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Úvod
Tématem mé bakalářské práce jsou „Dějiny školství v Třebíči“. Tuto
práci jsem vybrala ze dvou důvodů. Prvním důvodem bylo, ţe jsem se
doposud nesetkala s ţádným zpracováním dějin Třebíče na toto téma
a druhým důvodem byl fakt, ţe jako budoucí pedagogický pracovník, bych
měla něco vědět o historii školství ve svém rodném městě, kde bych
po vystudování vysoké školy chtěla učit.
V první části své práce se proto budu zabývat vývojem a školství
v Třebíči od počátku aţ do současnosti. Popíši, jak se měnil obsah výuky,
školní docházka, jak se řešil problém s nedostatkem prostor pro výuku.
Ve druhé části se pak zaměřím na historii středních škol, které v součastné
době v Třebíči působí. Jedná se Gymnázium Třebíč, Obchodní akademii
Dr.

Albína

Bráfa,

Katolické

gymnázium,

Hotelovou

školu

Třebíč,

Zemědělskou školu, Zdravotnickou školu a Průmyslovou školu i Střední školu
řemesel Třebíč. Podle mého názoru si toto téma zaslouţí pozornost, neboť
školství v Třebíči jednu dobu dosahovalo velmi vysoké úrovně a absolventi
třebíčské školy mohli rovnou přejít na univerzitu. Také stručně popíši dějiny
města Třebíče, neboť s vývojem a změnami v třebíčském školství mají hodně
společného.
Základem při zpracovávání této práce bude bádání v dobových
archivních materiálech a literatuře, které se zabývají dějinami školství
v Čechách a v Třebíči. V první řadě budu čerpat informace z knih o historii
města Třebíče, ve kterých je vývoj školství popisován do 19. století. Dále
pouţiji články ve Vlastivědných sbornících zabývajících se školství v Třebíči
od počátku vzniku do období po tereziánských reformách. K sepsání historie
jednotlivých středních škol mi poslouţí data z almanachů a výročních zpráv
jednotlivých škol.
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1 Město Třebíč
Město Třebíč se nachází na západní Moravě, spadá do jihovýchodní
části kraje Vysočina. Třebíč je rozloţena na obou březích řeky Jihlavy,
celková její rozloha zabírá 56 km2 a ţije zde více neţ 38 000 obyvatel1.
Chloubou města jsou památky bazilika sv. Prokopa, starobylé ţidovské
město a hřbitov, které byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového
dědictví UNESCO.

1.1 Dějiny města Třebíč od zaloţení města do 20.století
Třebíč patří k místům s raně středověkým osídlením. Důleţitou
událostí

v třebíčských dějinách, která měla význam pro vznik pozdějšího

města, byl rok 1101, kdy synové českého kníţete Konráda I., Oldřich
Brněnský

a

benediktinský

Litolt

Znojemský,

klášter,

který

zaloţili
měl

„uprostřed

prokazovat

třebečského

jednotu

lesa“

brněnského

a znojemského údělu. Výhodná poloha kláštera způsobila, ţe zanedlouho na
levém břehu řeky Jihlavy vznikla první trţní osada.
První písemná zpráva a zároveň nejstarší listina třebíčského archivu je
dochována z roku 1277. Jde o listinu, ve které se o Třebíči hovoří poprvé
jako o městu a obyvatelích jako o měšťanech. Třebíčský opat Martin v ní
oceňuje zásluhy měšťana Heřmana, jeţ je historiky pokládán za zakladatele
města - lokátora.2 V roce 1335 udělují markrabě Karel a jeho otec, český král
Jan Lucemburský, městu privilegium, podle něhoţ má být Třebíč obehnána
silnými zdmi a příkopy a spravována stejnými právy jako královské město
Znojmo.
V době husitského povstání bylo město husity dobyto a stalo se
jedním z jejich opěrných bodů

na Moravě. Husitská vojska se ve městě

udrţela aţ do roku 1435, kdy bylo město opět navráceno vrchnosti. Městu
byla udělena práva konat dva výroční trhy, mílové právo, jeţ poskytovalo

Ministerstvo vnitra, odbor informatizace veřejné správy, oddělení analýz, projekce
a programování. Počty obyvatel v obcích [online], [cit. 2010-2-12]. Dostupné na
WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx>.
1

2

FIŠER, R. - NOVÁČKOVÁ, E. - UHLÍŘ, J. Třebíč. Dějiny města I.,1 díl: Od založení
benediktinského kláštera k počátkům města. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2004, str. 31.
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měšťanům monopolní postavení v provozování řemesel, vaření a prodeji piva
a výsadu prodeje soli.
Druhá polovina 15. století se vyznačovala boji mezi českým králem
Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem a pro Třebíč tyto
boje nepřinesly nic dobrého. V roce 1468 se kníţe Viktorín, syn Jiřího
z Poděbrad, opevnil ve zdejším klášteře a tak se přes Třebíč přehnala jedna
z hlavních válečných výprav. Klášter byl dobyt a téměř zničen, město bylo
vydrancováno, vypáleno a pobořeno. Po odchodu Matyášových vojsk snad
celých sedm let zde stály ohořelé, opuštěné trosky města, které ještě před
nedávnem předčilo jiná města moravská svou lidnatostí, hojností řemesel
a obchodu i zámoţností obyvatel.3 Město se jen stěţí probouzelo zpátky
k ţivotu.
V letech 1468 aţ 1490 nemáme o Třebíči téměř ţádné zprávy. Víme
pouze, ţe se v roce 1478 dostalo město a část statků třebíčského kláštera
do rukou vůdci panské jednoty Zdeňkovi ze Šternberka, třebíčské panství
Šternberkové spravovali asi do roku 1484. Roku 1490 král Vladislav
Jagellonský zastavil pozemkový majetek třebíčského kláštera Vilémovi
z Pernštejna s tím, aby jej očistil od všech dluhů, a navíc měl král příleţitost
poţadovat od Viléma z Pernštejna na zastavěné statky vysoké půjčky.4 Roku
1556 Vratislav z Pernštejna získal třebíčské panství do dědičného řízení, ale
zároveň se rozhodl pro prodej, a tak se majiteli kláštera, mlýna, města
Třebíče i s předměstími a přilehlými vesnicemi nejprve stali Osovští
z Doubravice, kteří se velmi zaslouţili o rozvoj města, následně Ţerotínové
a nakonec Valdštejnové, jiţ panství udrţeli aţ do roku 1945.
V období třicetileté války (1618-1648) nebyla Třebíč oproti jiným
moravským městům příliš poškozena, a to proto, ţe Karel st. ze Ţerotína
obdrţel roku 1620 ochranný list, podle kterého císařská vojska nesměla
na zdejších panstvích konat ţádná příkoří. V druhé polovině 17. století byla
fara sv. Martina povýšena na děkanství, coţ hodně ovlivnilo proces
rekatolizace.

3

FIŠER, R. - NOVÁČKOVÁ, E. - UHLÍŘ, J.Třebíč. Dějiny města I.,3. díl: Od husitských válek
po zkázu města Třebíče. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2004, str. 59.
4
FIŠER, R. - NOVÁČKOVÁ, E. - UHLÍŘ, J. Třebíč. Dějiny města I., 4. díl: Obnovení města
Třebíče pod vládou Pernštejnů. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2004, str. 65.

7

S obdobím napoleonských válek (1805-1806) přišla hospodářská
krize, neboť městem prošel první francouzský sbor v čele s maršálem
Bernadottem a město muselo ţivit celé čtyři dny na tisíce vojáků. Další rána
město postihla v letech 1821 a 1822, kdy bylo město zničeno dvěma
rozsáhlými poţáry, škoda byla odhadnuta aţ na jeden milion zlatých.
V roce 1850 vznikly obecní výbory a prvním starostou se stává Martin
Hassek. Ve volbách konaných v roce 1867 zvítězila strana Česká národní
strana, a tak se prvním českým starostou, i přes nelibost německého
obyvatelstva ţijícího v Třebíči, stal Ignác Přerovský. Jiţ v roce 1872 si ale
ve volbách vítězí němečtí liberálové a tak se řízení města dostalo opět
do jejich rukou. Situace se změnila v roce 1882, kdy ve volbách opět zvítězila
česká burţoazie a starostou se stal Alois Hassek. Od této doby je třebíčská
radnice vţdy pod vedením české politické strany.
Po 19. století je charakteristický rozvoj
Třebíčské koţeluţny se

koţeluţství a obuvnictví.

začaly postupně měnit v manufakturní podniky.

Jedním z největších podniků byla dílna Budischowských na Stařečce, kterou
v roce 1931 koupil podnikatel Tomáš Baťa a závod se tak stal pobočkou
Baťovy továrny ve Zlíně. Vedle modernizace závodu zde Baťa staví také
typické rodinné domky a činţovní domy, společenský dům, závodní jídelnu,
internáty a sportovní stadión, které dodnes vytyčují charakter Boroviny.
Pro roce 1918 se chloubou města stávají uměleckoprůmyslové
závody, jeţ daly impuls k zaloţení českého nábytkářského průmyslu.
Po hospodářské krizi (1931) byly zastavena výroba v koţeluţských
továrnách a jiných menších podnicích, coţ znamenalo závaţné zvýšení
počtu nezaměstnaných, roce 1933 se jednalo aţ o 2500 osob.
Dne 1. září 1939 došlo k zatčení představitelů politických stran
v Třebíči, včetně starosty Josefa Vaňka a představitele Komunistické strany
Antonína Kaliny, všichni byli odvezeni do koncentračních táborů. Navíc bylo
vyhlášeno stanné právo, zákaz činnosti zábavních podniků a zákaz
vycházení z domu po šesté hodině večer.
V roce 1942 byli zbavena svých funkcí samospráva města a jejich
kompetence převzal vládní komisař JUDr. Josef Nykl. K tomu byla v Třebíčí
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zřízena úřadovna schupo5 a gestapa. Cílem bylo potlačení všeho českého
a ještě větší stíhání českého obyvatelstva v Třebíči.
Druhá světová válka (1939-1945) a nacistická genocida znamenaly
konec ţidovského obyvatelstva v Třebíči. V květnu 1942 byla nařízena
deportace 281 třebíčských Ţidů do koncentračního tábora v Terezíně
a posléze do některého z vyhlazovacích táborů na východě. Po skončení
války se do Třebíče vrátilo pouze deset z nich.
Ihned po skončení světové války zasedl v Třebíči mimořádný lidový
soud, aby se zabýval lidmi, kteří udávali spoluobčany gestapu (2. října 1945).
Udavači tak byli pravomocně odsouzeni.
V roce 1960 po přeměně územního členění státu se Třebíč stává
centrem jednoho z největších okresů, který se stal součástí Jihomoravského
kraje.
V 70. a 80. letech 20. století se Třebíč začala přetvářet a to z důvodu
stavby jaderné elektrárny v nedalekých Dukovanech a vodního díla Dalešice.
Město se muselo přizpůsobit novému přílivu obyvatel, stavěla se nová
sídliště, zdravotnická, ubytovací a školská zařízení, rovněţ i autobusové
nádraţí.

5

Schutzpolizei - německá ochranná policie
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2 Dějiny školství v Třebíči od vzniku do třicetileté
války
Aţ do vypuknutí husitských válek se nedochovala ţádná přímá zmínka
o existenci školy na Třebíčsku. Můţeme se ale domnívat, ţe farní škola zde
působila jiţ na začátku 15. století, protoţe benediktýnský klášter byl v této
době na vrcholu svého rozkvětu. Navíc tento řád měl ke vzdělanosti velmi
pozitivní vztah a v tomto období patřila Třebíč k hospodářsky a ekonomicky
významným střediskům na Moravě.
Existenci školy v Třebíči dokládají první písemné prameny aţ v roce
1556, kdy se vlastníci Třebíče Pernštejnové rozhodli město prodat. V urbáři,
jenţ byl pořízen právě při příleţitosti prodeje panství, je uveden měšťan
Tomáš Ţádný „na starý škole“.6 Třebíčská městská škola se v tuto dobu
řadila k vyšším latinským školám s velmi vysokou úrovní. To byl důvod, proč
školu navštěvovali kromě ţáků z města a nejbliţšího okolí také ţáci
přespolní. Městská škola v Třebíči patřila k těm školám, na které rektor
praţské univerzity přímo jmenoval učitele a jejíţ absolventi poté měli
moţnost přejít rovnou na univerzitu. Proto její ţáci museli prokazovat velmi
dobrou znalost latinského jazyka. Ovšem na praţské univerzitě docházelo
k náboţenským konfliktům a poklesu jejího vlivu. Třebíčská škola tedy spíše
udrţovala styky s univerzitami v zahraničí, ku příkladu několik ţáků odešlo
dále se vzdělávat na do německého Wittenbergu.7
Prvním rektorem, o kterém víme, ţe na třebíčské škole působil, byl
Gallus Palamedes. Dalším rektorem byl mezi léty 1594-1597 Eliáš
Histurgicus Bílský. V letech 1606-1613 se objevuje jméno Eliáš Bílský
na postu rektora opět, ale nevíme, jestli jde o samou osobu či nikoliv.
V případě, ţe by šlo o syna Eliáše, jenţ byl v Třebíči rektorem
v devadesátých letech 16. století, objevila by se na začátku 17. století
poněkud neobvyklá tradice předávání povolání učitele z otce na syna a to
navíc na stejné škole.8

6

PADRNOSOVÁ,J. Vývoj školské správy do tereziánských reforem na Moravskobudějovicku,
Jemnicku a Třebíčsku. Období do třicetileté války. Západní Morava 2005:vlastivědný
sborník, ročník IX. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, str. 38.
7
Tamtéţ
8
Tamtéţ
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Obdobně jako jiná města měla Třebíč literátský kůr, který se věnoval
chrámovému zpěvu. Světská nebo církevní vrchnost schvalovala kůrům
artikuly, podle nichţ se řídily. Literátům v Třebíči byly vydány artikuly v únoru
1516 Janem z Pernštejna a v listopadu 1606 literátskému kůru schválil řád
Smil Osovský z Doubravice.9 Obsahem řádu kromě jiného byly povinnosti
předních literátů vůči městské škole. Senioři sboru se měli podílet
na zkouškách konaných ve škole a pokud někdo z jejich rodiny zemřel, měli
se ostatní členové literátského kůru dostavit do domu smutku a při
pohřebním průvodu šli za ţáky.10 Z toho vyplývá, ţe literátský kůr a městskou
školu spojovala určitá vazba. Navíc v potvrzující listině Smil Osovský přímo
pro potřebu školy nařídil vyplácení příspěvku ve výši 200 zlatých, z něhoţ se
kromě všeho vyplácely i platy učitelů městské školy.11
Školy, které se v této době v českých zemích nejčastěji vyskytovaly,
byly školy městské, farní a klášterní. V některých městech a obcích byly
zřizovány i školy konfesijní a soukromé. Nejrozšířenějšími konfesijními
školami byly školy bratrské, jenţ se po zrodu jednoty bratrské ve druhé
polovině 15. století začaly brzy rozvíjet.12
Na jihozápadní Moravě se lidem, kteří byli členy jednoty bratrské,
vedlo velmi dobře hlavně v Třebíči, neboť ve druhé polovině 16. století došlo
k výměně třebíčských vlastníků. Od Pernštejnů město získali páni Osovští
z Doubravice, jiţ byli sami stoupenci učení jednoty bratrské. Třebíč se tak
stala jedním z nejvýznamnějších středisek jednoty bratrské a to zejména
předměstí Jejkov, které si bratři vybrali za své centrum a vybudovali zde
školu a sbor. Škola se postupem času stala velmi oblíbenou a k jednotě
začalo přecházet poměrně hojné mnoţství měšťanů. To vše mělo vliv
na přesun ţáků z městské školy do školy bratrské. Na jaře roku 1557 rektor
městské školy Gallus Palamedes sepsal udání na působení bratrské školy

9

PADRNOSOVÁ,J. Vývoj školské správy do tereziánských reforem na Moravskobudějovicku,
Jemnicku a Třebíčsku. Období do třicetileté války. Západní Morava 2005: vlastivědný
sborník, ročník IX. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, str. 38.
10
Tamtéţ
11
Tamtéţ
12
PADRNOSOVÁ, J. Konfesijní školství na Moravskobudějovicku, Jemnicku a Třebíčsku.
Západní Morava 2007: vlastivědný sborník, ročník XI. Brno: Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně, 2007, str. 165.
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v Třebíči a poslal ji přímo k panovníkovi.13 Ferdinand I. vydal list, kterým se
obracel na Buriana Osovského s nařízením o zamezení dalšího působení
bratrské školy v Třebíči. Ovšem Burian s plnění ţádosti nikterak nespěchal,
reagoval aţ na nový striktní příkaz a na podzim 1557 přece jen škola
na Jejkově musela ukončit svoji činnost.
Krátce po převzetí rodového majetku Smilem Osovským roku 1567
opět došlo ke zřízení bratrské školy na Jejkově, kterou Smil listinou
z 6. srpna 1573 povolil otevřít kdekoliv ve městě a zároveň ji zbavil placení
jakýchkoliv dávek.14 Obyvatelům ve městě i na venkově bylo povoleno
svobodně se rozhodnout, zda své děti budou posílat do školy městské
či bratrské. Tím se bratrská škola dosáhla kvality škol veřejných a začlenila
se ke školám s vynikající úrovní, na kterých byly vyučovány i cizí jazyky.
Velmi dobrou úroveň bratrské školy dokládá fakt, ţe z třebíčské jednoty vyšel
například senior bratří, který korunoval zimního krále Fridricha Falckého, Jan
Cyrill, navíc jeho dcera Dorotka byla druhou manţelkou Jana Amose
Komenského. Rovněţ první manţelka Učitele národů Magdalena Vizovská
pocházela z Třebíče.15 Mezi Janem Amosem Komenským a Třebíčí panovaly
velmi dobré vztahy. Třebíčské bratrské škole to dal najevo v době emigrace
v polském městě Toruni, kde se přimlouval za třebíčské studenty
i na zdejším evangelickém gymnáziu.
Nástup rekatolizace znamenal konec pro bratrskou školu v Třebíči,
obdobně jako pro jiné bratrské školy v českých zemích. Stoupenci jednoty
bratrské museli odejít do exilu. Přestoţe činnost škol jednoty bratrské byla
ukončena, v průběhu svého působení se výrazně podílely na rozkvětu
vzdělávání a vzešla z nich nejedna mimořádná osobnost doby před Bílou
horou.
Ke konfesijním školám se řadily také školy ţidovské. V jihozápadní
části Moravy se ţidovská populace sdruţovala ve čtyřech místech - v Třebíči,
Moravských Budějovicích, Polici a Jemnici.16 V Třebíči panovaly velmi dobré
vztahy mezi křesťany a Ţidy ve druhé polovině 16. století. Ţidé zde měli svoji
13
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vlastní samosprávu, k níţ se vztahovala i ţidovská škola. O tom,
co obsahovala výuka ţidovských škol ve městech na Moravě, mnoho
nevíme. Ale předpokládá se, ţe zde byly učeny základy čtení, psaní a
počítání obdobně jako v křesťanských školách. Jediným rozdílem byl tradiční
přístup a původní smysl výuky, coţ znamená, ţe hlavní část byla věnována
takovým předmětům jako byla hebrejština, Tóra, ţidovské zákony a zvyky.17
První zmínka o třebíčské ţidovské škole je zaznamenána z roku 1601.
Na konci května 1601 zakoupil selský statek Jakuba Mause za částku
100 zlatých Enoch Ţid, za ručitele tohoto obchodu byli poznamenáni Aron Ţid
Abušů, Janoušek Ţid, Eliáš Ţid, Foltyn Ţid a Aron Ţid, spolubratři na škole.18
Navíc je zde také zmíněna částka pět kop grošů, která byla přidělena
ţidovské škole na záduší.
Ţidovské školy zřízené v období před školskou reformou Marie
Terezie v Třebíči, Jemnici a Moravských Budějovicích se řadily k typu škol na
úrovni „cheder“, tedy ke školám, které poskytovaly základní vzdělání, ale učil
v nich nejčastěji soukromý učitel.19 Soukromý učitel měl na starosti výuku
dětí, jejichţ rodiče si soukromého učitele mohli dovolit. Ti, kteří si placenou
výuku dovolit nemohli, posílali své potomky do ţidovské školy obecné.

3 Dějiny školství v Třebíči před tereziánskými
reformami
Rok 1622

měl velký význam pro vývoj školské správy v českých

zemích, praţskou univerzitu si podmanili jezuité. Ti se starali pouze o své
vlastní školy a partikulární školy nechali na starost místní církevní správě.
Vliv duchovní správy na školství znamenal pro učitele povinnost účastnit se
bohosluţeb, při kterých musel hrát na varhany a vést sborový zpěv. V Třebíči
prameny dokládají přítomnost prvních katolických učitelů na počátku 30.
letech 17. století.
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V roce 1671 bylo zřízeno na jihozápadní Moravě třebíčské děkanství
spravující

vladislavskou,

kamenickou,

rudíkovskou,

náměšťskou,

heraldickou, opatovskou, stařečskou, čáslavickou, rokytnickou, valečskou,
dalešickou a třebíčskou farnost.20 Druhým děkanem se stal Alexander
Maxmilián Halibodal, který po svém nástupu zaloţil roku 1674 děkanskou
matrikulu.21 Tento pramen ukazuje na stav školství ve fungujících, ale
i zaniklých farnostech v poslední čtvrtině 17. století. Jedná se o obvody
v Třebíči, Rokytnici, Opatově a ve Starči.
Podle této matrikuly v roce 1674 v Třebíči působila městská škola
a náplní výuky ve škole byly základy aritmetiky, hudby, českého
a německého jazyka, katechismu a to v českém i německém jazyce, ale také
základy latiny. K Třebíči náleţely filiální kostely ve Vladislavi, Stříţově,
Červené Lhotě, Stříteţi a Trnavě.22 Následující záznam je z roku 1691. V té
době není v matrikule ţádná zmínka o působení třebíčské školy a ani
rektora. Pouze se zde objevuje zpráva o učiteli, jenţ měl za úkol zajistit zpěv
při takových událostech jako byla svatba, pohřeb a křtiny.
Před přijetím školské reformy Marie Terezie působilo na jihozápadní
Moravě celkem dvaatřicet škol, z toho šest na Třebíčsku.

4 Dějiny školství v Třebíči po tereziánských
reformách
Vláda Marie Terezie přinesla do dosavadního vývoje školství zásadní
změny. Sama panovnice prohlašovala školu a školství za politicum, tedy věc
státu a ne církve. Dobře si byla vědoma skutečnosti, ţe stav vzdělanosti
ovlivňuje prosperitu státu. Proto 6. prosince 1774 Marie Terezie vydala
Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech
císařských dědičných zemích. Základem školního řádu bylo rozdělení niţšího
školství do tří základních úrovní. Nejniţší stupeň tvořily triviální školy, které
20
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byly zřizovány při venkovských farách a měly jednu aţ dvě třídy. Vyučoval
v nich jeden učitel a kromě náboţenství se zde ţáci učili základům trivia čtení, psaní a počítání. Na niţších školách

probíhala výuka v letním

a zimním bloku podle zemědělských prací. V zimě na venkovských školách
začaly děti chodit do školy 1. prosince a končily na konci března.
V městských školách začala výuka 3. listopadu a skončila v sobotu před
Květnou nedělí. V létě městské a venkovské školy začínaly i končily stejně,
tedy v pondělí po první neděli velikonoční do konce září. Ve městech
vznikaly hlavní školy, jeţ navazovaly na školy triviální. Ve škole působili tři aţ
čtyři učitelé a katecheta. Ti pokračovali ve výuce náboţenství a trivia, navíc
ještě přibyly základy latiny, písemného projevu, kreslení, zeměměřičství,
vedení domácího hospodářství, dějepis a zeměpis. Podle řádu měly hlavní
školy působit v kaţdé části kraje nebo v zemských obvodech. V hlavních
zemských městech, kde se nacházela školská komise, sídlily školy normální.
Normální školy měly být vzorem pro ostatním školy v zemi, a to z důvodu
správné vyučovací metody. Vzdělávali se zde nejen ţáci, ale i učitelé, pro
které byly tu pořádány vzdělávací kurzy metodní. Ředitel, katecheta a čtyři aţ
pět učitelů patřili k základním článkům této školy. Ţákům byly vyučovány
předměty z triviálních a hlavních škol, náboţenství, sloh, latinský jazyk,
přírodopis, zeměpis, dějepis, polní vyměřování, stavitelství, mechanika
a kreslení. Školní řád také nařizoval povinnou školní docházku pro chlapce
i dívky ve věku od šesti do dvanácti let.
Po školských reformách se třebíčská městská škola umístěná nad
Vídeňskou nebo či Znojemskou branou změnila na školu triviální o dvou
třídách. Škola byla malá a nedostačující, protoţe v té době ji navštěvovalo
asi tři sta dětí ve věku od šesti do dvanácti let. Bylo tedy nutné tuto školu
rozdělit. Jedním z návrhů bylo postavení nové školní budovy pro ţáky
z východní části města. Třebíč ovšem stavbu nové budovy financovat
nechtěla z důvodu neúrody a hladomoru, které město postihlo. Postavení
školy ale poţadovala část Třebíče Jejkov, která v roce 1785 vykazovala
155 dětí způsobilých ke vzdělávání.23 O rok později gubernium a krajský úřad
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v Jihlavě městu nařídil postavit novou budovu školy a zřídit dvě vyšší třídy při
městské škole, ty navíc měly být rozděleny podle pohlaví ţáků. Zanedlouho
po dostavbě nové školy na Jejkově se město dostalo opět do prostorové
tísně. Městskou školu navštěvovalo 261 dětí, jejkovskou 182 dětí a tak úřady
znovu přikázaly postavit novou školní budovu.24
I po roce 1774 nadále existovaly školy konfesijní. V Třebíči a nedaleké
Jemnici šlo o školy ţidovské. O třebíčské ţidovské škole existují zmínky
ve školské fase z roku 1788, podle které 138 dětí vzdělával učitel Isaiáš
Adler a místní dohled vykonával obdobně jako u křesťanských škol
představitel obce.25 Ţidovská obec měla za úkol zajistit jak finance určené
pro kantora, tak dřevo na topení nejen ve škole, ale i v bytě samotného
učitele. Závaţným problémem, s nímţ se ţidovská škola musela potýkat,
byla docházka dětí do školy. Z výkazu školy vyplývá, ţe povinně mělo
na výuku docházet 93 dětí, 20 z nich však školu vůbec nenavštěvovalo a při
vizitaci se zkoušky zúčastnilo jen 15 ţáků.26 Výsledkem toho byla stíţnost
učitele ţidovské školy Josefa Mascheka třebíčskému vrchnostenskému
úřadu na pokoutní a soukromé učitele, jeţ byli jednou z velkých příčin nízké
docházky dětí. Tato stíţnost nebyla první, jiţ v roce 1799 poslali svoji
stíţnost učitelé třebíčské městské školy Václav Branč a Karel Hlobil. Ta se
vztahovala na ţidovského učitele ustanoveného pro ţidovskou školu a to
z důvodu vzdělávání křesťanských dětí, hlavně v otázce náboţenství.
Na přelomu dvacátých a třicátých let 19. století byl třebíčské ţidovské
obci magistrátem v Třebíči vymezen daňový poplatek, kterým se Ţidé měli
podílet na udrţení učitelů hlavní školy.27 Za to mohli ţidovské děti
navštěvovat hlavní školu. Zřízení školy se ale nakonec z finančních důvodů
oddálilo natolik, ţe děti

bez ohledu na náboţenské vyznání musely

navštěvovat školu mimo Třebíč, některé odešly dokonce studovat jinam.
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5 Dějiny školství v Třebíči od 19. století do 20.století
Na počátku 19. století v Třebíči úroveň vzdělávání velmi klesala,
svědčí o tom také fakt, ţe děti začínaly chodit do školy aţ v 10 či 11 letech
a jiţ ve 13 letech svoje vzdělávaní ukončily a učitel Karel Hlobil se staral více
o své zaměstnání, neţ aby se plně věnoval výuce. Navíc v roce 1822 město
zasáhl rozsáhlý poţár, zasaţeny byly i obě školní budovy. V důsledku
poškození budov se na Jejkově přestalo vyučovat na celé dva roky
a v městské škole mohla být provozována pouze první třída, druhá třída
musela být přemístěna do obecního domu č. 105 na náměstí, zde se ovšem
vyučovalo jen v zimních měsících.
V roce 1834 se městská škola rozdělila podle pohlaví ţáků na dvě
dvoutřídní třídy, dívčí třída byla zřízena v soukromém domě č.33 na dolní
straně náměstí.28 V září 1844 byla dostavěna nová dvoupatrová školní
budova, kromě šesti učeben zde byly i dva malé byty pro učitele. Do nové
budovy byly přemístěny obě městské školy, jeţ i nadále byly školami
triviálními.
Od roku 1826 se v Třebíči jednalo o zřízení hlavní školy, ale aţ v roce
1853 starosta Martin Hassek podal ţádost na ministerstvo vyučování
o zřízení druhé a třetí třídy při městské chlapecké škole. Zároveň se zavázal,
ţe pokud by měl školní fond nějaké nedostatky, opatří nápravu z městských
důchodů. O čtyři roky později vznikla hlavní škola farní. Školu navštěvovalo
262 ţáků nejen z Třebíče, ale i z Podklášteří, z ţidovské obce a z okolních
vesnic. V první a druhé třídě byli ţáci vyučováni v české řeči, ve třetí a čtvrté
třídě v českém a německém jazyce, a to z důvodu pozdějších studiích
na gymnáziích nebo reálkách. Na dívčí městské škole studovalo 162 ţákyň
český a německý jazyk kaţdodenně po čtyřech hodinách (1857). Školu
na Jejkově navštěvovalo 151 chlapců a 155 dívek z předměstí Jejkova,
Nového Města a Nových Dvorů.29
V 60.

letech

se

německé

zastupitelstvo

snaţilo

o

absolutní

germanizaci školství v Třebíči. Místodrţitelství ale potvrdilo dosavadní
vyučovací plán, takţe ve všech předmětech se němčina společně s češtinou
28
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vyučovala pouze ve čtvrtých třídách. Od října 1869 bylo v Třebíči
uskutečněna nová reorganizace školství zaviněná neustálým se zvyšováním
počtu ţactva schopných navštěvovat školu. Zrušeny byly dosavadní školy
a místo nich vznikla škola o pěti třídách pro děti z celé městské obce
(i s předměstími Stařečka, Horka, Jejkov, Domky, Nové Město a Nové
Dvory).30 Děvčatům byla zřízena dívčí škola se čtyřmi třídami. Jiţ při této
reorganizaci školství bylo přihlíţeno na budování gymnázia, ve kterém se
začalo vzdělávat v roce 1871.
Začátkem sedmdesátých let se k moci v Třebíči dostala německá
burţoazie a opět nastala snaha o germanizaci škol. V prosinci 1874 zemská
školní rada souhlasila s úpravou vyučovacího jazyka, v českém jazyce se
vyučovalo jen v první třídě, ve zbývajících měl být český jazyk sníţen o dvě
hodiny, německý jazyk se stal povinným předmětem vyučovaným čtyři
hodiny týdně, navíc se ve čtvrté třídě vyučovaly počty, zeměpis a dějepis
pouze německy. Za čtyři roky přišla zemská školní rada s novou úpravou,
školy musely věnovat z hodin určených pro jazyky v první třídě 10 hodin
českému jazyku a 4 hodiny německému, ve druhé 7 hodin češtiny a 5 hodin
němčiny, ve třídě třetí a čtvrté 4 hodiny ku 6 hodinám, krom toho se ve třetím
a čtvrtém ročníku učily počty dvojjazyčně.31 Německé obyvatelstvo to ovšem
pokládalo za nedostačují a samo si zřídilo Německou národní školu spolu
s mateřskou školou (1882). V Národní škole se zpočátku vzdělávalo
126 ţáků, mateřskou školu navštěvovalo 78 dětí. O dva roky později byla
německá škola rozšířena na trojtřídní, a to díky podpoře německých
továrníků ţijících v Třebíči.
Na podnět Řemeslnické besedy a starosty J. F. Kubeše byla zřízena
opakovací škola pro učně svých členů, byla však nepovinná, a tak po dvou
letech zanikla (1884). Ale počátkem října 1886 se podařilo otevřít
pokračovací školu, tentokrát ale s povinnou docházkou. Vyučovací hodiny
byly v neděli dopoledne i odpoledne a ve všední den od 18 do 20 hodin.
O školu byl nevídaný zájem, navštěvovalo ji aţ 257 učňů, podle ţivností to
bylo nejvíce obuvníků.
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V únoru 1884 si zastupitelstvo odhlasovalo změnu, dvojjazyčné školy
se měly změnit na školy s českým vyučovacím jazykem. Tato změna vešla
v platnost ve školním roce 1884/85, od tohoto roku se české a německé
školy začaly vyvíjet zcela samostatně. Rok 1884 se tak stal významným
historickým mezníkem v třebíčském školství.
Ve školním roce 1889/90 se radní museli zabývat peticí podepsanou
několika sty třebíčských občanů. V ní bylo městu vyčítáno, ţe se nemůţe bát
finančních obětí a musí zřídit či postavit novou školu, protoţe v té době
do českých i německých škol docházelo 1492 dětí a školství se dostávalo
do citelné prostorové tísně.32 Radnice i zemská školní rada tedy schválila
zřízení dvou škol – chlapecké a dívčí - a stanovila, ţe němčina se stane
povinným předmětem vyučovaným v kaţdé třídě po pěti hodinách. Ale ani
tímto rozhodnutím se nic nevyřešilo, od počátku 90. let se otázka prostorové
tísně řešila neustále, ročně totiţ ve městě přibývalo 100 aţ 120 ţáků
schopných chodit do školy.

6 Dějiny školství v Třebíči od 20. století
Na začátku 20. století se musel školský odbor zabývat nečestnými
praktikami, kterými byly děti získávány do německých škol. Aby se situace
změnila k lepšímu, prováděl organizované akce, na kterých byly českým
rodičům rozdávány letáky nebo byli osobně přesvědčováni o nutnosti posílat
své děti do českých škol.
Roku 1901 byla v Třebíči zřízena městská Veřejná obchodní škola
dvoutřídní, jeţ byla pro ţáky celé jihozápadní Moravy. O rok později tu byl
otevřen jednoroční kurs pro dívky, který se v roce 1907 změnil na dvoutřídní.
Do městské

obchodní

školy

bylo

také

umístěno

oddělení

kupecké

pokračovací školy, ale v dalším školním roce si jiţ společenstvo obuvníků
vyprosilo reorganizaci školy na dvojtřídní odbornou školu pokračovací
obuvnickou a

na všeobecnou průmyslovou školu pokračovací.33 Roku

1904 vznikla v Třebíči nová škola, zimní hospodářská, kde byly přednášeny
základní zemědělské znalosti. Po roce 1906 se tedy v Třebíči nacházely tyto
obecné, měšťanské školy a vyšší školy:
32
33

JANÁK, J. Třebíč. Dějiny města II., 9.díl: Školství. Brno: Blok, 1981, str. 194.
Tamtéţ, str. 198
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pětitřídní česká obecná škola chlapecká s 9 učiteli a 426 ţáky,



pětitřídní česká obecná škola dívčí s 6 učiteli a 393 ţákyněmi,



petitřídní česká obecná škola chlapecká na Nových Dvorech s 5 učiteli
a 264 ţáky,



pětitřídní česká obecná škola dívčí na Nových Dvorech s 6 učiteli
a 271 ţákyněmi,



trojtřídní německá obecná škola s 5 učiteli a 225 ţáky a ţákyněmi,



trojtřídní česká měšťanská škola chlapecká s 6 učiteli a 196 ţáky,



trojtřídní česká měšťanská škola dívčí s 8 učiteli a 230 ţákyněmi,



trojtřídní německá měšťanská škola chlapecká s 3 učiteli a 58 ţáky



trojtřídní německá měšťanská škola dívčí s 6 učiteli a 120 ţákyněmi



Pokračovací průmyslová škola



Gymnasium



Obchodní škola



Pokračovací škola pro učně obchodnické



Zimní hospodářšká škola.34
Roku 1907 se na pokračovací škole změnila večerní výuka na denní,

vyučovalo se tedy od 13 do 17 hodin ve středu a v neděli od 8 do 12 hodin.35
Ke škole byla navíc ještě vybudována odborná pokračovací škola dvoutřídní
pro ţákyně šití prádla a ţenské ţivnosti oděvní.
22. června 1910 se obecní zastupitelstvo rozhodlo nadobro vyřešit
otázku školních budov postavením buď velké ústřední budovy, nebo dvou
oddělených budov. Po obtíţném hledání stavebního pozemku bylo nakonec
ustanoveno postavit novou školní budovu na Hanělově ulici. Ovšem kritická
finanční situace města oddalovala zahájení stavby tak dlouho, aţ vypukla
první světová válka a šance na vyřešení otázky prostorové tísně byla opět
zmařena.
Po první světové válce Třebíč dále trpěla značným nedostatkem
školních budov. A tak se představitelé města rozhodli postavit novou školní
budovu pro obecnou a měšťanskou chlapeckou i dívčí školu.
DVORSKÝ, F. Vlastivěda moravská. Kapitola Třebíč, školství. Brno : Muzejní spolek,
1906, str. 159-160.
35
JANÁK, J. Třebíč. Dějiny města II., 9.díl: Školství. Brno: Blok, 1981, str. 198.
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V roce 1921 - 1922 byla tedy postavena dvoupatrová školní budova, která
byla slavnostně otevřena v prosinci roku 1922. V nové škole se nacházelo
18 tříd, kabinety, školní kuchyně, školní hřiště a zahrada. Vedle budovy byla
také přistavěna nová tělocvična. O roku 1925 se zde v Masarykově škole
pořádaly různé okresní školské výstavy. Od 23. září 1938 v době mobilizace
se přestalo vyučovat a ţáci se do školních lavic vrátili aţ 17. října.
Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava škola slouţila německým
vojákům

a

děti

se

museli

učit

na

několika náhradních

místech.

Po osvobození v roce 1945 se děti opět mohli do školy vrátit.

6.1 Školství v Třebíči - současnost
V současné době v Třebíči poskytuje vzdělávání 19 škol. A to
7 základních škol, které jsou zřizovány městem:


ZŠ Na Kopcích



ZŠ Benešova



ZŠ ul. Kpt. Jaroše



ZŠ Horka-Domky



ZŠ T. G. Masaryka



ZŠ Týnská



ZŠ Bartuškova.

Základní školy zřizované krajem:


ZŠ Cyrilometodějská



ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.

Dále 9 středních škol, z nichţ 7 je zřizováno krajem, 1 je zřizována církví
a 1 škola je soukromá:


Gymnázium Třebíč



Hotelová škola Třebíč



Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa

21



Střední průmyslová škola Třebíč



Střední škola řemesel Třebíč



Střední škola stavební Třebíč



Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská
a zdravotnická Třebíč



Katolické gymnázium



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště.

V Třebíči

lze

také

studovat

soukromou

vysokou

školu,

a

to

Západomoravskou vysokou školu Třebíč, která zde byla zřízena v roce 2003
a studentům nabízí čtyři obory - Management a marketing, Informační
management, Veřejnosprávní studia a Aplikovaná informační technologie.36

Západomoravská vysoká škola Třebíč [on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
<http://www.zmvs.cz/studijni-obory.html>.
36
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7 Dějiny středních škol v Třebíči

7.1 Gymnázium Třebíč
První pokus o zaloţení gymnázia spadá do roku 1867, kdy delegace
města podala na ministerstvu kultu a vyučování ţádost o zřízení české
střední školy, poţadavek byl ale z finančních důvodů zamítnut. O tři roky
později se o zřízení gymnázia začalo hovořit znovu. Byla sestavena skupina
(Ignác Přerovský, František Miller a dr. Jan Haněl), která na vyšších místech
ţádala o podporu. Město slíbilo, ţe obstará budovu, zařízení školy, otop
a osvětlení ve třídách. To v roce 1871 přineslo pozitivní výsledek, 14. srpna
císař souhlasil se zřízením niţšího slovanského gymnázia v Třebíči.
1. října 1871 zahájilo gymnázium v domě u Krupičků na Jejkově svoji
činnost. Při zápisu se přihlásilo celkem 78 ţáků, pro které začalo vyučování
8.října. Prvním ředitelem se stal filolog Alois Vaníček, někdejší profesor
gymnázia v Olomouci. Dalšími členy sboru byli jmenováni dr. František
Hejzlar, vyučující matematiku, fyziku a později i filozofii, jako katecheta byl
ustanoven farář P. A. Achrozt.37 Školníkem se stal Vincenc Sameš.
V roce 1872 se třebíčské zastupitelstvo snaţilo získat souhlas
o přeměně klasického gymnázia na reálné gymnázium, aby jeho absolventi
mohli přecházet na vysoké školy univerzitního či technického směru. Ministr
Stremyer ale třebíčský návrh zamítl. O rok později došlo v Třebíči ke změně
na postu obecního zastupitelstva. České zastupitelstvo bylo rozpuštěno
a

místo

nich

byla

jmenována

správní

komise

sloţená

jen

ze

samých německých občanů. Netrvalo dlouho a správní komise podala ţádost
o přeměnu třebíčského gymnázia na gymnázium německé. S tím se ale
české třebíčské obyvatelstvo nechtělo smířit a napsalo protestní list, který
podepsalo na 722 občanů z Třebíče a 100 zástupců západomoravských
obcí.38 Této akce se pravděpodobně vláda zalekla a uznala, ţe takový návrh
můţe podat pouze řádně zvolené obecní zastupitelstvo a ne jen správní
komise. Tentokrát tedy ke změně ještě nedošlo. Ovšem Němci se svého snu
Almanach ke stému výročí třebíčského gymnásia 1871 - 1971. Třebíč: Gymnásium, 1971,
str. 13.
38
Tamtéţ, str. 15
37
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nevzdali a po vyhraných volbách na podzim 1873 svůj návrh prosadily. Ihned
po ustavení nové německé rady ministerstvo rozhodlo o změně českého
gymnázia na německé s tím, ţe v českém jazyce se bude vyučovat pouze
v první a druhé třídě. S germanizací gymnázia nesouhlasil jak ředitel
Vaníček, tak i profesorský sbor, a proto byli nuceni z ústavu odejít.
Ředitelské křeslo třebíčského ústavu tedy připadlo Němcům, v letech
1875-1878 Edmundu Kratochwilovi a od 1878 do 1884 Ferdinandovi
Kremserovi, ten ale na rozdíl od Kratochwila nikterak nebránil pronikání
českého vlivu na gymnázium. Mezitím prošlo gymnázium změnami.
Od školního roku 1875/76 byla otevřena přípravná třída pro německé ročníky
a v roce 1878 se gymnázium přeměnilo z reálného na gymnázium
s obligatorním kreslením a o rok později se ţáci třetích a čtvrtých tříd přestali
rozdělovat na gymnazisty a realisty.39
V roce 1880 se do třebíčského zastupitelstva dostali opět čeští
zástupci, a tak se nahlas začalo hovořit o zřízení českých paralelních třetích
a čtvrtých tříd. Zastupitelstvo ale ţádost zamítlo, a proto vznikla Gymnazijní
matice třebíčská, kterou vedl advokát Antonín Blahovec. Úkolem Matice byla
pomoc chudým nadaným studentům a podpora českých paralelních tříd.
Příznivější situace nastala za doby Taaffovy vlády, kdy bylo povoleno zřízení
českých třetích a čtvrtých paralelních tříd a byla zrušena přípravná třída
pro německé ročníky. Navíc se v roce 1882 dostali do čela třebíčského
zastupitelstva Češi a ti o rok později poţádali ministerstvo kultu a vyučování
o přeměnu niţšího státního gymnázia na český ústav, s tím, ţe by se
zanechaly paralelní německé třídy. O úspěchu se dalo hovořit jen z poloviny.
Gymnázium zůstalo německé, ale české třídy gymnázia se spojily v jeden
celek pod správou českého profesora dr. Jana Reicherta, který se později
stal ředitelem celého ústavu. V roce 1884 k českým čtvrtým třídám ještě
přibyla pátá, která byla financována z peněz obce.
Zásadní změna nastala 24. července 1885, kdy bylo německé státní
niţší gymnázium s českými paralelními třídami počínaje školním rokem
1885/86 přeměněno na v české státní niţší gymnázium s německými
paralelními třídami.40 O rok později císař povolil rozšíření niţšího gymnázia
39
40

JANÁK, J. Třebíč. Dějiny města II., 9.díl: Školství. Brno: Blok, 1981, str. 201.
Tamtéţ, str. 202
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v Třebíči na vyšší gymnázium a zrušil všechny paralelní německé třídy. Roku
1888 se tedy na zcela českém ústavu konaly první maturitní zkoušky, které
s úspěchem zvládlo 10 studentů.
Ve školním roce 1889/90 se celý ústav přestěhoval do nové školy
postavené Raimudem Wolfem a Josefem Herzánem.41 Po dlouhých
osmnácti letech tak byla vyřešena otázka stavby nové budovy.
Aţ do první světové války proplouvalo gymnázium klidnými vodami.
Ve správě ústavu mezitím zasedli ředitelé Karel Kořínek, PhDr. Jan Korec,
Jan Štěpán a Antonín Nevole. Za války byla budova gymnázia propůjčena
vojenské nemocnici a ústav byl aţ do 1. ledna 1916 přestěhován do malé
obecné školy. Naštěstí studentů nebylo tolik, protoţe odcházeli do války
podobně jako kantoři. Zbylí ţáci a profesoři museli plnit různé činnosti
např. v zásobovacích kancelářích. Za této situace ţákům byla jejich
nepřítomnost ve škole omlouvána. Po skončení války se ve školním roce
1918/19 vrátilo do školních lavic 27 studentů, z toho 11 dokončilo gymnázium
maturitní zkouškou.
Po vyhlášení Československé republiky nastaly změny. Nový ministr
školství přistupuje k celé řadě reforem. Na třebíčské gymnázium ale změny
dolehnout aţ ve školním roce 1924/25, kdy se ústav mění z klasického typu
na reálně gymnasijní tj. s francouzštinou a deskriptivou, konkrétně od první
aţ třetí třídy. Od roku 1927 se pak francouzština přesunula aţ do páté třídy
a od roku 1935 si poprvé studenti mohli vybrat u ústní maturitní zkoušky
německý nebo francouzský jazyk. O rok později byla septima a oktáva
rozdělena na třídy s německou konverzací nebo deskriptivní geometrií
a propedeutika se v osmém ročníku začala učit jako „Úvod do filosofie“.42
Tragický rok 1938 měl na provoz gymnázia negativní dopad. Jiţ od
27.9. do 9.10. 1938 musel ústav přenechat učebny s výjimkou čtyř
československé

armádě,

navíc

se

mohlo

vyučovat

maximálně

24 vyučovacích hodin za týden, sborovna byla přemístěna do šatny před
tělocvičnou, sedmá a osmá třída se musely sloučit, a protoţe dětí bylo moc,
tak 6 učeben ještě musela poskytnout třebíčská Obchodní akademie

41
42
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Dr. Albína Bráfa.43 Mnichovská dohoda rovněţ přinutila české střední školy
z pohraničí přestěhovat se, a tak se na nějaký čas v třebíčském ústavu
usadily ředitelství reálného gymnázia ze Znojma, Telče, Ivančic, Hustopečí
a učitelský ústav z Opavy.
Během druhé světové války musely být budova, místnosti a učební
pomůcky označeny dvojjazyčnými nápisy. I vysvědčení, třídní knihy a kronika
gymnázia se musely psát v němčině. Němci velmi dbali na výuku
v německém jazyce, proto byl počet hodin zvýšen na 8 týdně a profesoři
musely projít jazykovou zkouškou. Od roku 1942 probíhaly i na třebíčském
gymnáziu pro zaměstnance středních a odborných škol celé západní Moravy.
V květnu 1942 přišel z říšských úřadů rozkaz o uvolnění školy na 14 dní
z důvodu shromaţďování Ţidům z Třebíče a okolí. Výuka probíhala jen pro
oktávy, jejichţ ţáci se připravovali na písemné zkoušky z maturity. Na konci
války (1944) pak musela být škola vyprázdněna a zcela přestěhována
do dělnického domu, neboť zde byl zřízen německý letecký lazaret.
Po osvobození byla škola opět zprovozněna v gymnazijní budově
a všichni ţáci, kterým bylo upřeno za protektorátu chodit do školy nebo kteří
museli nastoupit na nucené práce, se vrátili a museli narychlo dohnat vše, co
zameškali. Protektorátní učební osnovy byly zrušeny a od školního roku
1945/46 se začalo učit podle osnov z roku 1933.
V letech 1953 - 1971 se gymnázium změnilo na Jedenáctiletou střední
školu a škola byla umístěna do nové budovy na tehdejším náměstí
Osvobození, v původní škole byla zřízena základní devítiletá škola.44 Rok
1961 přinesl změnu názvu ústavu na Střední všeobecně vzdělávací školu
a o sedm let později se ústav opět přejmenoval na gymnázium.
V roce 1980 se přešlo na nové osnovy z roku 1976 a tak se začaly
vyučovat nové předměty jako ekonomika, elektrotechnika, technická chemie
a zemědělství. Kvůli těmto odborným předmětům se ţáci museli rozdělit
do tříd a začal se projevovat nedostatek učebních prostor. Škola tedy v této
situaci několikrát ţádala město o přístavbu nové budovy, ale ani jednou ji
nebylo vyhověno. Od školního roku 1982/83 se ve škole vytvořila nová
funkce - vedoucí učitel předmětů odborné přípravy. Jako první ji vykonával
43
44
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ing. Josef Kotačka a po té Miroslav Málek, a to aţ do roku 1990, kdy byly
předměty zrušeny.45
Sametová revoluce přinesla do školství změny. Byl schválen nový
školský zákon, který jasně definoval gymnázium jako přípravu pro studium na
vysokých školách. A tak byly ihned zrušeny odborné předměty, jakoţto
i rozdělení studentů podle odborné specializace. Zůstalo jen psaní na stroji
a programování, které se vyučovaly jako volitelné předměty. Změna se dotkla
také výuky cizích jazyků. O ruský jazyk jiţ nebyl takový zájem, a proto se od
školního roku 1993/94 vyučovali pouze anglický, německý a francouzský
jazyk. Ţákům se zvýšil počet vyučovacích hodin cizích jazyků na čtyři aţ pět
týdně, z toho jedna hodina připadala na konverzaci, kterou jiţ vedl lektor
ze západní země.
Rok 1990 znamenal pro ústav důleţitý zvrat pro víceleté studium.
1. září nastupují na gymnázium studenti, kteří přišli z pátých tříd základních
škol. Z kapacitních důvodů zatím jejich výuka probíhala na Základní škole
TGM v Třebíči a to aţ do roku 1995, kdy přístavba nové části umoţnila jejich
návrat do budovy gymnázia.
O čtyřleté a víceleté studium byl a je neustále velký zájem, ale z jiţ
zmíněných kapacitních důvodů, ústav vţdy otevírá jen 3 třídy (90 studentů)
pro čtyřleté gymnázium a jednu třídu (30 studentů) pro víceleté studium.
Nyní gymnázium navštěvuje celkem 600 studentů a pedagogický sbor
tvoří 50 pedagogických pracovníků.

7.2 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa Třebíč
Obchodní školy na Moravě neměly dlouhou tradici. Návrh na zřízení
obchodní školy v Třebíči byl přijat aţ v roce 1900, tedy šest let poté, co
vznikla první Obchodní škola v Prostějově. A kdyţ o rok později projekt
schválilo i Ministerstvo kultu a vyučování, nic nebránilo tomu, aby byl
19. 9. 1901 otevřen první ročník Veřejné obchodní školy dvoutřídní, v čele
Adolfem Kottem, který se stal ředitelem po doporučení inspektora
obchodního školství Dr. Albína Bráfa. Správu školy zajišťovalo město
45
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společně s vedením školy a tzv. kuratoriem, jeţ bylo společenství zástupců
podniků a organizací starající se o výchovu absolventů.
Ihned po zřízení byla škola umístěna do budovy na Hasskově ulici,
kde jí byly k dispozici pouze dvě místnosti. Jedna pro ředitele a druhá na
výuku. Navíc se o učebnu museli dělit s kupeckou školou pokračovací,
ta měla výuku odpoledne. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 35 ţáků.
Z kapacitních důvodů byla škola po roce (1902) přestěhována do zcela nové
a moderně vybavené budovy v Soukupově ulici. Zde působila celých dvacet
let.
Ve školním roce 1902/03 se škola rozrostla o nové dvě třídy Obchodní
školy chlapecké, jednu třídu Obchodní školy pokračovací a jednoroční kurz
pro dívky. Jednoroční kurz pro dívky byl v roce 1907 nahrazen dvouletou
Obchodní školou, později byla škola osamostatněna. V roce 1926 byly
chlapecké a dívčí třídy sloučeny. Podle

učebního

plánu

museli

ţáci

absolvovat tyto předměty: účetnictví, kupecké počty, kupecká korespondence
(německá i česká), obchodní nauka, směnkářství, nauka o zboţí, těsnopis,
krasopis, český a německý jazyk, zeměpis, přírodopis a přírodozpyt. 46 Navíc
si ţáci mohli vybírat z nepovinných předmětů, jako byly psaní na stroji,
těsnopis

a

francouzský

jazyk.

Jeden

vyučovací

týden

zahrnoval

32 - 33 hodin. Na škole Obchodní škole pokračovací bylo povinných
předmětů podstatně méně, šlo spíše o odborné předměty jako účetnictví
a korespondence, kupecké počty, obchodní nauka, krasopis a všeobecně
vzdělávací zeměpis47. Týdně se vyučovalo 8 - 16 hodin. Před rokem
1918 škola zaměstnávala šest učitelů.
Po vzniku Československé republiky byla v Třebíči v roce 1919
zaloţena Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, o jejíţ zřízení se usilovalo jiţ
v roce 1907. Od tohoto roku se tedy škola skládala ze čtyřleté Obchodní
akademie, dvouleté Obchodní školy pro chlapce, rovněţ dvouleté Obchodní
školy

pro

dívky,

dvouleté

pokračovací

školy

kupecké,

jednoletého

obchodního kurzu pro abiturienty středních škol a odborných kurzů
pro dospělé.48 Po zřízení Obchodní akademie došlo k nedostatku prostorové
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kapacity a vedení města Třebíče muselo škole propůjčit budovu měšťanské
školy, která se přestěhovala jinam. Ředitel Kott usiloval o výstavbu nové
budovy, tu však město odmítlo a ředitel Kott z důvodu neúspěchu podal
rezignaci. Problémem se začalo zabývat také ministerstvo školství, které
nařídilo, ţe situace musí být co nejdříve vyřešena, jinak bude škola
přemístěna do jiného města. Proto ředitel Metod Novák v roce 1931 nechal
přistavět část budovy na západní a severní straně. A tak školní rok 1931/32
byl zahájen v rozšířené a na tu dobu i moderní budově. V tuto dobu
navštěvovalo školu 240 - 300 ţáků a o jejich vzdělávání se staralo
14 - 16 učitelů.
Osnovy Obchodní akademie se skládaly z patnácti povinných
předmětů: obchodní nauka, korespondence, účetnictví, nauka o podniku,
kupecké počty, právní nauka, národohospodářská nauka, nauka o zboţí,
těsnopis, krasopis, matematika, český jazyk, němčina, další cizí jazyk jako
angličtina, francouzština a ruština, dějepis, hospodářský zeměpis.49 K tomu
byly vyučovány i nepovinné předměty: cvičení z nauky o zboţí a těsnopisu,
psaní na stroji, konverzace v cizím jazyce a tělocvik.50 Celkem bylo
povinných 30 vyučovacích předmětů týdně. Navíc se kaţdoročně pořádalo
aţ dvacet exkurzí do továren, finančních institucí a velkoobchodů.
Během fašistické okupace (1839) se zcela změnil chod školy. Byly
navýšeny vyučovací hodiny němčiny na úkor českého jazyka a dějepisu.
Nakonec byly hodiny dějepisu zrušeny úplně a v zeměpise se přednášelo
pouze o německé říši a protektorátu. Navíc se musely přestat pouţívat knihy
a učebnice vydané před okupací. V listopadu 1941 dokonce došlo k váţnému
střetu mezi gestapem a obchodní školou. Ve škole byly totiţ nalezeny
červené pěticípé hvězdy, ředitel ústavu je raději předal gestapu, protoţe
se domníval, ţe jde o úmyslný útok na školu. Ještě předtím ale gestapu
přišel anonym na chování českých studentů třebíčské Obchodní akademie.
Gestapo reagovalo příjezdem do školy a vyhroţováním, ţe školu uzavřou
a studenty odvezou do koncentračních táborů, pokud se nikdo nepřizná.
Mezitím se obyvatelé Třebíče začali scházet před školou a dávali Němcům
najevo, ţe se své školy jen tak nevzdají a budou jí bránit do posledního
49
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dechu. Němci, kteří se nechtěli pustit do konfliktu s civilním obyvatelstvem,
nakonec ustoupili a své výhruţky nakonec nesplnili, ale obchodní školu
do konce války neustále sledovali. Ve školním roce 1944/45 byly všechny
školy uzavřeny, ţáci a učitelé museli odejít na nucené práce. V tuto dobu byl
ve škole zřízen Luftwaffenlazaret, který zde byl aţ do konce druhé světové
války. Po osvobození se škola skládala ze čtyř ročníků Obchodní akademie
a dvou ročníků Veřejné obchodní školy, ve kterých se začalo s výukou
v květnu 1945.
Velký zlom nastal v roce 1948. Škola byla zestátněna a její název se
změnil na Vyšší hospodářskou školu (Obchodní akademie) a Hospodářskou
školu (Obchodní škola). Ředitelem byl jmenován Bohumil Caha. Ţáci
i profesoři museli chodit na brigády i plnit plány a závazky. Škola začala úzce
spolupracovat se Závody Gustava Klimenta a UP závody. Ve školním roce
1849/50 byla do budovy školy přesunuta ještě Pedagogická škola pro
učitelky mateřských škol. Z důvodu nedostačujícího prostoru tak musela být
otevřena pouze jedna třída v kaţdém ročníku, i kdyţ zájemců o studium bylo
mnoho. Tato situace vydrţela aţ do roku 1971, kdy se Pedagogická škola
odstěhovala, a tak Vyšší hospodářská škola mohla otevřít v kaţdém ročníku
dvě třídy. Hospodářská škola vţdy otevírala pouze jednu třídu, která byla
určena hlavně pro dívky. Vyučoval se zde těsnopis a psaní na stroji.
V padesátých letech vedení státu nařídilo, ţe počet chlapců
studujících ekonomické školy má být sníţen, neboť bylo zbytečné, aby své
síly uplatňovali někde na úřadech. Tento zásah se projevil i na Obchodní
škole, kde do roku 1950 měli převahu chlapci, ale po tomto roce se jejich
počet sniţoval natolik, ţe na počátku sedmdesátých let jiţ vznikaly jen dívčí
třídy. Školám totiţ bylo přikázáno, ţe mohou přijmout jen takový počet
chlapců, který mají povolen.
Pro pracující v této době škola taktéţ nabízela večerní studium.
Jednalo se o tříletou večerní školu, kterou si mohli „studenti“ prodlouţit aţ na
pět let. Jejich studium poté bylo ukončeno maturitní zkouškou, která byla
vykonávána ve čtvrtém ročníku ze všeobecných předmětů a v pátém ročníku
z předmětů odborných.51
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Škola kladla velký důraz, vedle běţných předmětů, také na cizí jazyky
a výpočetní techniku. Do školy byly instalovány první počítače s pomocí
absolventů pracujících na ministerstvech a jiných v podnicích. A tak třebíčská
škola začala jako první s výukou výpočetní techniky v celém Jihomoravském
kraji. V roce 1974 byl do školy zaveden první samočinný počítač
v Jihomoravském kraji a škola mohla otevřít dvouleté dálkové studium oboru
výpočetní technika pro zaměstnance jihomoravských podniků.52 O několik let
později v roce 1982 se podařilo škole otevřít další jednoletý obor výpočetní
techniky pro denní studium určený pro absolventy gymnázií. Tento obor byl
v roce 1988 nahrazen dvouletým pomaturitním studiem. V této době škola
vlastnila sedm počítačů IQ 151, jeden počítač TNS měla půjčený.53
Ve vzdělávání cizích jazyků škola také nezahálela. V šedesátých
letech byla nově zrekonstruována jazyková učebna vybavená magnetofony
a diktafony. Dále byly
socialistických
Pedagogický

zemích,
institut

navazovány kontakty se školami v jiných
jako

byla

v Pavlovsku

lipská
a

Kommunale

ekonomické

Berufsschule,

školy

v Poznani

a Humenném54. Škola také kaţdoročně pořádala letní výměnné pobyty
studentů do Lipska.
V osmdesátých letech musela škola přistoupit ke koupi dvou domů
a k jejich následné opravě, aby zde zřídila domovy mládeţe pro studentky
z nedalekých okresů Ţďár nad Sázavou a Brno - venkov, pro které bylo
kaţdodenní dojíţdění nemoţné. Po přestavbě zde bylo ubytováno 30 dívek,
to se ale ukázalo jako nedostačující, proto v roce 1983 byla stavba rozšířena
a kapacita se tak zvýšila aţ na 80 míst. Dále jiţ také nestačila prostorová
kapacita školy, protoţe v roce 1981 došlo ke zrušení dvouleté Hospodářské
školy, a tak byl zvýšen počet tříd v kaţdém ročníku na tři. Škola tak musela
nechat přistavět další část budovy. Po přestavbě škola mohla přijmout větší
počet zájemců o studium, neboť se zvětšila o tři třídy, dvě odborné učebny
výpočetní techniky, kabinety a šatny. Celkový počet ţáků se v této době
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pohyboval mezi 360 - 440 studenty. Kromě prezenčního studia škola i nadále
poskytovala vzdělání v pětiletém dálkovém studiu, později zkráceném na
čtyři roky, dvouletém dálkovém studiu výpočetní techniky a dvouletém
pomaturitním dálkovém studiu výpočetní techniky, celkově se jednalo o
110 - 200 studentů.
Na konci osmdesátých bylo ve škole 15 tříd prezenčního studia a 4 - 7 tříd
dálkového studia při zaměstnání.55
V roce 1987 se započalo také se stavbou tělocvičny, aby si jiţ škola
prostory nemusela pronajímat. Zcela nová tělocvična byla slavnostně
otevřena v roce 1991.
Sametová revoluce s sebou přinesla změny. Zatímco ihned po roce
1989 počet studentů ekonomické školy prudce stoupl, také díky tomu, ţe
chlapcům ve studiu na ekonomických školách jiţ nebylo bráněno. Tak
v devadesátých letech počet zájemců o studium klesl, a to z nedostatku
pracovních příleţitostí na trhu. V této době se mnoţství ţáků navštěvujících
denní studium sníţilo aţ na 350 studentů.
Změny se projevily také v osnovách školy. Do výuky byl opět zaveden
těsnopis a zvýšil se počet vyučovacích hodin cizích jazyků. Postupem času
bylo také zrušeno dálkové studium všeobecné ekonomiky, to bylo nahrazeno
kurzy pro podnikatele a rekvalifikačním studiem pro nezaměstnané
ve spolupráci s Úřadem práce v oborech účetnictví, výpočetní technika,
anglický a německý jazyk.56 Pomaturitní studium výpočetní techniky bylo
zrušeno ve školním roce 1995/96.
Od roku 1996 se škola snaţila zřídit Vyšší odbornou školu při
Obchodní akademii, jednání ale skončila nezdarem. V roce 1998 se ale
nakonec vedení školy domluvilo na zřízení Vyšší odborné školy působící pod
záštitou Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy. Obchodní
akademie Vyšší odborné škole, která poskytovala tříleté studium v oboru
účetnictví a finančního hospodaření, poskytovala jak pedagogy, tak i své
prostory.
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Ve školním roce 1993/94 začal být vyučován zcela nový předmět,
práce ve fiktivní firmě. Cílem předmětu bylo, aby si ţáci v co největší míře
osvojili školní teorii. V roce 1995 bylo škole nabídnuto, aby začala vyučovat
předmět organizace

Baťa Junior Achievement s názvem

aplikovaná

ekonomie, studenti tak měli moţnost zaloţit si vlastní firmu a získat praktické
zkušenosti s podnikáním.57 Od roku 2002 je součástí školy také státní
jazyková škola.
V současnosti je ředitelem školy RNDr. Pavel Svoboda. Škola se
skládá z Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a státní jazykové školy, v nichţ
působí 38 pedagogických pracovníků. Ve škole je celkem 14 tříd, ve kterých
studuje 394 studentů. Ve školním roce 2010/11 bylo v přijímacím řízení
přijato 204 přihlášek, z nichţ bylo celkem přijato 90 ţáků. Do prvního ročníku
jich nastoupilo 78 studentů.

7.3 Katolické gymnázium Třebíč
V roce 1934 byla v Třebíči zřízena serafínská škola neboli Ústav řádu
kapucínského pro výchovu kněţského dorostu řádového, předchůdce
dnešního Katolického gymnázia. Z důvodu přestavby školní budovy bylo
tehdy přijato pouze pět chlapců. Chlapci byli vzděláváni v budově patřící ke
klášteru, ale kaţdé pololetní zkoušky museli skládat na veřejném gymnáziu.
V roce 1935 byla přestavba školní budovy dokončena. Roku 1938 ústav
navštěvovalo jiţ 40 chlapců a o rok později se třebíčská serafínská škola
sloučila se serafínskou školou praţskou. Sloučená škola fungovala aţ
do roku 1948, kdy serafínská škola v Třebíči byla zrušena.
Katolické gymnázium bylo zřízeno za pomoci JUDr. Ing. Jiřího Karase,
Josefa Bočka a vikáře P. Pavla Dokládala dne 1. července 1992
a zaregistrována Ministerstvem školství 1. září 1992. Se samotnou výukou
na gymnáziu se začalo ve školním roce 1993/94, a to se 49 ţáky
rozdělených

do

dvou

tříd.

Prvními

pedagogickými

pracovníky

byli

P. František Puchnar, Ing. Miriam Dufková, Mgr. Marie Velebová,
57
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Mgr. Eva Hortová, Mgr. Jiří Novotný, Mgr. Pavel Novák. Pomáhali zde také
PhDr. Stanislav Pacner a MUDr. Karel Tomek. První ředitelkou byla
Mgr. Marie Velebová. Pak přišla Mgr. Eva Hortová a Ing. Miriam Dufková.
Ostatní pedagogové vyučovali jako externisté: Mgr. Jiří Novotný, Mgr. Pavel
Novák, PhDr. František Malý, Ing. Hana Puková, RNDr. Zdeněk Tůma, Leoš
Kratochvíl, P. František Puchnar a P. Pavel Dokládal. O hospodářství školy
se staral pan František Krul a o dva roky později i paní Jarmila Kruţíková.58
V roce 1999 se škola přemístila do budovy kapucínského kláštera, ve které
dříve působila serafínská škola. Díky větším prostorám mohlo katolické
gymnázium vzdělávání rozšířit také o osmileté gymnázium.
V současné době je zřizovatelem katolického gymnázia brněnské
biskupství. Ve škole je 12 tříd a pedagogický sbor tvoří celkem
35

pedagogických

pracovníků.

V budově

gymnázia

nalezneme

i specializovaná pracoviště fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a jednu
počítačovou učebnu, knihovnu, kapli a aulu, kde se koná vţdy jednou v týdnu
ranní mše. V rámci školy je také provozován školní klub Halahoj, která
pořádá různé akce nejen pro ţáky a studenti gymnázia.

7.4 Střední škola zemědělská
Jiţ v roce 1882 se Hospodářský spolek v Třebíči snaţil zřídit
zemědělskou školu. Úspěch se dostavil aţ v roce 1904, kdy byla zaloţena
Zimní hospodářská škola, jejíţ ředitelem se stal Stanislav Malenovský.
O šest let později byla škola převzata zemí a přejmenovala se na zemskou
odbornou školu hospodářskou.
Školní rok trval od listopadu do dubna. Kromě samotné výuky zde
se konaly i různě odborné přednášky pro mládeţ a rolníky. V letech
1944 aţ 1947 zde sídlily i dvě třídy školy zahradnické.
V roce 1947 se škola přestěhovala do budovy v Podklášteří, aby byla
blíţe školnímu statku. Budova byla ale v dosti špatném stavu, takţe se
muselo přistoupit k opravě. Ve škole byly opraveny čtyři třídy, chemická

Katolické gymnázium Třebíč [on line], [cit.2011- 03-01]. Dostupné na WWW:
<http://www.kgtrebic.cz/historie-skoly>.
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laboratoř, knihovna, ředitelna, sborovna, odborné pracoviště a fotokomora.
V roce 1949 dostala škola od národního výboru v Třebíči zahradu za školou,
kde později vznikla botanická zahrada slouţící k výuce.
V polovině padesátých let se škola zvýšila na dvě paralelní třídy
a v šedesátých letech škola otevřela pětileté dálkové studium a tříleté
studium pro funkcionáře JZD a státních statků.
Roku 1962 byla dokončena stavba nové budovy společně s domovy
mládeţe pro chlapce a dívky, ve které škola sídlí dodnes. V nově postavené
budově bylo 14 učeben, 3 laboratoře, 12 kabinetů pro učitele, knihovna
pro ţáky i učitele, kancelář, klubovna, fotokomora slouţící nejen k výuce, ale
i pro přírodovědeckou činnost ţáků ve volném čase.59
V sedmdesátých letech byl budován sportovní areál se dvěma
tenisovými kurty, běţeckou dráhou a fotbalovým i volejbalovým hřištěm.
V pozdějších letech se škola zaměřila na budování botanické zahrady.
V roce 2004 se škola sloučila se střední zdravotnickou školou.

7.5 Střední zdravotnická škola v Třebíči
Střední zdravotnická škola vznikla v padesátých letech, jejím prvním
ředitelem se stal profesor Theodor Kilián, který se zaslouţil o její rozvoj.
V roce 1953, po odchodu profesora Kiliána do důchodu, sál v čele
zdravotnické školy profesor PhDr. Vincenc Sameš. Pod jeho vedením škola
dála vzkvétala a byla vybavena zcela novými pomůckami.
Od roku 1966 školu řídila profesorka Emilie Kršková. Po tuto dobu
škola prošla sloţitým vývojem. Nejprve byl Studijní obor zdravotních sester
ukončený maturitou prodlouţen ze tří na čtyři roky, a pak dokonce se začalo
uvaţovat o zrušení třebíčské školy, neboť zdravotních škol v Jihomoravském
kraji začalo přibývat. Aby byla škola zachována muselo se přistoupit
na provedení opravy školní budovy. V roce 1972 -1974 byla zavedena nová
elektroinstalace, rozvod teplé a studené vody, ústřední topení, podlahy apod.

HEŘMÁNEK, M. - SVOBODA, K. - PACOLOVÁ, M. 45 let Střední zemědělské školy
v Třebíči. Třebíč, 1991, str. 14.
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Díky opravám nakonec přece jen představitelé města v čele s paní ředitelkou
Krškovou školu uhájili, a tak se škola mohla dál rozvíjet.
V roce 1979 stoupl počet tříd na osm a kromě denního čtyřletého
studia škola navíc připravovala dvouleté studium zubních laborantů a večerní
pětileté studium ukončené maturitou. V roce 1979 se ředitelem školy stal
profesor Jaromír Cafourek. Škola v tuto dobu zajišťovala vzdělávání
ve čtyřletém studiu zdravotních sester, pětiletého večerního studia a tříletý
učební obor pro absolventky - zdravotnice pro plánovanou třístupňovou péči
o nemocné. Kromě jiného škola byla opět vybavena dalšími novým
zařízeními a audiovizuálními pomůckami. V roce 1990 na místo ředitele školy
usedla Marie Velebová.
V roce 2004 byla škola z rozhodnutí Rady kraje Vysočina sloučena se
dvěma,

dříve

samostatnými

školami,

se

Střední

odbornou

školou

zemědělskou a ekonomickou a Vyšší odbornou školou.60 Název školy byl
změněn na Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární zemědělská
a zdravotnická. Dnes zdravotnická škola nabízí studium v oboru Zdravotnický
asistent, který nahradil dřívější obor Všeobecná sestra. Vyšší odborná škola
poskytuje vzdělání, obdobně jako Vyšší zdravotnická škola, v denním oboru
Diplomovaná všeobecná sestra.

7.6 Hotelová škola Třebíč
Škola byla zaloţena ve 30. letech minulého století jako Ţivnostenská
škola pokračovací. Rok 1989 s sebou přinesl změny. V červenci rok 1996 se
jiţ Integrovaná střední škola obchodní spojila s Integrovanou střední školou
koţařskou a textilní a Odborným učilištěm v Borovině a vznikla tak
Integrovaná střední škola obchodní a koţařská a Odborné učiliště Třebíč.
O rok později byly ve škole studijní a učební obory rozšířeny o dva - studijní
obor hotelnictví a učební obor kadeřník.

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
[on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
<http://www.szstrebic.cz/pdf/vyrocni_zprava10.pdf>.
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V roce 1998 došlo k dalšímu sloučení Integrované střední školy
obchodní a koţařské a Odborného učiliště Třebíč, tentokrát se Středním
odborným učilištěm v Náměšti nad Oslavou a dochází opět ke změně názvu
školy, nazývá se Střední odborná škola obchodu a sluţeb, Střední odborné
učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Třebíč.61 V roce 1999 byla opravena
budova školy v Náměšti nad Oslavou. Zde byl také vybudován prostor, kde
jsou poskytovány sluţby pro veřejnost.
V roce 2002 škola znovu mění svůj název na Střední odbornou školu
obchodu a sluţeb a Střední odborné učiliště Třebíč.
Dnes se škola nazývá Hotelová škola Třebíč.

7.7 Střední průmyslová škola Třebíč
Současná Střední průmyslová škola vznikla aţ v roce 1998 sloučením
Střední průmyslové školy, Integrované střední školy technické a Integrované
střední školy řemesel a podnikání, aby rozšířila moţnosti vzdělávání
v technických a technicko - ekonomických profesích v celé oblasti Třebíčska.
Střední průmyslová škola v Třebíči vznikla jiţ v padesátých letech.
V roce 1952 zde byly zřízeny dvě paralelní třídy studia při zaměstnání jako
elokované třídy Průmyslové školy strojnické v Jihlavě.62 V roce 1953 škola
otevřela jednu třídu pro denní studium a pět tříd poskytující studium
při

zaměstnání.

Ve

školním

roce

1954/55

se

Průmyslová

škola

osamostatnila.
Integrovaná střední škola technická v Třebíči vznikla v osmdesátých
letech. V roce 1987 se přejmenovala na Střední odborné učiliště energetické,
neboť učiliště spadalo pod EDU, od kterého se oddělilo v roce 1991. O rok
později

je

škola

přejmenována

na

Střední

průmyslovou

Hotelová škola Třebíč [on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
<http://www.trhs.cz/historie.html>.
62
Střední průmyslová škola Třebíč [on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
< http://www.spst.cz/cze/informace-o-skole/historie-skoly>.
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školu

elektrotechnickou, jeţ poskytovala studijní, učební obory, nástavbové
studium, ale i rekvalifikace a vzdělávání dospělých.
Integrovaná střední škola řemesel a podnikání navázala na výuku
učňovské mládeţe pro Uniplet Třebíč, která měla svoji tradici od roku 1951,
kdy bylo zřízeno Středisko pracujícího dorostu v Třebíči, a to se 40 učni
ve třech třídách. V roce 1957 pak došlo k převedení učňů do Střediska
praktického vyučování při podniku Západomoravské strojírny v Třebíči.
Od 1.9. 1984 bylo zřízeno Střední odborné učiliště strojírenské v Třebíči.
Toto učiliště začalo od roku 1990 vyuţívat novou budovu v ulici Manţelů
Curieových. V roce 1994 Integrovaná střední škola řemesel a podnikání, jejíţ
vzdělávací program zahrnoval učební i studijní obory a vzdělávání dospělých
v rámci statutu fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.63
V současné době školu navštěvuje bez mála devět set studentů
a šedesát členů pedagogického sboru. Škola nabízí vzdělávání jak v denním
studiu, tak i v nástavbovém dálkovém studiu a v celoţivotním vzdělávání,
jako jsou rekvalifikace, semináře apod.

7.8 Střední škola řemesel Třebíč
Střední škola řemesel byla zaloţena v roce 1950 jako Středisko
pracovního dorostu, které mělo vychovávat učně pro průmyslové podniky
v Třebíči. V roce 1952 bylo středisko zrušeno a nahrazeno Učilištěm státních
pracovních záloh č. 18 poskytující strojírenské a zemědělské obory. V roce
1990 bylo zřízeno Střední odborné učiliště zemědělské. Postupem času
se skladba učebních a studijních oborů změnila natolik, ţe škola změnila
název na Střední odborné učiliště řemesel.
V roce 1950 byla opravena budova domova mládeţe, školy a školní
jídelny. Stavba nové školní budovy i se zcela novou tělocvičnou byla
dokončena v roce 1985, čímţ se struktura nového areálu školy pro teoretické

63

Střední průmyslová škola Třebíč [on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
< http://www.spst.cz/cze/informace-o-skole/historie-skoly>.
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vyučování dokončila. V současné době je teoretické vyučování poskytováno
v moderně vybavených učebnách. Se stavbou areálu pro praktické
vyučování se začalo v roce 1986, budova byla postavena v roce 2000 a stala
jedním z nejmodernějších pracovišť pro praktické vyučování.
V současné době škola poskytuje učební obory - Autoelektrikář,
Mechanik opravář motorových vozidel

neboli Automechanik, Karosář,

Opravář

studijní

zemědělských

strojů.

Dále

obory

-

Autotronik,

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické,
Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské, a dvouleté nástavbové
studium v oboru Podnikání. 64

Střední škola řemesel Třebíč [on line], [cit.2011- 03-05]. Dostupné na WWW:
<http://sour-tr.euweb.cz/index.php?n=Main.StudijniObory>.
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Závěr
Ve své práci jsem se zabývala dějinami školství v Třebíči.
V první kapitole jsem stručně představila město Třebíč a dále jsem se
zaměřila na dějiny Třebíče a stručně popsala, jak se město od svého vzniku
v roce 1335 vyvíjelo aţ do současnosti. V druhé kapitole jsem se jiţ zabývala
školstvím v Třebíči od vzniku aţ do třicetileté války, první písemně doloţenou
školou, která ve své době patřila k vyšším latinským školám s velmi vysokou
úrovní, a vznikem městských, farních a klášterních škol. Třetí část je
věnována školství pod vlivem duchovní správy. Další část se zabývá
změnami, které nastaly za Marie Terezie vydáním Všeobecného školního
řádu pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských
dědičných zemích, jenţ rozdělil niţší školství do tří základních úrovní
a nařídil povinnou školní docházku. V páté kapitole popisuji vývoj školství
v 19. a 20 století a pokusy německého obyvatelstva o germanizaci
třebíčských škol. Následující část pojednává o jiţ o vzniku prvních středních
škol v Třebíči, ale také zároveň popisuje školství v Třebíči v současné době.
V následujících kapitolách se jsem zaměřila na současné střední školy
a popisuji jejich vývoj aţ přítomnosti.
Po zpracování této práce jsem došla k názoru, ţe školství v Třebíči
zdolalo velmi sloţitou cestu neţ získalo podobu, jakou známe dnes.
Moje práce by mohla slouţit nejen těm, kteří si chtějí rozšířit znalosti
o vývoji města, ale mohla by být také pomůckou při zpracovávání různých
školních prací a úloh.
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