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Sto deset let historie odborného školství ve Slavkově u Brna  

od pokračovací školy po odborné učiliště Destily 

Léta poválečná … do února 1948  

Zákon o znárodnění klíčových podniků z října 1945 či následné zestátnění malých podniků až 

po likvidaci řemeslných živností, to vše vyvolalo radikální změny v celém systému národního 

hospodářství.  Reformní proces se zákonitě promítl i do přípravy dorostu na povolání.  

Po přechodu válečné fronty v dubnu a po prázdninách roku 1945 byla za ředitele Ing. Roberta 

Friesse učňovská škola kompletně přemístěna do provizorních prostor na slavkovský zámek. 

V místnostech horního poschodí zámku se vyučovala kovořemesla, obor kupecký, třídy 

oděvní a všeobecné. V  nejvyšším patře zámku se nejen vyučovalo, ale rovněž bydlelo. Učni 

ze vzdálenějších míst zde měli zřízené skromné ubytování. V přízemí zámku vyvařovala 

internátní kuchyně. Rozhodnutí umístnit školní zařízení do historicky cenného objektu nebylo 

šťastné pro školu ani pro zámek. Proto se za velkého nadšení všech 10. listopadu 1948 škola 

vrátila zpět do původních prostor v městském domě nad poštovní služebnu. Z prvního patra se 

napřed museli vystěhovat úředníci berního úřadu. Část ubytovaných žáků se ze zámku 

nastěhovala do montovaných dřevěných baráků na rozestavěném sokolském stadionu za 

kostelem.  

V září 1947 změnila Učňovská škola název na »Základní odbornou školou kovodělnou« a 

ředitelem školy se stal Šimon Valentík. Záhy po válce se formoval interní učitelský sbor, 

který tvořili zkušení i začínající učitelé Antonín Májek, Jaromír Lekavý, Antonín Slováček a 

Ladislav Vykoupil. Odborní lektoři měli garantovat zdárný rozvoj kovodělného profilu školy. 

Tradiční obory (oděvní, kupecký i řemesla nekovodělná) dlouhodobě na škole vyučované, 

měly postupně skončit s výukou, včetně všech externích učitelů. Rušená řemesla a povolání 

končily se školní výukou poté, co učni posledního ročníku složili učňovské zkoušky.  

Léta poválečná … po únoru 1948    

Brzy po neblahé únorové vládní krizi již v dubnu 1948 schválilo Ústavodárné národní 

shromáždění zákon č. 95/1948 Sb. o jednotné škole. Jeho přijetí ministr školství 

Zdeněk Nejedlý neúspěšně prosazoval od konce roku 1945. Zákon v podstatě usiloval 

o sjednocení obecné a měšťanské školy pod jedno společné vedení. Reformované školství na 

jednotném principu řízení mělo snadněji naplnit politické ambice jedné vládní strany. 

Obdobný scénář se předpokládal přijetím zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu. 

Rovněž i jeho záměrem bylo opanovat vedení systému odborného školství. Platnost zákona 

netrvala dlouho a již v následujícím roce byl nahrazen jiným. Nový zákon, jak se časem 

ukázalo, měl svým pojetím naplnit další, neméně ambiciózní stranické a politické zadání.  

Zákon o »Státních pracovních zálohách« (dále jen SPZ) č. 110/1951 Sb., vládě určoval 

bezvýhradně a bezplatně vzdělávat chlapce i děvčata, kteří ukončili povinnou školní 

docházku. K tomu měla státní správa zřizovat potřebná učiliště SPZ. Tímto způsobem si měla 

ministerstva zajišťovat pro svá hospodářská odvětví kvalifikované dělníky. Znění zákona jim 

stanovilo, že získávání řemeslných dovedností i teoretických vědomostí, ale rovněž výchova 

mládeže pro společnost, musí být realizovaná jen v učilištích SPZ. Tím měla být potlačena 

tradiční výuka učňů na dílnách v malých firmách. 
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Velkou finanční náročnost učilišť SPZ např. hornických, hutnických, stavebních aj. měl záhy 

zmírňovat upravený zákon č. 31/1953 Sb. Jeho znění již připouštělo možnost zřizovat i jiné 

formy vzdělávacích organizací pro přípravu dorostu na povolání. Koncepce novelizovaného 

zákona umožňovala ponechat fungující zařízení a nerušit základní odborné školy ani střediska 

pracovního vyučování, pokud ještě nebyly převedeny do systému učilišť SPZ.  

Slavkovská »Základní odborná škola« učila od roku 1948 kovodělné obory podle osnov, 

které měly i hodiny praktického vyučování a mohla nadále působit v systému odborných škol. 

Podle novelizovaných učebních plánů se učili instalatéři, strojní zámečníci, mědikovci a 

cukrovarničtí údržbáři. Dílenskou výuku vedli učitelé odborných předmětů. V rozvrhu hodin 

k tomu měli vyhrazené dva odpolední bloky. Ostatní řemesla dříve vyučovaná na škole se 

přestala úplně učit.  

Zákonem z roku 1953 se začala měnit celá organizační struktura institucí pro výuku mládeže 

na povolání. Od 1. září 1953 se slavkovská škola zaměřila na profese, které úzce souvisely 

s montáží potrubí a dostala název »Učňovská škola výrobních družstev Slavkov u Brna«. 

Učňovské školy zajišťovaly žákům jen teoretickou přípravu a navazující praktický výcvik 

prováděla střediska pracovního vyučování – SPV. S učňovskou školou výrobních družstev 

v tom čase spolupracovalo několik SPV. Středisko mělo zřízeno družstvo Destila či podniky 

Stavomontáže, Instalatérské závody, Cukrovar a krátkodobě i jiné menší slavkovské firmy.  

V následujícím školním roce zaváděli učitelé učňovské školy a mistři SPV do výuky opět jiné, 

nově pojaté osnovy pro instalatéry, strojní zámečníky a mědikovce. Upravený učební plán 

povýšil počet hodin praxe a dílenský výcvik se stal dominantní složkou vzdělávací koncepce 

přípravy na povolání. Rozvrh měl týdenní formát od pondělí do soboty, obvykle tři dny školy 

a tři dny dílen. 

 

Podle archivních materiálů, kronik a svědectví pamětníků napsal: PaedDr. Karel Häring, 

prosinec 2014, Slavkov u Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 1945–1948 byla Učňovská škola umístněna v horním patře zámku, 

zde na pravé straně historické fotografie 


