčení.
206

 V plánech škol se  od roku 1970 pravidelně uváděly 

úkoly k posílení komunistické výchovy.
207

 Nejvíce se to odráželo v době 

konání sjezdů KSČ a KSSS, kdy se žáci i  pedagogové museli účastnit 

různých oslav vyzdvihujících přátelské soužití se Sovětským svazem.
208

 

Zásadní význam pro výuku občanské nauky na středních 

a  učňovských školách bylo vytvoření školní verze Poučení z krizového 

vývoje, kterou měli učitelé využívat jako doplňkovou učebnici, zejména 

v prvním ročníku studia.
209

 I když učitelé tuto látku obcházeli, 

normalizační moc měla nástroje, jak výuku krizového vývoje kontrolovat 

(stranická organizace na škole, inspekce, vedení školy). Pedagogové tak 

                                                             
203 SINGULE, František: Školství evropských socialistických zemí, s. 121.  
204 Tamtéž, s. 123. 
205 Tamtéž, s. 121. 
206 Tamtéž, s. 134. 
207 85 let nejsevernějšího gymnázia v ČSFR: 1. rok Obchodní akademie v Rumburku: I. díl, Rumburk, 
1991, s. 18. 
208

 Tamtéž. 
209

 Poučení z krizového vývoje – historický kontext, in: Ústav pro studium totalitních zločinů [online], 
[vid. 2016-03-24], dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/pouceni-z-krizoveho-vyvoje-historicky-
kontext. 
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byli pod přísným dohledem a kádrová politika ve  školství patřila 

k nejpřísnějším.
210

 Ředitel gymnázia Josef Kaluha se k této otázce 

vyjádřil v prvním porevolučním Almanachu Gymnázia 1901-1991 v tom 

smyslu, že největší zásahy cenzury byly provedeny v dějepisu a v české 

literatuře. Zdůrazňoval zde odpovědnost třídních učitelů za ideovou 

výchovu a  povinnost hodnotit žáky nejen z hlediska výuky, ale také 

z morálního profilu a  politického postoje rodičů.
211

  

Ze vzpomínek jedné paní učitelky, která působila v Rumburku 

a  blízkém okolí, vyplývá, že na pedagogy byl vyvíjen neustálý tlak na 

vstup do KSČ, přinejmenším museli absolvovat různá školení a účastnit 

se dalších politických vzdělávacích akcí. Jakékoliv snažení o získání 

vyšší funkce pak bylo podmíněno kádrovými požadavky, a to především 

členstvím v KSČ.
212

 

 

8. 3. Normalizační školství v Rumburku na svém začátku 

 

V červenci roku 1973 se konalo zasedání ÚV KSČ, které řešilo 

otázky výchovy mladé generace. Z jeho závěrů vycházelo také jednání 

celookresního aktivu učitelů komunistů.
213

  Někteří učitelé se zapojili 

do studia na večerní škole světonázorové výchovy pro nestraníky, kde se 

úspěšně podrobili závěrečnému pohovoru.
214

  Na ZDŠ Tyršova dva 

učitelé dokončili VUML, jedna učitelka absolvovala tříletou večerní 

školu MěV KSČ a další soudružka úspěšně ukončila první ročník.
215

 

                                                             
210 Tamtéž. 
211 85 let nejsevernějšího gymnázia v ČSFR: 1. rok Obchodní akademie v Rumburku: I. díl, Rumburk, 
1991, s. 17. 
212 Zaznamenáno z rozhovoru z bývalou učitelkou, která působila na školách v Rumburku a blízkém 
okolí od roku 1955. 
213

 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s. 49. 
214 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 246. 
215

 Tamtéž. 
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Podobný stav ve vzdělávání učitelů můžeme sledovat také ve školní 

kronice zvláštní školy
216

 nebo v pamětní knize obecné školy 

Gottwaldova.
217

 Z těchto informací lze usuzovat, že politické vzdělání 

učitelů mělo prioritu oproti vzdělání odbornému.  Kvalifikační růst 

pracovníků školství zajišťovaly nejen kurzy a další vzdělávání pedagogů, 

ale také dostatek pedagogických časopisů, kterých v ČSSR vycházelo 

začátkem 80.  let celkem 39.
218

 K tomu byly ročně vydávány desítky 

dalších publikací, které se týkaly výchovy a vzdělávání. 

Červencové zasedání ÚV KSČ se projevilo především 

ve  výchovně vzdělávací práci škol. V záznamech ZDŠ Tyršova se 

významnými cíli stalo „prohloubení výchovy k socialistickému vztahu 

k práci či prohloubení vztahu k socialistickému vlastnictví.“
219

 Plán 

vzdělávání se dále zabýval zlepšením péče o žáky z dělnických rodin 

a  o  žáky se slabším prospěchem. Velký důraz se kladl na profesionální 

zájem žáků a na výchovu dětí pro budoucí povolání.
220

  Všechny úkoly 

byly stanoveny velmi konkrétně a jejich plnění zajišťovali jmenovitě 

učitelé školy.
221

 Záznam v kronice uváděl příklad, že soudružkám 

učitelkám se společně s vyučujícím ruského jazyka podařilo rozšířit 

dopisování s dětmi ze SSSR, z NDR a Bratislavy.
222

  

Velmi dobrých výsledků dosáhly školy v Rumburku v oblasti 

veřejně prospěšných prací. Týkalo se to především sběru odpadových 

                                                             
216 ŠA Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk, Školní kronika zvláštní školy Rumburk 1955-
2001, školní rok 1973/74. 
217 ŠA ZŠ Pastelka, Pamětní kniha III. obecné školy v Rumburku 1945-1992, školní rok 1973/74. 
218 SINGULE, František: Školství evropských socialistických zemí, s. 136. 
219

ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 247. 
220

 Tamtéž. 
221 ŠA ZŠ Tyršova Rumburk, Pamětní kniha měšťanské školy v Rumburku: 1945-1975, s. 248. 
222

 Tamtéž, s. 250. 
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surovin a léčivých bylin,
223

 dále také brigádnických hodin.
224

  Závazky 

byly často splněny na více než na 100%.
225

 

V tomto období všechny dostupné prameny dokládaly význam 

pionýrské organizace. Ta v roce 1974 oslavila 25. výročí od svého 

založení a rumburské školy i městský národní výbor tomu věnovaly 

náležitou pozornost. Jako dárek děti dostaly nově zrekonstruovaný 

pionýrský dům v Ostružní ulici. Rekonstrukce stála téměř 1 mil. Kčs 

a  k  dispozici bylo 7 odborných pracoven, společenský sál a čítárna.
226

  

K výročí oslav uspořádal PDM pro 30 pionýrských kolektivů soutěž 

pod  názvem „Ten umí to a ten zas tohle“.
227

 

Také Lidová škola umění nezaostávala ve své činnosti oproti 

jiným mimoškolním organizací. Začátkem sedmdesátých let ji 

navštěvovalo 219 žáků. Obnovena byla činnost výtvarného oboru 

pod vedením Jitky Novotné (Dvorské), která na škole působí dodnes.
228

 

Ta  již v roce 1972 organizovala první výstavu žákovských prací.
229

 

Samozřejmě nelze opomenou práci pro  socialistickou vlast. Především 

ve školním roce 1974/1975 bylo uskutečněno velké množství „kulturních 

brigád“ při různých schůzích a oslavách.
230

  

 

 

                                                             
223  Tamtéž - na ZDŠ Tyršova žáci sebrali ve školním roce 1973-1974 143 tun odpadových surovin a 
211 kg léčivých bylin. 
224 Tamtéž - na ZDŠ Tyršova žáci společně s učiteli ve školním roce 1973-1974 odpracovali 14 129 
brigádnických hodin. 
225 ŠA ZŠ Pastelka, Pamětní kniha III. obecné školy v Rumburku 1945-1992, školní rok 1974/75. 
226 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s. 67. 
227

 Tamtéž. 
228

 Almanach k 60. výročí založení školy, Základní umělecká škola Rumburk, Rumburk, 2007. 
229 Tyto výstavy vč. veřejných vernisáží se konají dodnes. 
230

 Almanach k 60. výročí založení školy, Základní umělecká škola Rumburk, Rumburk, 2007. 
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8. 4. Reforma ve vzdělávání na základních a středních školách z roku 

1978 
 

 Do funkce ministra školství nastoupil roku 1975 Ing. Milan 

Vondruška, který funkci vykonával až do roku 1987 a tím se stal nejdéle 

působícím ministrem školství v Československé, ale i České republice. 

V době jeho nástupu se již rok připravovala nová reforma školství. 

Vondruškovým úkolem bylo ji řádně připravit k realizaci. Aby měl 

situaci zcela pod kontrolou, zakázal všem sdělovacím prostředků se 

jakkoliv negativně k reformě vyjadřovat.
231

 Všechny připomínky 

odborné veřejnosti byly značně a tvrdě odmítány.
232

 

 Ke změnám však skutečně došlo už v roce 1976. V almanachu 

vydaného k 90. výročí rumburského gymnázia bylo napsáno, že již 

v tomto roce se poprvé přijímali nadaní žáci z osmých tříd.
233

 

 Oficiální zákon o opatřeních v soustavě základních a středních 

škol vstoupil v platnost až v roce 1978. Jednalo se o souběh dvou 

skutečností – osmileté základní školy a desetileté povinné školní 

docházky. Ve skutečnosti to znamenalo, že dva roky povinné školní 

docházky museli žáci absolvovat na středních školách, gymnáziích nebo 

učňovských školách, kde situace vzhledem ke skladbě studentů byla asi 

nejhorší.
234

 Nebylo tedy možné žáky za porušování školního řádu trestat 

vyloučením, jak tomu bylo doposud. Do nepříjemné situace se ale také 

dostávaly děti, které měly zájem studovat na výběrové škole, ale 

z důvodu politických postojů rodičů jim to nebylo umožněno. V těchto 

případech mohl příslušný odbor národního výboru určit dítěti zařízení, 
                                                             
231 MORKES, František: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: (období let 1848-
2001), s. 87.   
232

 Tamtéž. 
233

 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 18. 
234 MORKES, František: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: (období let 1848-
2001), s. 88. 
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kde mohlo pokračovat v plnění povinné školní docházky.
235

 Jednalo se 

o  jeden z mnoha případů, kdy strana manipulovala se životy lidí. 

 Po zavedení reformy školství se na gymnáziích výrazně změnily 

učební plány jako další vlna polytechnizace. Do osnov byl zaveden 

předmět s názvem Základy výroby a odborné přípravy, dále také povinně 

volitelné odborné předměty.
236

 Studenti nejdříve mohli, posléze museli 

maturovat z těchto předmětů. Cílem bylo vychovat z nich kvalitní 

pracovníky THP.
237

 Tyto předpoklady se časem ukázaly jako mylné, 

protože absolventi gymnázií se  nemohli vyrovnat absolventům středních 

odborných škol. Příčinou byla především nedostatečná vybavenost 

technikou a přístroji ve srovnání se SOŠ.
238

  

 V roce 1981 se z bývalé učňovské školy stalo střední odborné 

učiliště polygrafické, jehož zřizovatelem byl jeden z největších 

polygrafických podniků Československa, n. p. Severografia. Učiliště 

mělo téměř sto zaměstnanců, působilo v pěti obcích Šluknovského 

výběžku a navštěvovalo ho 450 učňů.
239

  

 

8. 4. 1.  Výrazné zvyšování počtu žáků na školách v Rumburku 

 

 Na konci sedmdesátých let došlo k populačnímu nárůstu dětí 

školního věku. Tuto situaci bylo nutné řešit také v Rumburku, kdy již 

                                                             
235 Tamtéž. 
236 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 18 - pro 
gymnázium v Rumburku byly zvoleny předměty ekonomika a organizace programování., 
elektrotechnika a strojírenství. 
237

 Tamtéž - to platilo pro ty žáky, kteří nechtěli dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.  
238

 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 19. 
239 Historie školy, in: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk [online],  [vid. 
2016-04-11], dostupné z: http://www.sosmgp.cz/historie.html. 
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několik let nedostačovaly kapacity především základních škol.
240

 

Národní výbor přišel s prozatímním řešením. Žáci z přeplněné budovy 

I. stupně na Dobrovského náměstí byli každé ráno rozváženi autobusem 

do okrajových škol, které vynikaly velmi dobrou vybaveností 

a  především dostatečnou kapacitou.
241

 V průběhu roku 1976 odbor 

výstavby a územního plánování představil investiční záměr na výstavbu 

nové pětadvacetitřídní školy
242

 v oblasti ulic U  Nemocnice, Sukova 

a  Luční.
243

 Lokalita byla zvolena vzhledem ke snadné dostupnosti 

inženýrských sítí a z důvodu klidné části města.
244

  

 Rozšíření kapacity se stalo prioritou také pro mateřské školy. 

Staveniště pro výstavbu mateřské školy a jeslí v Komenského ulici
245

  

bylo předáno 6.  dubna 1976.
246

 Školka začala fungovat 19. 3. 1980.
247

 

 Zvýšený počet studentů zaznamenalo i rumburské gymnázium, 

kdy v letech 1950/51 se průměrný počet žáků pohyboval kolem 18, 

na  konci osmdesátých let to bylo 32. V některých třídách dosahoval 

počet až povoleného maxima 40 žáků.
248

 Vyučovací a výchovná práce se 

stala velmi náročnou a tím samozřejmě utrpěla především kvalita 

výuky.
249

  

 Počet žáků se zvyšoval také na zvláštní škole, a to na základě 

rozhodnutí KSČ a OŠ ONV, který přikazoval nástup některých dětí 

                                                             
240 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s.  80. – základní školu Tyršova 
navštěvovalo v roce 1977  790 žáků (dnes má okolo 400-430 žáků a k dispozici má také dvě budovy), 
v okrajových školách I. stupně bylo v průměru 120 žáků (dnes okolo 70-90 žáků). 
241 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s.  147 - osobně si pamatuji, že jsem také 
čtvrtou třídu (1980/81)  absolvovala na ZDŠ v Dolních Křečanech, i když jsem bydlela ve středu města 
a mojí spádovou školou byla budova na Dobrovského náměstí. 
242 Dodnes se v hovorové mluvě v Rumburku užívá název „nová škola“. 
243 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s.  131. 
244 Tamtéž. 
245 Dnes se v budově nachází I. stupeň ZŠ Tyršova Rumburk. 
246

 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s.  131. 
247

 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s.  267. 
248 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s. 19. 
249

 Tamtéž. 
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do  zvláštní školy.
250

 Také budova ve Vrchlického ulici byla ve velmi 

špatné stavu (elektrika, voda, topení). V roce 1984 došlo k přestěhování 

školy do budovy na Dobrovského náměstí.
251

  

 

8. 4. 2.  Nová moderní škola v Rumburku  

 

 Plán na vybudování nové školy v Rumburku byl vypracován už 

v roce 1976. Samotná výstavba však započala až v roce 1980, v předem 

určené lokalitě v ulici U Nemocnice. Generálním projektantem stavby 

byl Stavoprojekt Hradec Králové, vyšším dodavatelem se stal 

po  dlouhých jednáních PS Liberec a STAZ Děčín.
252

 Investici 

s původním rozpočtem 34 mil. Kč financoval rumburský městský 

národní výbor.  

 Otevření nové základní devítileté školy v roce 1984 se stalo 

událostí číslo jedna, což dokládá i zápis v kronice města, která věnuje 

této akci hned celou první stranu. Škola byla na tehdejší dobu velmi 

moderní, skládala se ze tří pavilonů – ústředního s 25 učebnami
253

, 

pavilonu pro mimoškolní činnost a  pro  stravování.
254

 Ke škole ještě 

náležel domek pro školníka a výměníková stanice. Celkové náklady 

na  výstavbu se nakonec vyšplhaly na 36 mil. korun. Jen na vybavení 

každé odborné učebny bylo vynaloženo 100 tisíc Kčs. 

 Na novou školu ve školním roce 1984/1985 nastoupilo 820 žáků
255

 

a její první ředitelkou se stala Vlasta Pimparová. Škola plně vyhovovala 

                                                             
250  ŠA Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk, Školní kronika zvláštní školy Rumburk 
1955-2001, školní roky – 1979/80, 1980/81. 
251 Škola zde sídlí dodnes. 
252 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s. 257. 
253

 ŠA Základní školy U Nemocnice Rumburk, Kronika základní školy 1985 – 2002 - 21 učeben pro žáky 
II. stupně a 4 učebny pro žáky I. stupně. 
254 SOA Děčín, Kronika Města Rumburk, 2. díl,  1971-1985, s. 382. 
255

 Tamtéž. 
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především výuce žáků II. stupně. Z tohoto důvodu se ve škole v Tyršově 

ulici začalo vyučovat pouze na I. stupni, budova na Dobrovského 

náměstí, kde původně sídlil I. stupeň, byla předána do užívání zvláštní 

škole.
256

 

 Na další léta tak byl vyřešen problém s nedostatečnou kapacitou 

škol v Rumburku. 

 

8. 5. Poslední změny v legislativě socialistického školství 

  

V roce 1984 vydalo ministerstvo školství poslední socialistický 

školský zákon.
257

 Byla v něm zakotvena povinná desetiletá školní 

docházka. Vycházel tak ze zákona z roku 1978 o opatřeních v soustavě 

základních a středních škol. Základní školství probíhalo na I. stupni 

v 1.  – 4. třídě a na II. stupni v 5. – 8. třídě. Dále do soustavy základních 

a středních škol náležely střední odborné školy, střední učňovské školy, 

gymnázia a školy pro mládež vyžadující zvláštní péči.
258

 Nově bylo také 

zabezpečeno právo na vzdělání v rodném jazyce občanům maďarské, 

německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti.
259

  

V témže roce vstoupil v platnost také nový platový řád,
260

 který se 

stal posledním platným v období totality. Udával počty hodin přímé 

výchovné činnosti, které musel pedagog týdně vykonat.
261

 Pro motivaci 

                                                             
256  ŠA Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk, Školní kronika zvláštní školy Rumburk 
1955-2001, školní rok 1984/85. 
257 Zákon č. 29/1984 Sb., Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon), in: Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky, [online], 1984 [vid. 2016-04-16]. Dostupné z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=29/1984&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 
258 Tamtéž. 
259

 Tamtéž. 
260

 Tamtéž. 
261 Tamtéž - učitel I. stupně – 23 hodin týdně, učitel II. stupně 21 hodin týdně a učitel na střední škole 
19 hodin. 
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nových učitelů absolventů byl platový řád v roce 1987 novelizován 

v oblasti odměňování. Platové postupy byly pro mladé učitele výhodné, 

méně pak pro dlouholeté pedagogy. Učitelé s delší než dvacetiletou praxí 

přišli o možnost dalšího zvýšení platu.
262

 Další nepovedenou novinkou 

bylo proplácení přespočetných hodin, kdy se odučená hodina proplácela 

jako běžná přesčasová v jakémkoli jiném zaměstnání. Veškeré tyto 

změny se staly zájmem kritiky odborné veřejnosti.
263

 

 

8. 5. 1. Aktivity žáků a učitelů v Rumburku v posledním normalizačním období 

 

Právě socialistický systém školství v osmdesátých letech 

v Československu se snažil co nejvíce zapojovat žáky a učitele do ideově 

zaměřených aktivit školní i mimoškolní činnosti. 

Výchovně vzdělávací a ideová práce se ve školách odvíjela 

od  sjezdů KSČ a KSSS i významných výročí, které strana uměla využít 

ke svému prospěchu. Jednalo se především o besedy a kulturní 

vystoupení k výročí osvobození Československa roku 1945 Rudou 

armádou, k výročí VŘSR, založení KSČ, Vítězného února, ale i třeba 

k výročí mostecké stávky.
264

 V Rumburku se každý rok konaly oslavy 

rumburské vzpoury.  

Hlavním cílem byla výchova ke komunismu a spolupráce se 

SSSR. Na  nové škole se konala výstava sovětských knih a hraček. 

„Žákům se velmi líbilo pásmo sovětských pohádek a film vhodně 

vybraný k MČSP.“
265

 

                                                             
262 MORKES, František: Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: (období let 1848-
2001), s. 88. 
263

 Tamtéž. 
264 ŠA Základní školy U Nemocnice Rumburk, Kronika základní školy 1985 – 2002. 
265

 Tamtéž. 
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Žáci se zapojovali do různých soutěží,
266

 které sloužily KSČ 

k prohlubování ideového myšlení dětí. Jejich výčet byl dlouhý, vybrala 

jsem pro názornost ty, kterých se účastnili žáci rumburských škol: 

literární soutěž Děti, mír a umění; olympiáda v ruském jazyce; Mladý 

historik; Technické minimum pionýrů; Puškinův památník; O zemi, kde 

zítra již znamená včera
267

 nebo Dukelský závod.
268

 Pravidelně se také 

konaly besedy se členy Lidových milicí. Strana nezapomínala ani 

na  tělesný rozvoj dětí. Nelze zapomenou na celonárodní Spartakiádu, 

která se stávala středem zájmu nejen žáků, ale i celé společnosti. Školu 

U Nemocnice v těchto letech pravidelně navštěvovala spisovatelka 

Eliška Horelová, která jí zůstala věrná i v porevolučních letech.
269

 

Na besedu sem zavítala také další oblíbená autorka knih pro mládež 

Markéta Zinnerová. 

Asi nejaktivněji v celé své historii pracovala v druhé polovině 

osmdesátých let pionýrská organizace. V tomto období se výrazně 

zvyšovaly počty členů PO SSM na školách. Škola U Nemocnice 

zaznamenala ve školním roce 1985/1986 v pionýrské organizaci 716 

členů, což bylo 83,4 % žáků z celé školy.
270

 K podobnému číslu 

docházela statistika i na škole v Tyršově ulici, která udávala v jednom 

roce 86,80% všech dětí ve škole. Do práce pionýrské organizace byli 

angažováni také učitelé, kteří zde pracovali jako oddíloví vedoucí. 

Učitelé měli za svou občanskou povinnost účastnit se veřejného 

života.  Pravidelně se zúčastňovali veřejných zasedání MěNV.
271

 Všichni 

                                                             
266 Příloha č. 1 – Vzpomínka Vlasty Havlenové. 
267 ŠA Základní školy U Nemocnice Rumburk, Kronika základní školy 1985 – 2002. 
268

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Kronika základní devítileté školy 1984-2012. 
269

 ŠA Základní školy U Nemocnice Rumburk, Kronika základní školy 1985 – 2002. 
270 Tamtéž. 
271

 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Kronika základní devítileté školy 1984-2012. 
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se museli zapojovat také do mimoškolní činnosti, a to prostřednictvím 

vedení zájmového kroužku nebo organizaci sběru druhotných surovin.
272

 

Důležitý úkol na školách měla Sdružení rodičů a přátel školy. 

Při  SRPŠ byly zřizovány komise, které měly za úkol úzce spolupracovat 

se školou v oblasti výchovy, stravování, revize a techniky.
273

 Rodiče se 

pravidelně účastnili brigád při úklidu přilehlých prostor školy.
274

 

Školství si tak zásluhou svých aktivit získalo prioritní postavení 

v socialistické společnosti.  

 

9.  Změny ve školství po sametové revoluci v roce 1989 

 

Po klidném průběhu sametové revoluce v listopadu 1989 začalo 

velmi rychle docházet ke společenským změnám, školství nevyjímaje. 

Občané  přijali s radostí nasměrování naší vlasti k demokracii. Dnes je 

možné konstatovat, že to byl proces náročný, v mnoha případech přišlo 

zklamání z následného vývoje. 

Již 4. prosince 1989 skončila ve funkci ministryně školství, první 

a  poslední žena na tomto postu Jana Synková, která byla zároveň 

poslední ministryní školství Československé socialistické republiky. 

Na  přechodnou dobu ji nahradil profesor Milan Adam, přední světový 

odborník v oboru biochemie kolagenu.
275

 

Jednou z jeho prvních aktivit byla tisková konference, která se 

konala na  ministerstvu školství v pátek 8. prosince 1989. Ve svém 

osvětovém projevu vyjádřil úctu k učitelskému povolání. 

                                                             
272 Příloha č. 1 – Vzpomínka paní Vlasty Havlenové. 
273

 ŠA Základní školy U Nemocnice Rumburk, Kronika základní školy 1985 – 2002. 
274

 Tamtéž. 
275 Milan Adam, in: WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie [online], aktualizováno 13. 4. 2016, [vid. 
2016-04-24], dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Adam. 
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Dále  proklamoval ideu navrácení vážnosti učitelskému stavu, zlepšení 

platových podmínek a sociálního zabezpečení.
276

 Co  se týkalo přímého 

vyučování na školách, tak v rámci příprav změn nové ústavy se změnil 

obsah výuky občanské nauky a dějepisu se zaměřením především 

na národní dějiny. Dějepis v 7. a 8. třídách se neklasifikoval
277

 

a  učebnice dějepisu mohli používat pouze žáci 6. a 7. tříd.
278

 

S okamžitou platností byly zrušeny Ústavy marxismu-leninismu 

na  vysokých školách.
279

 Od  nového školního roku byl zrušen předmět 

ruský jazyk a byl nahrazen označením cizí jazyk. Už ve školním roce 

1989/1990 byla umožněna studentům závěrečných ročníků gymnázií 

maturita z jiného než ruského jazyka.
280

 

 

9. 1. Začátky demokratického školství v praxi na školách 

v Rumburku 

   

„Listopadová revoluce v roce 1989 přinesla spravedlnost, 

demokracii a  humanitu i do školství“.
281

 V Rumburku to bylo nejvíce 

znatelné na zdejším gymnáziu. Po vyhlášení celonárodní několikadenní 

stávky se rumburští gymnazisté denně společně s učiteli shromažďovali 

v aule školy a besedovali s vysokoškoláky, bývalými studenty 

rumburského gymnázia. Už na začátku roku 1990 byli rehabilitováni 

                                                             
276 Vážnost učitelskému stavu, in: Rudé právo [online], roč. 70, 1989 č. 290, s. 2 [vid. 2016-04-16], 
dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/12/9/2.png. 
277 Tamtéž. 
278

 Občanská nauka, dějepis a cizí jazyky nově, in: Rudé právo [online], roč. 70, 1989 č. 294, s. 1 [vid. 
2016-04-16], dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/12/14/1.png. 
279 Vážnost učitelskému stavu, in: Rudé právo [online], roč. 70, 1989 č. 290, s. 2 [vid. 2016-04-16], 
dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/12/9/2.png. 
280 Občanská nauka, dějepis a cizí jazyky nově, in: Rudé právo [online], roč. 70, 1989 č. 294, s . 1 [vid. 
2016-04-16], dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/12/14/1.png. - 
na středních odborných školách studenti nevykonávali písemnou maturitní zkoušku z ruského jazyka 
-  Zaznamenáno z rozhovoru s mým manželem Romanem Masařem, který maturoval v roce 1990 na 
SOŠ. 
281

 1906 – 2006  100 let Gymnázia Rumburk, Rumburk, 2006, s. 27. 
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pedagogičtí pracovníci, kterých se osobně dotkla diskriminace v období 

1948-1989.
282

 Jmenovitě se to týkalo PhDr. Jaroslava Havleny
283

 

a  Jaroslava Oprchala, postižených v roce 1968, Josefa Fialy, Narcise 

Herynka, Josefa Chudého, Josefa Kaluhy
284

, Jaroslava Kavana, Jarmily 

Pěčkové a Theodora Vtípila. Další změnu gymnázium očekávalo 

v podobě znovuzavedení výuky na osmiletém gymnáziu.
285

 

Prvotní ideály nové výuky nebylo zrovna jednoduché aplikovat 

do praxe. Každá škola a především každý jednotlivý učitel se s touto 

situací musel vyrovnat sám. Výstižně to svým zápisem v kronice 

vyjádřila paní ředitelka zvláštní školy. „Doba se velmi změnila – začala 

vládnout demokracie, které se musíme všichni učit. Je to doba složitá, 

ve vývoji, v lidech, v ekonomice, ve  školství atd., atd.“
286

  

Na škole U Nemocnice zaznamenali v druhém pololetí školního 

roku 1989/1990 jistou nervozitu a rozladěnost. Hlavním důvodem bylo, 

že si rodiče a učitelé představovali rychlejší průběh změn.
287

 Pedagogové 

se museli vypořádat s nelehkým úkolem, a to dětem srozumitelně a jasně 

vysvětlit, co je demokracie, jak se projevuje, jaké má možnosti, ale také 

povinnosti.
288

 Najednou stále opakované fráze o morálce, čestnosti, 

pracovitosti a zodpovědnosti začaly mít reálný dopad.
289

 

V kronice Základní školy v Tyršově ulici není o změnách 

v politickém režimu a ve školství roku 1989 jediná zmínka.
290

 Na můj 

dotaz proč tomu tak bylo mi tehdejší zástupkyně ředitelky a autorka 

                                                             
282 Tamtéž. 
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284 Tamtéž. 
285 Gymnázium Rumburk: Almanach k 90. výročí založení školy, Rumburk, 1996, s 19. 
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 ŠA Základní školy Tyršova Rumburk, Kronika základní devítileté školy 1984-2012. 
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zápisu v kronice sdělila, že informace o dění v tehdejším 

Československu vynechaly záměrně, z pocitu obavy z následujícího 

vývoje. Obě zažily události roku 1968 a vyjádření vlastního názoru se 

mohlo v budoucnu stát problémem.
291

 

Toto období výstižně zhodnotil ve svém projevu na konci školního 

roku pan Jaroslav Duba, ředitel Základní školy U Nemocnice. „Tento 

nelehký školní rok byl plný dramatických událostí, které nám ale skýtají 

naději, že léta následující budou pro naši obtížnou práci příznivější, že se 

škole vrátí taková úroveň, kterou by měla mít instituce, jež vzdělává 

národ.“
292
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Závěr 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat vývoj školství 

v Rumburku od roku 1945 do sametové revoluce 1989. Podařilo se mi 

analyzovat změny ve školství na pozadí historických událostí, které měly 

neodmyslitelný vliv na vývoj celé československé společnosti.  

Práce je rozdělena do kapitol, které jsou uspořádány 

chronologicky a vždy se vztahují k zásadním zvratům v dějinách 

poválečného školství. 

 První kapitoly se věnují začátkům rumburského školství 

po  roce 1945. Z dostupných zdrojů vyplývá, že za změnu ve školství na 

celostátní úrovni po roce 1945 lze považovat vydání zákona v roce 1948 

o jednotné národní škole, pod nímž byl podepsán ministr školství 

profesor Zdeněk Nejedlý. Informace uvedené v místních pramenech 

o situaci v pohraničím Rumburku se lišily od toho, co se dělo ve zbytku 

republiky. Vzhledem k tomu, že město prošlo kompletní výměnou 

obyvatelstva,
293

 školy se potýkaly s problémem personálního obsazení. 

Někteří kantoři se do Rumburku vrátili po odchodu za první republiky 

a  začali zde organizovat poválečné školství. Situace nebyla jednoduchá, 

ale určitě se podařilo během následujících let dodat vzdělání v této 

lokalitě uznávanou kvalitu. Ve městě ihned po válce začaly fungovat 

první české školy od předškolního až po středoškolské vzdělávání. 

 Dalším významným obdobím bylo formování školství 

v  období 50. let. Kroniky a dostupná literatura zde poukazují na zcela 

nový směr. V roce 1953 byl vydán nový školský zákon, který měnil 

devítiletou školní docházku na jedenáctiletou, řešil vzdělávání pedagogů 

a mimoškolní činnost mládeže.  Primární prameny dokládají vznik 

                                                             
293
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školních družin při základních školách a pionýrského domu 

v Rumburku.  Na základě zájmu o vzdělávání dětí se zvláštními 

vzdělávacími potřebami začala ve městě fungovat Zvláštní škola. Dále 

došlo k rozvoji dělnických kvalifikací.  Školství se v těchto letech 

dostalo pod vedení komunistické strany, která jej ideologicky 

ovlivňovala a politicky zneužívala.    

 Součástí legislativy z roku 1960 bylo vydání nového 

školského zákona, kterým se znova obnovila povinná devítiletá 

docházka. Rumburské školství se vyvíjelo poměrně rychle a umožňovalo 

vzdělávání na všech typech škol. Aktivně pracovala lidová škola umění, 

kterou navštěvovali žáci z celého Šluknovského výběžku.   

 Z použitých materiálů vyplynulo, že zásadním rokem 

pro dalších dvacet let vývoje školství se stal rok 1968. Po snaze 

odpolitizovat a demokratizovat výuku na školách v první polovině roku 

došlo po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 k výrazným 

represivním zásahům proti lidem, kteří byli podporovateli nové reformy 

společnosti. V Rumburku to nejvíce postihlo pedagogy na místním 

gymnáziu, což dokládaly vzpomínky ve výročních publikacích. Mnoha 

z  nich byly uloženy stranické tresty, dokonce z těchto důvodů došlo 

i  k  výměně na místě ředitele. Někteří učitelé na základní škole Tyršova 

řešili situaci odchodem do emigrace.  Zásadním dokumentem se stalo 

Poučení z krizového vývoje, jehož aplikace do výuky byla přísně 

kontrolována.   

 Poslední část mé bakalářské práce se věnuje 

normalizačnímu školství v Rumburku. Vzpomínky pamětníků z tohoto 

období vyzdvihovaly povinnost absolvovat politická školení, studium 

na  večerních školách KSČ nebo přímo na VUMLu. Dále byli nuceni se 

zapojovat do činnosti pionýrské organizace a dalších společenských 
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organizací. Podle dochovaných informací se organizovalo mnoho akcí 

a soutěží ideově politicky zaměřených. Cílem vzdělávání se stalo 

„prohloubení výchovy k socialistickému vztahu k práci či prohloubení 

vztahu k socialistickému vlastnictví.“ Ministerstvo školství v této 

souvislosti vydalo v roce 1978 zákon, kterým se změnila devítiletá 

povinná školní docházka v desetiletou. Místní školství od začátku 70. let 

řešilo nedostatek kapacity základních a mateřských škol. Do provozu 

byly tak uvedeny nová mateřská škola a především moderní základní 

škola s kapacitou 900 žáků. Dále v Rumburku od roku 1981 začalo 

fungovat Střední odborné učiliště polygrafické, kde studovali žáci 

i ze vzdálenějších koutů republiky. 

 Do stagnace normalizačního školství vstoupil rok 1989. 

Po sametové revoluci došlo k obecným změnám poměrně rychle. 

Okamžitě byly rušeny Ústavy marxismu-leninismu a už v prosinci se 

změnily osnovy výuky občanské nauky a dějepisu v 7. a 8. ročníku 

základní školy. Učitelé na tuto dobu vzpomínají jako na náročnou 

na vysvětlování celospolečenských událostí. Rumburští profesoři 

gymnázia, kteří byli v 50. a 70. letech diskriminováni, se dočkaly 

rehabilitace. Kronikáři se v záznamech k tomuto roku vyjádřili jako 

k začátku nové demokratické etapy školství.  

Při psaní bakalářské práce jsem využila literaturu týkající se 

obecného vývoje dějin školství, novinové články v Rudém právu, 

Týdeníku školství či v dochovaném místním tisku a tematicky zaměřené 

články na webových serverech Ústavu pro studium totalitních zločinů 

a  Totalita. Dále jsem čerpala z dobových pramenů, jako jsou kroniky 

několika Rumburských škol uložených ve školních archivech. 

K  dispozici jsem měla také tři kroniky Města Rumburk od roku 1945 
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do  roku 1992 na CD, almanachy a publikace vydané k výročím vzniku 

škol či vzpomínky pamětníků.  

Co se týká odborné literatury, musím bohužel konstatovat, že 

téměř všechny knihy věnující se historii školství v poválečném období 

byly vydány před rokem 1989, což znamenalo od autorů ideologické 

pojetí komunistického režimu spjatého se socialistickou školou. Jedinou 

drobnou publikací vydanou po  sametové revoluci, která se týkala dějin 

školství v Československu, jsou Kapitoly o školství, o ministerstvu 

a  jeho představitelích: (období let 1848-2001) od Františka Morkese. 

Ta se jevila jako přínosná. Některé informace, jako třeba citování 

školské legislativy, se ukázaly jako nepřesné a neúplné,
294

 ve velké 

většině se věnovala vysokoškolskému vzdělávání. Kladně lze hodnotit 

odpolitizovaný pohled na tehdejší dobu.  

Jako nejlepší podklady pro tuto práci hodnotím dobové kroniky 

škol a kroniku Města Rumburka. Městská kronikářka paní Marie 

Zibnerová  velmi pečlivě zaznamenávala všechny skutečnosti, které se 

v  jednotlivých letech ve městě udály. Každý rok je rozdělen do kapitol, 

kdy daná kapitola se týká určité oblasti. To znamenalo, že se v kronice 

velmi dobře dohledávaly potřebné informace týkající se školství. Je třeba 

zdůraznit, že paní Zibnerová se snažila veškeré skutečnosti 

zaznamenávat velmi jasně a objektivně bez zbytečných politických 

komentářů. To se nedá říci o zápisech ve školních kronikách, ale jejich 

ideová zabarvenost neubírá na jejich zajímavosti, dostatku informací 

a obsahu.   

 Posledním primárním pramenem, který jsem využila jako podklad 

pro  práci, se stala orální historie. Jako prvního pamětníka jsem oslovila 
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svoji třídní učitelku ze základní školy paní Vlastu Havlenovou.
295

 

V  období 1953-1989  učila v Rumburku český jazyk a dějepis a její muž 

dr. Jaroslav Havlena byl profesorem dějepisu a latiny na zdejším 

gymnázium. Toto setkání se pro moji práci, co se týká získávání 

informací od pamětníků, stalo jistě nejpřínosnějším. Tato 

čtyřiaosmdesátiletá paní učitelka mi předala opravdu velmi podrobný 

a ucelený přehled vzpomínek na své působní v rumburském školství.  

Dále jsem se dále obrátila s žádostí o pomoc na paní Ester 

Sadivovou, pracovnici Městského muzea v Rumburku, která je 

historičkou a autorkou několika publikací o historii Rumburku. Ochotně 

mi vyhledala všechny možné materiály týkající se rumburského školství 

uložené v místním muzeu. Aktivně komunikovala také se Státním 

okresním archivem v Děčíně, protože jako pracovnice muzea se mohla 

dostat k různým pramenům snadněji. Bohužel některé kroniky 

rumburských škol byly v této době badatelsky nepřístupné.  Společně 

jsme zorganizovaly besedu o historii rumburského školství s pamětníky. 

Na besedu se dostavilo celkem 35 seniorů. To bylo příjemné zjištění 

a  věřila jsem, že zde načerpám spoustu informací. Měla jsem připravené 

otázky týkající se vzpomínek, které jsem chtěla objasnit. Bohužel jsem 

nezískala dostatek použitelných konkrétní informací, a to především 

z  důvodu, že se mi nepodařilo udržet diskusní morálku účastníků. 

Po  neúspěchu besedy jsem zvolila raději osobní rozhovor s několika 

pamětníky, ti si však nepřáli být jmenováni.  Od nich jsem se bohužel 

také dozvěděla pouze obecné informace, které vyplývaly z kontextu již 

ověřených zdrojů.  

K získání dalších informací jsem oslovila pana Mgr. Jaroslava 

Melichara, posledního předrevolučního ředitele gymnázia, posléze 
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ředitele obchodní akademie. Pan Melichar je učitel dějepisu na zdravotní 

škole a OA, který společně se svou manželkou profesorkou rumburského 

gymnázia značnou část svého učitelského života věnoval právě historii 

rumburského středního školství. Manželé Melicharovi jsou autory či 

spoluautory všech porevolučních publikací týkajících se celé historie, 

předválečné i poválečné, rumburského gymnázia a  střední zdravotnické 

školy. Právě kroniky gymnázia jsou v současné době badatelsky 

nepřístupné, tak jsem veškeré informace musela čerpat právě 

z uvedených almanachů.  

 V celkovém konceptu mé bakalářské práce se mi velmi 

dobře zdařilo vysledovat zásadní změny, kterými prošlo školství 

v  Rumburku v poválečné historii. Z dostupných použitých pramenů 

a  literatury jsem se soustředila na důležité okamžiky tohoto období, 

které měly vliv na život lidí působících na školách v Rumburku, na jejich 

názory, postoje, nucené povinnosti výkladu vyučovací látky či účasti 

na  mimoškolních aktivitách. Bylo velmi zajímavé zmapovat vývoj 

školství v Rumburku od roku 1945 do roku 1989, kterého jsem 

v osmdesátých letech byla sama součástí. Tato skutečnost se stala pro mě 

další motivací ke zkoumání tématu rumburského školství tentokrát 

před  druhou světovou válkou, kdy ve městě fungovala Česká menšinová 

škola. 
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Příloha č. 1 

Vzpomínka Vlasty Havlenové 

Pravděpodobně je jen málo lidí v Rumburku – absolventů 

rumburských škol, kteří by neznali jméno Jaroslav Havlena nebo Vlasta 

Havlenová. Při rozhovoru s touto mou bývalou učitelkou jsem od ní 

slyšela, jak strávili přes 60 let učitelského a potom důchodcovského 

života v našem městě. Z jejího vyprávění uvádím: „ Narodila jsem se 

v roce 1932, maturitu na gymnáziu v Čáslavi jsem složila v r. 1951, ale 

na pedagogickou fakultu jsem jít nemohla, nesměla jsem studovat 

pro  špatný původ. Otec byl sedlák- v té době „kulak“, což byl tehdy 

nepřítel státu, a strýc, u něhož jsem bydlela, byl po únorových 

událostech v roce 1948 sesazen z funkce okresního školního inspektora 

pro členství v  národně socialistické straně. Ale na štěstí pro mne měl 

stále v oblasti školství své přátele, a tak mne tehdejší krajský inspektor 

v Liberci zařadil do měsíčního kurzu pro budoucí učitele (samé dívky po 

maturitě) ve Vratislavicích. Po jeho absolvování jsem byla „uklizena“ 

do  Rumburku, kam z kurzu přišla také Milena Bláhová- potom 

dlouholetá kolegyně. Ve Šluknovském výběžku byl tehdy velký 

nedostatek učitelů. Já jsem dostala místo na 1. stupni, a když jsem 

inspektora požádala o  možnost studovat dálkově pro 2. stupeň Č a D, se 

souhlasem mě hned poslal do školy ve Velkém Šenově, kde mu s touto 

aprobací nenastoupil profesor Jaroslav Havlena. Viděla jsem velikou 

výhodu v tom, že předmětům svého studia budu moci hned vyučovat. 

Jenže Havlena byl na vojně, vrátil se později, já jsem byla přeložena až 

na hranice do vzdálené Dolní Poustevny. Za tu změnu jsem Havlenu 

„nenáviděla“, za tři roky jsem se za něho provdala. Ale laskavý ředitel 

Kalíšek mi slíbil, že mě za rok vezme zpět, až odejde jeden člen sboru 
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na  vojnu.  Ve Velkém Šenově jsem pak jeden rok vytouženou češtinu 

i  dějepis učila, tehdy tam nastoupil před vojnou Josef Kaluha, pozdější 

ředitel rumburského gymnázia. V roce 1953 jsem byla přeložena 

do  Rumburku na školu v Tyršově ulici a o rok později, kdy jsem 

dokončila dálkové studium, na druhý stupeň jedenáctileté střední školy 

v budově gymnázia, manžel tam byl od vzniku jedenáctiletek. Tam jsem 

s přestávkou na mateřskou dovolenou v letech 1958 -1964 vyučovala 

přes dvanáctiletky až do vzniku gymnázií, do roku 1973.   

Zažila jsem tam radostné vyučování nadaných žáků z celého 

Šluknovského výběžku. Pod vlivem nadějí v roce 1968 se řediteli  

Kaluhovi  podařil pokus o jakési obnovení nižších tříd víceletého 

gymnázia s výukou několika hodin angličtiny vedle ruštiny.  V prvém 

roce jsme měli dvě třídy, v dalším jednu, pak přišel příkaz nepokračovat, 

ale angličtina už v rozvrhu zůstala. Roku 1973 jsem přešla na Základní 

školu v Tyršově ulici, po přestěhování druhého stupně do nové budovy 

r.  1984 do školy U Nemocnice. Tam jsem skončila v roce 1993. Svoji 

učitelskou práci jsem měla ráda, myslím, že jsem dovedla naučit, 

a  protože jsem měla vlastní děti, s kázní jsem neměla problémy. Potěšilo 

mě, když mi po letech řekli bývalí žáci, že s mou češtinou vystačili na 

středních školách až k maturitě, že i tam se učili z mých poznámek 

z hodin dějepisu. Náročnější pro mne ve škole byly roky, kdy byly děti 

malé. Když chce češtinář naučit, musí žáci psát a učitel opravovat, 

to chce hodně času. Později jsem se ve škole starala o žákovskou 

knihovnu, byla jsem metodičkou Č J pro severní část okresu, vedla jsem 

zde proškolování pro novou koncepci od r. 1980.  

Už jako důchodkyně jsem učila 2 roky Č a D ve třídě obnoveného 

osmiletého gymnázia v letech 1990-1992. Zkusila jsem si podruhé práci 
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s nadanými a bezproblémovými dětmi, a proto moje poslední vzpomínky 

na povolání učitelky jsou hezké. Ze současné školy je mi smutno.“ 

Profesor Jaroslav Havlena se narodil r. 1924 v Bělčicích 

u  Březnice. Začal studovat na českém gymnáziu ve Vídni, ale když 

Hitler Rakousko v roce 1938 obsadil, byla škola zrušena. Ve studiu 

pokračoval v Příbrami, kde potkal spolužáky se stejným osudem. Jeden 

opustil gymnázium v pohraničí, jeden na Slovensku. V Příbrami zažil 

hrůzy heydrichiády, spolužák a ředitel školy byli zastřeleni. Událost je 

námětem Drdovy povídky Vyšší princip. Na jaře r. 1944 byli studenti 

narození v roce 1924 posláni (místo maturity) na práci do Německa, 

Havlena do Coburgu. Protože uměl německy, vedle práce u obráběcího 

stroje zodpovídal asi za 20 českých kluků, většinou z venkova. Všichni 

se ve zdraví vrátili.  Po těchto zkušenostech se prý rozhodl pro studium 

učitelství Č a D na filozofické fakultě. Tam ho zastihly únorové události 

roku 1948. Při „čistkách“ museli odejít nejlepší profesoři (Karel 

Stloukal, Zděněk Kalista oslepl ve vězení…), nahradili je nevzdělaní 

straníci, studenti protestovali, byli vylučováni ze studia, zatýkáni, 

vězněni, stáli před státním soudem (obviněni ze špionáže a vlastizrady 

v souvislosti s popravou generála Piky). Mezi nimi byl i Havlena. Snad 

proto, že jeho otec byl dělník – kameník a měl na tehdejší dobu dobrý 

„původ“, byl po třech měsících vězení před soudem „ zproštěn obžaloby 

pro nedostatek důkazů“(až budou důkazy, proces bude obnoven- to byla 

trvalá hrozba). Když někdo tehdy výjimečně odsouzen nebyl, byl to 

pro  veřejnost „důkaz tehdejší spravedlnosti“ Řada vězněných studentů 

měla několikaleté tresty, jeden dostal trest smrti, později změněný 

na  doživotí, při amnestii se dostal na svobodu po 11letech v uranových 

dolech. Po  propuštění z vězení Havlena musel na 2 roky na vojnu, ale 
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povedlo se mu odtud složit státní zkoušku z dějepisu, a tak ukončit 

studium. (V roce 1990 mu Filozofická fakulta UK udělila v době 

rehabilitací titul PhDr, aby byla odčiněna křivda, která se stala 

studentům v roce 1948.)Ještě na vojně dostal umístěnku do Velkého 

Šenova, po dvou letech začal vyučovat na právě vzniklé jedenáctileté 

škole v budově gymnázia, z té se pak stala dvanáctiletka, čtyřleté 

gymnázium… Vedl na škole žáky k četbě, vybudoval dobrou školní 

knihovnu, studenty výborně připravoval na vysokoškolská studia. 

S mnoha si i po letech dopisoval a  při setkáních se těšil z jejich úspěchů. 

Skončil jako zástupce ředitele, asi proto, že do nejsevernějšího gymnázia 

v republice se nikdo nehrnul a  že tehdejší ředitel Kohoutek si byl vědom 

Havlenových profesních a  lidských kvalit a jeho postoje k práci. Jako 

důchodce ještě 7 roků vyučoval rád nepovinnou latinu. Zemřel 9.  2. 

2015. 

Nikdy se paní Havlenová ani její manžel nestali členy komunistické 

strany na rozdíl od mnoha jiných kolegů i přátel. Nelze pochybovat 

o  tom, že jim to bylo nabízeno (jejich přítel a kolega byl Josef Kaluha). 

I  když ve sledovaném období byly učební osnovy (v jejich případě 

především dějepis) ovlivněny třídním hlediskem, i tak se oba snažili 

zachovat si jistý nadhled a profesionalitu. Od žáků za to sklízeli respekt. 

Vzhledem k pohnuté minulosti – podle jejich slov- stále v určitém 

období nad nimi visel pomyslný „Damoklův meč, ale měli štěstí, že 

spolu prožili ve zdraví řadu hezkých roků důchodu.  Jako všichni učitelé 

se museli zapojit do veřejné činnosti ve městě. Jaroslav Havlena 

pracoval v občanském výboru č. 35 a s prof. Mayerem se podílel 

na textech brožur o Rumburku. Vlasta Havlenová do Sboru pro občanské 
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záležitosti na vítání občánků připravovala kulturní vystoupení 

a  o  sobotách vodila děti na národní výbor. 

Josef Kaluha 

Josef Kaluha se narodil roku 1928 ve Zvířeticích u Bakova nad 

Jizerou, vystudoval obor D a Z pro třetí stupeň. Krátce před nástupem 

vojenské služby učil ve Velkém Šenově. Po dvou letech vojny, kde 

vstoupil do strany, učil ve Varnsdorfu. V roce 1958 byl dosavadní ředitel 

jedenáctiletky v Rumburku,   nestraník Jan Oprcha, zbaven funkce 

(údajně za propagaci skautské výchovy mládeže). Na jeho místo přišel 

poměrně mladý Josef Kaluha, přesvědčený komunista. Po nástupu se 

snažil sžít se sborem, respektovat starší kolegy, vytvořit dobré vztahy, 

v nesourodé škole byli žáci šestiletí až sedmnáctiletí, učitelé prvního, 

druhého a třetího stupně, odlišné metody práce atd. I přes snahu a dobré 

úmysly občas narazil u starších, hlavně na prvním stupni, i nezaslouženě.  

Kolem roku 1968 začalo jeho komunistické nadšení opadat a začal vidět 

dění realisticky. Bylo mu vytýkáno, že se nechová jako správný straník, 

že dovolil studentům vztyčit černou vlajku a vzpomenout Jana Palacha… 

Na první schůzi sboru před začátkem školního roku 1970/71 přijel 

krajský inspektor s okamžitým odvoláním Kaluhy z místa ředitele a se 

jmenováním nového – Luďka Šimáčka, komunisty, člena sboru. Kaluha 

pak na škole zůstal, učil dějepis a zeměpis až do roku1989. Byl to velmi 

pracovitý člověk. S rodinou jezdil do Zvířetic za ovdovělou maminkou, 

staral se tam o zahradu, včelařil, pomáhal synům se stavbou bydlení 

v Bakově, opravovali si na důchod rodný dům, těšil se na život 

na  venkově. Nebylo mu to dopřáno. Zemřel 6 měsíců po odchodu 

do  důchodu. 
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Práce učitele 

V 50. letech museli učitelé část svých prázdnin pracovat 

ve  výběžku na statku v době žní (svážení obilí, mlácení, úklid slámy…). 

Osvobozeni, byli ti, kteří dálkově studovali, protože měli čtyřtýdenní 

kurzy. Ženy většinou zastupovaly učitelky mateřských škol, ty v létě 

čerpaly svoje řádné dovolené. Ve   stejné době museli učitelé i s dětmi 

2.  stupně na chmelové brigády. Jednu přímo otřesnou zažili v roce 1953 

učitelé z Tyršovy školy a z Velkého Šenova ve Vrbici na Litoměřicku, 

když statek umístil děti ve věku 12 – 14let nad kravín na půdu, na zemi 

byly slamníky, na trámech skoby na oblečení, mytí a toalety na dvoře 

a  na půdu vedl žebřík. Zoufalí učitelé to oznámili na kraj, v noci děti 

hlídali, aby v neznámém prostředí a rozespalé nespadly. Přijela kontrola, 

brigáda ihned skončila. Pak už na chmel jezdili jen žáci středních škol 

a  učilišť. V některých letech  byli i žáci základních škol posíláni 

na  sbírání brambor nebo kamení, později  pomoc v zemědělství zůstala 

.jen na středních školách. Jezdili  zavádět a česat chmel, sklízet sena, 

sbírat brambory. Učitel se v místě, kde působil, musel zapojit 

do  veřejného života (v občanských výborech, v komisích MěNV, 

v SČSP, ve Svazu žen, chystat pro schůze kulturní vystoupení dětí). 

Učitelé chodili také hlásit zprávy do městského rozhlasu. S žáky chodili 

učitelé povinně na prvomájové průvody a oslavy ve městě. Všichni 

učitelé museli po roce 1968 politickými prověrkami. 

Učitelé měli odebírat Rudé právo, nestačily odborné metodické 

časopisy nebo Učitelské noviny. Na školách probíhala politická školení, 

z některých pro učitele vyplynula povinnost písemně zpracovat 

a odevzdat řediteli,“ Jak využívám poznatků ze školení ve svých 

předmětech“(např. jak při výkladu učiva o Slovenském národním 
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povstání vychovávat k internacionalismu). Nepříjemnou povinností pro 

učitele bylo vypracovat hodnocení žáka v 9. ročníku a získávat 

informace o rodičích, často postižených za postoje v roce 1968. 

Probíhalo stále vzdělávání učitelů. V 50. letech byl Rumburk 

okresním městem.  Asi dvakrát za rok se všichni učitelé působící 

ve Šluknovském výběžku sešli v aule gymnázia na celodenní akci. 

Obsahem byly přednášky politické, odborné, metodické…. Po nich 

bývaly  diskuze - dlouhé, zajímavé. Bylo na tom dobré, že se učitelé 

okresu osobně poznávali. To se změnilo po roce 1960. Rumburk přešel 

pod okres Děčín, vznikl Okresní pedagogický sbor se sekcemi podle 

odborných předmětů a stupně škol, sekce vedli okresní metodikové a na 

schůze se jezdilo do Děčína, časem pro severní část okresu byly akce 

v Rumburku.  V té době bylo na Rumbursku hodně mladých 

a nekvalifikovaných učitelů, ti byli zváni na hodiny svých starších 

kolegů, dobrých metodiků. Nezapomenutelná byla hospitace 

na  málotřídní škole na Vlčí Hoře u paní učitelky Kučerové – 4 ročníky 

pohromadě! Velikou akcí ve školství byla příprava učitelů na „Nové 

pojetí výchovně vzdělávací práce na základní škole“. Projekt vešel 

v život 1. 9. 1980. S předstihem roku byli okresní metodici všech okresů  

Ústecka podle odbornosti pozváni na proškolení, kde přednášeli buď 

autoři nově chystaných učebnic, a nebo odborníci z pedagogických 

fakult. Okresní metodikové pak školili ve svém okrese učitele. 

Školy kromě výuky pořádaly různé akce, jako byly výchovné 

koncerty, filmová představení, návštěvy divadla ve Varnsdorfu, jednou 

za rok se konala tělovýchovná olympiáda na městském stadiónu, také 

jednou za rok bylo branné cvičení. Učitelé využívali v hodinách dějepisu 

návštěvy v městském muzeu, chodili s žáky do městské knihovny, když 
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byly pro ně vhodné výstavy. Do školy chodívala v květnových dnech 

paní Dolejšová, účastnice 2. sv. války, která s generálem Svobodou 

přišla z Buzuluku v roce 1945. Na pozvání přijeli besedovat se žáky 

např. básník Michal Černík, spisovatel Tomeček, spisovatelka 

Zinnerová, několikrát spisovatelka Eliška Horelová. Před školou 

U  Nemocnice pro ni žáci zasadili strom – lípu. Roste. 

  Děti jsou soutěživé a vždy měly zájem o matematické olympiády, 

olympiádu z českého jazyka, různé vědomostní soutěže (několik let Co 

víš o SSSR, o Slovenském národním povstání, o husitství…)nebo 

recitační soutěže. Připravit žáky na soutěž, to byla pro učitele i děti práce 

navíc , to se dělalo po vyučování, se snahou o úspěch. A když se děti 

umístily dobře, doprovázely je učitelky – v sobotu- do okresního 

a  krajského kola. Zásluhou paní učitelky Libuše Štěrbové vozila 

vítězství mnohokrát Tyršova škola. Jedna její žákyně z těchto zkušeností 

dodnes čerpá jako vychovatelka v Dětském domově v Lipové. Učitelé 

s dětmi ve volnu připravovali program na školní besídky, nacvičovali 

s dětmi scénky i složitější pohádky, ty pak předvedli dětem ve školní 

družině a někdy i v mateřské škole. Dvě školy v Rumburku mají velmi 

kvalitní pěvecké sbory. 

Pionýr ve škole. Hodně záleželo na lidech, kteří pracovali s dětmi. 

Velké školy mívaly placené vedoucí. Jedna třída na jedenáctiletce si 

pro  klubovnu upravovala týdny malý domek za dnešní obchodní 

akademií, malovali, sehnali si nábytek, dobře se učili, pomáhali si – 

skoro ideál. Jiní v 80. letech chodili na lesní brigády (stromy pro Elišku 

Horelovou). ROH na školách organizovalo pro učitele zájezdy 

za  poznáním, za kulturou, navrhovalo na rekreaci, na návštěvu 

Sov. Svazu, organizovalo pro učitele oslavy 28. 3. i MDŽ, pan Štěrba 
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z Tyršovy školy proslul coby schopný tvůrce i organizátor zábavy 

na  Den učitelů v 80. letech. 

Školní práci občas narušila povinná lékařská prohlídka, očkování, 

společná cesta k zubní lékařce. (Dnes by to rodiče možná vítali, protože 

sami k zubaři s dětmi moc nechodí). 

Učitelé vedli evidenci, zda žáci plní sběr léčivých bylin a sběr 

papíru. 

 



90 
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