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SOU

SŠIS

130. výročí vzniku Textilní školy (SPŠT, SPŠ...)
110. výročí vzniku Obchodní školy (Obchodní akademie, SOŠOP...)
70 let od zahájení vzdělávání učňů v n. p. Tiba
PROGRAM
10.00–14.00
11.00–13.30
12.00
14.00
14.30
15.00
15.30
19.00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 200 KČ
Registrace účastníků
Oběd ve školní jídelně
Otevření výstavy z historie škol
(budova průmyslovky)
Zahájení oslav
Společný přesun absolventů
na náměstí T. G. M.
Projev starosty města a dalších hostů
z balkonu městského úřadu
Kulturní program na nádvoří SPŠ –
Country odpoledne s posezením
Společenský večer pro absolventy
s hudbou a tancem, Aula SŠIS

PO CELÝ DEN BUDOU OTEVŘENY VŠECHNY BUDOVY
A UČEBNY ŠKOLY PRO PROHLÍDKU A SETKÁVÁNÍ
TŘÍD (PROSÍM NAHLÁSIT ZÁJEM O USPOŘÁDÁNÍ
SRAZU VE ŠKOLE).

V CENĚ JE OBĚD / KULTURNÍ PROGRAM / IDENTIFIKAČNÍ
PÁSKY / ELEKTRONICKÝ ALMANACH / INFORMAČNÍ MATERIÁLY

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ PLATBY
číslo účtu 7934090267/0100
variabilní symbol 888
konstantní symbol 308
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení
odesílatele. Částku můžete uhradit na kterékoliv pobočce
Komerční banky.
Pro účastníky je k dispozici ubytování v našem
domově mládeže, cena je 250 Kč / lůžko / noc.
Objednávky: lukasova katerina@ssis.cz

INFORMACE

TEL.: +420 499 622 215 / MAIL: INFO@SSIS.CZ

WWW.SSiS-JUbileJni.cZ

PROMĚNY
3 odborných škol ve Dvoře Králové nad Labem

1888 – 1908 – 1948 - 2018
od císařství po Evropskou unii

pozdější jazzový zpěvák, dirigent a skladatel).

Jen velmi těžko lze popsat a stručně zdokumentovat
těch 130 let Průmyslové školy textilní (PŠT, původně
tkalcovské školy) či 110 let Obchodní školy (OŠ) nebo 70
let Učňovské školy (UŠ).
Ale mnohé lze pochopit už z proměn názvů všech tří
typů škol. Po celá léta se prolínaly, rozdělovaly, obměňovaly a znovu slučovaly. Pokusíme se Vám doložit
a zpřehlednit vývoj škol v čase, v názvech, či v událostech z jejich historie.

Obchodní
škola
Za 110 let (ale i více, již v roce 1894-96 existovala zde

Všeobecná průmyslová škola pokračovací - kupecká
pobočka až do r. 1908) je její historie rozmanitá.
S obrovským rozvojem místního průmyslu, bankovnictví a obchodu si koncem 19. století okolnosti vynutily
vznik samostatné obchodní školy, a proto Městská rada
26. srpna 1908 doporučila Obecnímu zastupitelství
královského věnného města Dvora Králové n. L. založit Městskou obchodní školu pro jinochy. Žádost byla
schválena až 4. 5. 1911 nadřízeným c. k. Ministerstvem
kultu a vyučování ve Vídni.
Následovaly pak:
od r. 1920 Veřejná obchodní škola pro jinochy a dívky
1934 Veřejná obchodní škola
1938 Obchodní akademie a Obchodní škola
1946-1958 Vyšší hospodářská škola
1958 Učňovská škola při PŠT
1959 PŠT- obor Technik-ekonom
1961-1965 Učňovská škola - obor Obchodní
1979-1994 Střední odborné učiliště obchodní SOUO
(maturitní)
1993-1998 Střední odborná škola obchodně
podnikatelská
1998-2007 Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
1998 Hotelnictví a Cestovní ruch – maturitní obory
2007 SŠIS – sloučení se SPŠT, Hotelnictvím a SOUO
Nápadné i méně nápadné proměny lze vidět v budovách škol. Již v roce 1911, po schválení c.k. Ministerstvem kultury a vyučování ve Vídni, bylo zahájeno vyučování v 1. ročníku OŠ, do něhož bylo přijato 43 žáků.
Vyučovalo se prozatím v místnosti Obecního domu na
hlavním náměstí v čp. 5, bývalém hejtmanství (nyní přístavba České spořitelny).
Tehdy ji navštěvoval i Rudolf Antonín Dvorský (známý

Ve šk. roce 1913/1914 byl pro velký počet žactva adaptován přední trakt Bauerovy textilní továrny pro OŠ.
Většinu nákladů nesla obec Dvůr Králové nad Labem.
Požár Bauerovy továrny

Ve druhém chlapeckém ročníku VOŠ 1921-1923 studoval pozdější český herec Josef Beyvl. Od r. 1930 hrál především v brněnském Zemském divadle a od r. 1951 byl
členem Městských divadel pražských.
Do VOŠ ve šk. roce 1928-29 a 1929-30 také chodil Jan
Zdeněk Bartoš. Již na škole byl aktivním hudebníkem
a později se vážné hudbě zcela věnoval až do konce života.
V letech 1929 až 1931 ukončil 2letou OŠ absolvent Josef
Mikula z Bílé Třemešné, který se později stal nadějným
spisovatelem, lyrikem a dramatikem, píšícím pod jménem Ivan Javor.
Ve dnech 31.5. - 3.6. 1934 se v největší místnosti budovy OŠ konala 1. celostátní putovní výstavka zdravotního balení pod heslem „Zdraví národa nade vše“.
Na obrázku na následující straně jsou 2 vzorně uspořádané expozice se zbožím, bezvadně zabaleným a zapůjčeným dvorskými obchodníky: Meinlovou filiálkou,
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Munzar, který byl od 60. let minulého století oblíbeným
profesorem účetnictví, autorem mnoha středoškolských učebnic a poté i významným auditorem.
Ve školním roce 1945-46 navštěvoval OA dvorský rodák
Oskar Hák, ale nedokončil ji, protože 1. 9. 1946 zběhl
jako herec do Prahy.

Družstevní mlékárnou, Včelařským spolkem, Ot. Stumperem a pardubickou perníkárnou „Panis“. (Výstavu navštívilo 726 osob, dobrovolný příspěvek na režii vynesl
209,45 Kč.)
Školní rok 1936-37 byl ukončen předčasně už 20.6. pro
instalaci expozic Textilní a krajinské výstavy. Tehdy byla
vkusně obnovena fasáda školní budovy a po ukončení
výstavy byla většina propůjčených učeben vymalována.
Ve šk. roce 1940-41 už budova Obchodní akademii nevyhovovala a pro nedostatek míst musely být používány dvě třídy v budově Reálného gymnázia. Studenti
přecházeli z budovy do budovy, docházelo k vyrušování výuky v gymnáziu, a tak v obecní budově v nádvoří
Obch. akademie byly upraveny 2 velké učebny a 1 menší učebna pro výuku jazyků.
V té době musela škola i nadále používat pro tělesnou
výuku místností a cvičiště Sokola.
Změny v budově se promítly také v průběhu 2. svět.
války. Od roku 1943 nesměly být otevřeny nové české
ročníky VOŠ a OŠ a třídy měly postupně zanikat. V roce
1943-44 měla zaniknout OŠ, přičemž 3. a 4. ročník OA
a 3. ročník UŠO na ústavu zbyly. Žáci OA byli ihned totálně nasazeni, takže zbyla jen UŠ obchodní, která byla
během jednoho týdne přemístěna do Chlapecké školy
(nyní ZŠ Schulzovy sady). Budova OA byla přeměněna
v noclehárnu pro dělnice fy Junkers, t.č. v bývalé Sochorově továrně.
V letech 1937-1939 do budovy VOŠ docházel z Bílé Třemešné Bohuslav Nádvorník, léta známý jako textař.
Nejvíce válkou poškozený ročník OA (z původních 46
studentů mohlo v r. 1944 absolvovat maturitu pro válkou bolestné těžké ztráty pouze 14) navštěvoval v letech 1940-44 student Václav Ježek, vynikající sportovec,
hráč a trenér, později jeden z nejlepších fotbalových
trenérů v ČSSR, který přivedl náš národní tým k titulu
mistrů Evropy v r. 1976 v Bělehradě.
V letech 1941-43 studoval ve 3. ročníku OA Vladimír
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V roce 100. výročí vzniku OŠ (2008) proběhla oprava
vnějšího pláště budovy a nově byla natřena fasáda.
Současně byl v průčelí budovy obnoven tradiční nápis
„Obchodní škola“ a provedena opatření proti vzlínání
vlhkosti na obvodových a vnitřních stěnách budovy.
V roce 2010 byly modernizovány učebny multimediální
a výpočetní techniky. Zcela nově byla realizována strukturovaná kabeláž.
Nyní je celá budova bývalé OŠ pokryta signálem bezdrátových sítí a umožňuje připojení k internetu žákům
i učitelům. V budově je v poschodí k dispozici kopírka
a skener.
Součástí budovy bývalé OŠ je i nově vybudovaná budova „K“ - Knihovna, kde si studenti mohou půjčovat knihy a literaturu, tisknout a kopírovat texty a dokumenty.
V patře této budovy je další učebna výpočetní techniky
a přednášková místnost s interaktivní tabulí.

Vybavení školy

Velmi konkrétní PROMĚNY lze vidět v používaných pomůckách pro psaní, počítání, záznamy a předvádění.
Jakmile ústav OŠ vstoupil v život, staral se pečlivě, aby
zajistil kromě nové knihovny žákovské, učitelské a pomocné možnost využívat učební pomůcky ve všech
oborech. Vedle zakoupení získával k doplnění sbírek
četné a obětavé dárce od výrobních firem, dále od politiků, obchodníků, bank, pošty, realitní kanceláře, c.k.
horního ředitelství. Různými dary přispěli i žáci. (Pan
Josef Sochor, velkoprůmyslník, šlechetný mecenáš školství, ve své poslední vůli v roce 1931 odkázal dvorské
Obchodní škole 100 000 Kčs).
Proměny v používaných předmětech jsou obrovské.
Kdo si dnes vůbec vzpomene, že první pomůcka pro
psaní byla rákosová pisátka do hliněných tabulek, pak
ptačí brka, křídy na tabulky atd. Ale OŠ velmi potřebovala tužky na psaní těsnopisem, pera na krasopis, psací
stroje pro korespondenci, účtovací stroje, které škola
měla k dispozici už v prvních letech vyučování. Dávno
si už neuvědomujeme, že se nejdříve počítalo na prstech rukou, na kuličkových počítadlech či logaritmickém
pravítku. Dnes už bez kalkulačky, tzv. z hlavy, pomalu
ani nikdo nepočítá!
Např. v roce 1922 měla Veřejná obchodní škola k dispozici kabinety:
a) pro nauky obchodní
b) kabinet zboží
c) kabinet zeměpisný.
d) Až ve šk. roce 1936/37 přibyl kabinet Sbírky pro tělocvik a brannou výchovu.

Vyučovací předměty

Zaměření výuky na OŠ se postupně proměňovalo především dle potřeb průmyslu, obchodu a peněžnictví.
Samozřejmě muselo také reagovat na společenské
a politické poměry ve státě i na technický rozvoj používaných prostředků a pod.

V roce 1929 již měla Sbírka pro nauky obchodní celkem
2201 kusů v hodnotě 154.799 Kč. Nově byl pořízen k již
existujícím pomůckám např. psací stroj Mercedes se
stolkem, VI. ročník časopisu „Kancelář“, souprava Rufova propisovacího účetnictví.
Darem byl získán D. Gestetner´s Rotary Cyklostyle se
stolkem a příslušenstvím od fy Sochor a telefonní přístroje (nástěnný + stolní) od Ministerstva pošt a telegrafu.
Na konci šk. roku 1946/47 už měla škola ve svých sbírkách 32 psacích strojů, 7 počítacích strojů, 2 účtovací
stroje, 6 rozmnožovacích strojů, 3 mikroskopy, 4 projekční stroje, 2 fotografické přístroje, 7 přístrojů na
zkoušení zboží, školní rozhlas, 1 mikrofon, 8 reproduktorů, 9 fyzikálních přístrojů, 1 elektrogramofon.
Posuďte sami obrovské PROMĚNY ve vybavení bývalé
Obchodní školy v r. 2018:
Třídy jsou zcela modernizovány. Konkrétně multimediální učebna byla v roce 2010 koncipována pro výuku
předmětu Informační a komunikační technologie a využití při praktických cvičeních ve třídách oborů Hotelnictví a Cestovní ruch.
Učebna je vybavena 16 pracovními stanicemi (u nichž
už byl 2x proveden upgrade), dataprojektorem a je připojena do školní počítačové sítě a k internetu.
Průběžně jsou modernizovány i kmenové třídy. Vybaveny jsou polohovatelným školním nábytkem, dataprojektory a některé i reprodukční technikou a kabelovým i bezdrátovým připojením ke školní počítačové síti
a Internetu. Každý vyučující má také školní notebook
nebo tablet připojitelný do počítačové sítě a k dataprojektoru. Řada novinek v IT se stala samozřejmostí.
Místo papírových třídních knih mají elektronické třídnice a výstupy z nich, jako je docházka, klasifikace, domácí
úkoly, informace o akcích a jejich plánech, mohou žáci,
učitelé i rodiče sledovat on-line a odkudkoliv, kde je připojení k Internetu.

Pro srovnání cca po 50 letech od vzniku OŠ uvádíme:
Po vzniku školy ve šk. roce 1911/12 byl přehled vyučovaných předmětů následující:
• Nauka obchodní a směnečná
• Účetnictví
• Česká obchodní korespondence a práce písárenská
• Těsnopis
• Kupecké počtářství
• Český jazyk
• Nauka o zboží
• Zeměpis
• Krasopis
• Jazyk německý a něm. korespondence
• Francouzština a korespondence - nepovinný předmět
• Jazyk ruský a korespondence - nepovinný jazyk
• Psaní strojem - nepovinný předmět (za použití psacího stroje se platilo 50 K na šk. rok)
Daleko později, v letech posledního ročníku VHŠ (1955-59) se
vedle běžných předmětů ČJ, RJ,
AJ, NJ, FJ, dějepis, chemie, fyzika a tělesná výchova vyučovaly
předměty:
hospodářský zeměpis, technologie, socialistické hospodářství,
účetní evidence, statistika, hospodářské počty, technika hospodářské administrativy, těsnopis,
politická ekonomie, základy československého práva,
organizace a ekonomika průmyslové výroby, předvojenská výchova - později Civilní obrana.
To v roce 1994 se na Střední odborné škole obchodně podnikatelské vyučovaly vedle základních předmětů: ČJ,
dějepis, fyzika, chemie, matematika, tělesná výchova, AJ,
NJ, odborné předměty: základy ekologie, ekonomizace
řízení, technika administrativy, výpočetní technika, zbožíznalství, hospodářské výpočty, hospodářský zeměpis,
účetnictví, právní nauka, obchodní korespondence, management, marketing a společenský styk.
Postupně se mění také vyučované obory, a tím i předměty. Od šk. roku 2018/19 se začne s výukou oboru Bezpečnostně právní činnost (4letý obor s maturitou), který
nahradí obor Hotelnictví. V něm se pak objevují zcela
nové předměty vedle všeobecných - ČJ a literatura, AJ,
cizí jazyky (NJ, RJ, FJ), dějepis, základy společenských věd
, fyzika, chemie, matematika, biologie , ekologie a geografie, a to: speciální tělesná výchova, IKT, ekonomika,
základy práva, bezpečnostní příprava, kriminalistika,
aplikovaná psychologie, technika administrativy.
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Školní a mimoškolní podmínky,
zvláštnosti

Názorně si lze připomenout některé konkrétní PROMĚNY ve školních a mimoškolních podmínkách žáků OŠ
a jejich pokračovatelů.
Úplně v začátcích platily pro přijetí žáků do OŠ v letech
1908-1913 tyto podmínky:
„Do 1. ročníku lze přijati žáky nejméně 14 roků staré
s vysvědčením ze III. třídy školy Měšťanské nebo Střední, při dobrém prospěchu beze zkoušky z češtiny, počtů,
přírodopisu a zeměpisu.“
Náklad na studia: školné I. a II. ročníku po 100,- K ročně, splácí se 50,- K počátkem každého půl roku v září
a únoru. Zápisné 10,- K a příspěvek na školní pomůcky
2,- K se platí při zápisu. Žáci II. ročníku zaplatí při zápisu
10,- K na celoroční vyučování psaní strojem.
V letech 1. světové války 1914/18 bylo školné zvýšeno na 120,-K a nařízeno nejúzkostlivější šetření uhlím
a světlem.
V poválečných letech od r. 1922 až do r. 1935 bylo školné zvýšeno na 300,- Kč, za používání psacích strojů se
platilo 50 Kč a na Fond pro povznesení a šíření obchodního vzdělání v ČSR 5,- Kč. Zvláštnost r. 1929: pro kruté
mrazy a nedostatek paliva ve 2. polovině února 1929
bylo zastaveno vyučování úplně, podobně jako i v roce
1940, kdy od 1.2. do 4.3. bylo vyučování na OA i OŠ pro
nedostatek paliva přerušeno a od 5.3. do 19.3. vyučováno omezeně s většími domácími úkoly žactvu. Od roku
1935 žáci nově příchozí platili zápisné 20,- Kč a příspěvek na školní pomůcky byl 30,- Kč. Žáci II. ročníku chodící na mimořádné psaní na stroji platili za toto vyučování
25,- Kč na celý školní rok.
Víme např., že v letech 1936-1937 Kuratorium VOŠ kupovalo nemajetným žákům školní pomůcky a platilo za
veškeré žactvo úrazové pojištění.
Vedle nákladů na školné nám PROMĚNU dokládají i podmínky bydlení při studiu. Například v letech 1930/31
bylo místních žáků ze D.K.n.L. celkem 70 a přespolních
82. Někteří z nich bydleli na „privátech“, jiní dojížděli.
V té době ještě žádný internát či ubytovna neexistovala.
Až od roku 1952 byl zřízen Domov mládeže v Hakenově
ulici a v roce 1955 byl přestěhován do budovy školy OU
na Slovany.

Od roku 1967 byla zahájena výstavba nového internátu
v ulici Zd. Nejedlého (4,5 milionu Kč) k zajištění hotelové
úrovně ubytování studentů.

Podobně nebylo centrálně zajišťováno ani stravování
žáků. Místní žáci se stravovali u rodičů, dojíždějící si většinou s sebou vozili krajíce chleba, buchty a ovoce z domova. Výjimečně děti majetných rodičů někdy využívaly
místní pohostinství.
Až v 60. letech byla zřízena jídelna na Slovanech, především pro SOU.
Ještě žáci posledního ročníku VHŠ, až do roku 1959, běhali přes ulici do Potravin pro rohlík a 10 dkg bramborového salátu na papíře k obědu.
Nyní si v přízemí budovy bývalé OŠ mohou žáci i učitelé
v kantýně zakoupit občerstvení a svačiny. To je PROMĚNA !

Teprve až od 1. 9. 1986 existuje krásná, moderně vybavená vyvařovna a jídelna pro studenty všech tří škol.
Libuše Bělovská

VÝZNAMNÍ ŽÁCI

R. A. Dvorský
Rudolf Antonín Dvorský, absolvent II.
ročníku OŠ jinošské v r. 1912, zdejší
rodák. Po absolvování obchodní školy
nastoupil v textilním závodě firmy Josef Fischer ve Dvoře Králové, poté vystřídal ještě několik zaměstnání, než
se v roce 1924 začal naplno věnovat
hudební kariéře. Se svým orchestrem
Melody Makers vystupoval R. A. Dvor-
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ský v Karlových Varech, na Barrandovských terasách
nebo v Lucerně. R. A. Dvorský byl nejen jazzovým zpěvákem, ale i hercem a majitelem hudebního nakladatelství.
Josef Beyvl - český herec
Absolvent II. ročníku VOŠ chlapecké v letech 1921-1923. Narozen 7. 6.
1906, zemřel 10. 7. 1978.
Divadlu propadl už v mládí a začínal
u různých kočovných společností.
V r. 1930 nastoupil do divadelní společnosti Jos. Burdy. Od r. 1930 hrál
v brněnském Zemském divadle a od
r.1959 byl členem Městských divadel
pražských. Znám byl svými rolemi
z filmů Cirkus bude, Jáchyme,hoď ho do stroje, Obušku z pytle ven, Soudný den a v TV v seriálech F. L. Věk
(1971), Pan Tau (1969), Chalupáři (1975), Nemocnice na
kraji města (1977), Fantom operety a dalších.
Jan Zdeněk Bartoš
Do VOŠ chodil v letech 1928-29
a 1929-30.
Již na škole byl aktivním hudebníkem
a později zcela zběhl k hudbě. Stal se
skladatelem vážné hudby (oper, komorní, vokální a symfonické hudby
a baletu), a to tak významným, že za
svou tvorbu byl dokonce oceněn státním vyznamenáním.
Byl též profesorem Pražské konzervatoře. Hudbě se věnoval až do konce života. Je čestným občanem našeho
města a 10. června t.r. mu byla ke 110. výročí narození
na jeho rodném domě v Hlávkově ulici odhalena pamětní deska.
Josef Mikula - pseud. Ivan Javor
V letech 1929/31 absolvoval 2-letou
OŠ student Josef Mikula ze samoty
„Sýkorník“ u Bílé Třemešné, který se
později stal nadějným spisovatelem,
lyrikem a dramatikem pod jménem
Ivan Javor. Pocházel z Bašova u Kyjova, narozen 10. 8. 1915. Byl však v r.
1944 zabit v koncentračním táboře
v Linci. Z nejznámějších děl: V pokoře
neumlknu, Vrátím se posledním vlakem, Nepijte z řeky Léthé /výbor z díla/, Mesačných
200.
Bohuslav Nádvorník – textař
Absolvent VOŠ jinošské v letech 19371939. Narozen 19. 4. 1920, pocházel
z nedaleké Bílé Třemešné. Hrál na kytaru a zpíval. Za války byl totálně nasazen v Německu. Po válce se stal členem
AUS souboru. Je čestným občanem
Bílé Třemešné od 10.5. 1997.

Václav Ježek
Když se s rodiči v r. 1940 usadil v Jaroměři, hrál zde s dorostenci a v mužstvu
A a zároveň studoval na dvorské OA,
přičemž další 2 roky působil v divizním
mužstvu ve Dvoře Králové n.L., než ho
koupila Sparta Úpice, odkud po mnoha
úspěšných letech přešel do Sparty Praha. Trenérsky působil na klubové úrovni v československé lize, kde vedl pražské celky Dukla
a Sparta (6 mistrovských titulů), taktéž v zahraničí v Nizozemsku - ADO Den Haag a ve Švýcarsku FC Curych.
Byl autorem knihy „Trénoval jsem mistry“ a „S míčem
v erbu“.
Václav Ježek též zvítězil v roce 2011v Anketě o Nejlepšího fotbalového trenéra 20. století.
Ježkovo jméno nese i fotbalový turnaj - Memoriál Václava Ježka, pořádaný od r. 1994 pro mládežnické reprezentační výběry.
Ing. Vladimír Munzar
Rodák z Doubravice u Dvora Králové n.
L. Studoval OA v letech 1941 až 1943
a studium měl vzhledem k tehdejším válečným poměrům komplikované. Po absolvování III. ročníku byly v té době české
střední školy uzavřeny a studenti totálně
nasazeni. On sám byl konkrétně nasazen do fy Junkerswerke ve Dvoře Králové
n. L (dříve Sochorova továrna).
Po osvobození v květnu 1945 byla OA opět otevřena,
a tak po zkráceném dostudování v září 1945 odmaturoval, a to jen ústně.
Externě vystudoval 4 semestry Vysoké školy obchodní
v Praze. Složil státní zkoušky učitelské způsobilosti na
Hospodářských školách (dříve OŠ a OA).
V r. 1950 začal učit na VHŠ v Hradci Králové a v r. 1952
byl přeložen na VHŠ ve Dvoře Králové n. L., kde učil především účetní evidenci a do r. 1963 i na PŠT. Další léta
učil na středních školách v Náchodě, Trutnově, Pardubicích a Kostelci nad Orlicí. V té době byl autorem nebo
spoluautorem celé řady učebnic.
Za svou příkladnou a tvůrčí pedagogickou činnost obdržel v březnu 2000 Stříbrnou medaili I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Po roce 1990 byl zkušebním komisařem pro účetnictví
Svazu účetních (Institutu v Praze) a po vykonání auditorských zkoušek se až do konce života věnoval auditu.
Oskar Hák
Ve školním roce 1945-46 navštěvoval dvorský rodák OA, ale nedokončil
ji, protože 1. 9. 1946 zběhl jako herec
do tehdejšího Mládežnického divadla
v Praze. Divadlu zůstal po celý život věrný. Byl výrazným hercem divadla Rokoko a svou hereckou dráhu skončil v r.
2004 v Divadle ABC Praha.
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Textilní škola
POČÁTKY TKALCOVSKÉ ŠKOLY

Textilní škola ve Dvoře Králové n. L. patří již minulosti.
Mohou se jí věnovat historikové, studenti si mohou toto
zajímavé téma zvolit za závěrečnou práci , my absolventi a textiláci o ni rádi píšeme, protože jsme na ni hrdi.
Velkou výhodou je, že z popudu tehdejšího ředitele ing.
Rady se dobře připravilo a realizovalo výročí 100 let založení školy v roce 1988 včetně cenné publikace. Druhé výročí založení, 110 let, bylo skromně připomenuto
Mgr. Šmídem a Miroslavem Pušem v brožurce. Rozsáhlé podklady jsou ze 120. výročí textilky v roce 2008 díky
řediteli SŠIS, Mgr. Vojtěchovi. Vyšel reprezentační almanach, který je doplňován na webových stránkách školy.
Takže materiálů pro připomenutí si významných událostí je dost. Zaměřím se tedy při současné oslavě, 130
let založení, na stručná fakta a na některé zajímavosti,
které se objevily v průběhu času.
Na počátku všeho byl textil. Obor, který nás lidi doprovází od doby odhození kůže a poznání přírodních textilních materiálů a jejich zpracování. Naše země patří
k těm, kde zpracování textilních vláken bylo velmi významné a rozšířené. Tisíce lidí se tímto oborem živily,
textilní materiály byly významným produktem zemědělství a dalšího zpracování doma i v manufakturách.
Textil se stal základem pro prudký nástup průmyslové
revoluce u nás, která by se neobešla bez základní části
infrastruktury – železnice. České a moravské země se
staly významnou základnou výroby textilních a oděvních výrobků pro Rakousko-Uhersko. A tak to v toku dějin prakticky zůstalo až do 90. let minulého století, ale už
od 1. republiky bez Rakouska – Uherska.

Tak rozsáhlý a významný obor potřeboval vzdělané lidi,
dělníky i odborníky, a ty musel někde připravit. Proto
ve druhé polovině 19. století vznikaly ve významných
oblastech textilního průmyslu odborné školy s různým
odborným zaměřením. Byly jich desítky a řada z nich zanikla po několika letech trvání. Také Dvůr Králové n. L.
se svým okolím se v průběhu 70. let devatenáctého století stal významným průmyslovým střediskem. Zařadil

se tak do několika měst u nás, kterým se říkalo Český či
Moravský Manchester.
Jedna zajímavost – ve zprávě asi z roku 1858 se uvádí,
že ve Dvoře Králové n.L. je jen jedna továrna, a to na
cikorku. V průběhu několika let však rychle vznikaly textilní továrny.
Jak jsem již uvedl, vznik tkalcovské školy ve Dvoře Králové n. L. je podrobně popsán v písemných podkladech
vydaných k výročím školy. Zestručním proto historický
popis a rozšířím o některá nově zjištěná fakta.
V roce 1883 byl požádán Karel Šindler, zemský poslanec, o pomoc při získání povolení ke zřízení textilní odborné školy. Důležité bylo to, že požádal purkmistra
města o základní informace o textilu. Město již bylo na
tuto žádost dříve připravené. Mělo již seznam tkalců
a stavů z okolních obcí a částečně ze Dvora, kde však
bohužel někteří významní podnikatelé seznam odmítli
dát (prý snad ze strachu o zvýšení daně). Takže je město
muselo odhadnout a doplnit.
A tak je v oficiálním dopise purkmistra Šípa poslanci
Šindlerovi uvedeno, že ve městě a okolí se živí tkalcovstvím asi 5000 lidí, je zde jedna přádelna s 200 lidmi
a 20 bareven se 400 lidmi. Další údaje o druzích bavlněných látek a jejich ceně doplňují žádost o nutnosti zřízení tkalcovské (postaru tkaldcovské) školy.
Co je v dokumentu zajímavé, je počet zaměstnaných
dětí v tkalcovství. Činí 27 % všech udávaných tkalců.
K doplnění tohoto údaje je důležité zmínit novelu živnostenského řádu z 8. března 1885, která zakazuje zaměstnání dětí. To byl „nepříjemný“ zásah, který v tomto
období významně ovlivnil rozvoj textilní výroby.
Pokračovaly další aktivity vůči státnímu místodržitelství
v Praze. Plynuly roky snah i planých slibů, až se úspěch
dostavil v roce 1887 za pomocí dalšího poslance a petice. 30. ledna 1888 povolila příslušná c. k. komise
zřízení odborné tkalcovské školy ve Dvoře Králové
n. L.

K tomu účelu byla připravena adaptace soukromého
domu čp. 479 (Přemyslova ul.). V květnu 1887 se rozhodlo, že bude do Dvora Králové n. L. přeložena odbor-
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my bylo ve Chvalkovicích v Č.) a byly tímto způsobem
zachráněny před likvidací. Ve škole byl zřízen domov
žen pracujících v letecké továrně Junkers v Sochorově
tiskárně.
V červnu 1945 zahájila škola vyučování jako dvouletá
tkalcovská a chemicko- textilní. Absolventi se zájmem
složit maturitní zkoušku přecházeli do čtyřleté průmyslové školy v Brně.
Dne 17. 1. 1947 navštívil město ministr průmyslu Bohuslav Laušman a Městský národní výbor spolu s místními

ná škola tkalcovská z Poličky. Po menších problémech
se vyučování zahájilo 5. listopadu 1888. Bylo zaměřeno na ruční tkalcovství. V roce 1893 byly osnovy rozšířeny o strojní tkalcovství.
Škola v těchto prostorách fungovala až do roku
1927, kdy 1. září byl zahájen školní rok v nové budově na labském nábřeží.

NOVÁ TEXTILNÍ ŠKOLA

Nové samostatné Československo sebou přineslo i prospěch do našeho města. Bylo rozhodnuto o stavbě nové
textilní školy. Bylo vybráno místo po vyhořelé tiskárně
fy Antonín Bauer na nábřeží a začalo se stavět v roce
1925 a budova začala být užívána v roce 1927 započetím výuky v tkalcovské škole. O rok později, v roce 1928,
bylo zahájeno vyučování v nově zřízené odborné škole chemicko- textilní, čímž bylo naplněno dlouhodobé
přání průmyslových kruhů chemicko – textilních, tedy
tiskáren a bareven.
Dílny byly vybaveny novým zařízením a zvláště dílny
tkalcovské měly vysokou úroveň. Jejich různorodost
vyhověla i pro potřeby jiných textilních oborů v našem
kraji. Také dílny chemicko-technologické byly nové
i s vlastní parní kotelnou. Přibyla analytická a koloristická laboratoř. Vznikla tak odborná škola textilní. Škola
pořádala večerní, nedělní a odborné krátkodobé kurzy,
které měly velký význam pro stále se rozvíjející textilní
průmysl.
Vyučování bylo přerušeno na delší dobu snad pouze
v době okupace od října 1944 do konce války. V té době
byli učitelé totálně nasazeni v kovovýrobě. Tkalcovské
dílny sloužily k potřebě fy Dlabola v Miletíně (sídlo fir-

podniky jej pozval na večeři do Centrálu, kde mu předložili memorandum pro rozvoj průmyslu v regionu. Tam
se objevil m. j. požadavek pod bodem 11 – Nutnost zřízení vyšší chemické školy textilní ve Dvoře Králové n. L.
, což se naplnilo v roce 1947, kdy se naše škola změnila
na nástavbovou vyšší průmyslovou a studium na chemicko-textilním oboru bylo změněno na čtyřleté s maturitou. Tkalcovská škola zůstala dvouletá až do roku
1952. Škola byla přeměněna na čtyřletou vyšší průmyslovou školu textilní, v roce 1962 se mění a po reformě
školské soustavy dostává název Střední průmyslová
škola textilní - SPŠT. Tento nápis je tam dodnes.
Význam školy pro město a textilní průmysl je zdůrazněn

i v žádosti z 11. října 1949. Městský národní výbor žádá
rektorát ČVUT v Praze o zřízení fakulty textilního průmyslu a inženýrství ve Dvoře Králové n. L. Ta byla v roce
1960 po složitých jednáních založena v Liberci.
V roce 1957/58 byl zřízen nový čtyřletý obor – technik – ekonom textilního průmyslu. Studium bylo jako
jediné toho druhu v Československu. Obor byl zrušen
v roce 1966. Pak se opět krátkodobě konaly různé pokusy s odborností, ale dominoval obor chemicko-texŠkolení pracovnic ve firmě Junkers na Zálabí
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tilní s uplatňováním nových moderních prvků, z nichž
nejvýznamnější bylo uplatnění digitální a elektronické
revoluce projevující se hlavně ve výpočetní technice.
Škola se stává významnou odbornou institucí pro různé
typy zvyšování kvalifikace zaměstnanců průmyslu v regionu. Její působení v textilu i v jiných oborech je velmi
široké. Škola zahrnuje i několikrát učňovskou školu. Nakonec v roce 1968/69 přešly učňovské obory do odborného učiliště n. p. Tiba.
Za sto let své existence vychovala škola pro náš textilní
průmysl okolo 4000 pracovníků, z toho více než 2000
absolventů čtyřletého studia s maturitou. Ve škole studovali zahraniční studenti a samozřejmě v době společné republiky i Slováci. Provoz školy významně podporovaly a ovlivňovaly dva velké dvorské podniky – TIBA
a JUTA a to především umožněním odborné praxe ve
svých provozech.

TEXTILNÍ ŠKOLA KONČÍ

Věřím, že i budoucnost naší školy bude stejně úspěšná
jako její minulost a současnost – to jsou slova ředitele ing. Rady z roku 1988. Z hlediska zaměření se nenaplnila. Pád textilního průmyslu s sebou vzal i odborné
školství a tím i dvorskou textilku. Ale škola se udržela
s jinou náplní a to je pro město to nejdůležitější.
Škola po roce 1989 fungovala dál jako textilní (SPŠT).
Byly zaváděny nové studijní obory – např. Textilní výroba a podnikatelství, Management textilu a oděvnictví,
Ochrana životního prostředí a Informační technologie.
Existence školy bez těchto změn by byla ohrožena.
V roce 2006 došlo ke sloučení se Středním odborným
učilištěm a postupně se zavedly nové obory a vznikla Střední škola informatiky a služeb a textilní obor
byl okrajově obsažen pouze v aplikované chemii.
Vzhledem k masovému zániku textilního průmyslu
u nás byl zájem o tento obor prakticky nulový.
Pro informaci: Do roku 1990 fungovalo pět textilních
oborových ředitelství – BAVLNÁŘSKÝ, LNÁŘSKÝ, VLNAŘSKÝ, PLETAŘSKÝ, ODĚVNÍ. Ty měly 52 podniků, které řídily cca 600 závodů. Celkem bylo zaměstnáno v textilu
a konfekci 270 000 lidí v Čechách a 70 000 na Slovensku.
Dnes je v textilním a oděvním průmyslu v Čechách 391
firem nad dvacet zaměstnanců, z toho dělá 23 000 lidí
ve výrobě tkanin a pletenin a 11 000 v konfekci. V tom
však jsou započítáni pracovníci v technickém textilu,
který často tkaniny či pleteniny nevyrábí.

plně zachovalé dílny, jaké byly prakticky u každé takové
školy včetně naší.
Na oděvní průmysl se zaměřuje škola v Prostějově, ale
už jiným způsobem než v době existence oděvního průmyslu, a.s. V našem kraji jsou školy, kde se pro textilní a oděvní průmysl žáci připravují – např. v Hronově,
Č. Kostelci, Hradci Králové atd. Převažuje však zájem
o oděvnictví, textilní technologie je zastoupena minimálně, často vůbec.
Stále a dobře funguje Textilní fakulta v Liberci, která
je součástí Technické univerzity a má zahraniční dosah.
Vychovává odborníky jak pro spotřební textil, tak pro

SOUČASNOST TEXTILNÍHO ŠKOLSTVÍ

Když se probíráme seznamy textilních škol na přelomu
19. a 20. století a za první republiky, je opravdu neuvěřitelné, co v naší malé zemi bylo odborných textilních
škol různé úrovně a oborů. Ty měly různé osudy a některé již dávno skončily. Po roce 1990 většina odborných textilních škol zanikla a nebo se přeměnila na jiné
typy výuky. Odborná učiliště prakticky neexistují. Skončily s koncem textilních a oděvních podniků.
Jediná „plněhodnotná“ střední textilní škola s celou historií od jejího vzniku existuje snad pouze v Liberci. Má
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technický. Má řadu významných úspěchů, např. v rámci vývoje nanovláken a chytrých textilií.
Netroufám si vyřknout žádnou prognózu textilního
školství, ale jedno vím jistě. Že textilní a oděvní průmysl úplně nezanikne, že bude potřebovat odborníky a je
otázkou, zda je vychová tuzemské školství nebo přijdou
ze zahraničí. Vše je v dnešním globalizovaném světě
možné. A že to tady v textilu už bylo, stačí si přečíst historii, co dříve působilo v tomto oboru fachmanů ze zahraničí.

VÝZNAMNÍ ŽÁCI

Jak jsem uvedl, textilní vzdělání různé úrovně obdrželo
v naší škole přes 4000 absolventů. V nich jsou i osobnosti, které vynikly i jinak
než textilní odborníci. Uvedu
dva.
V oblasti kultury nelze zapomenout na JAROSLAVA JAKOUBKA. Narodil se v roce
1927 v našem městě a po absolvování textilního zušlechťování na průmyslovce na
konci války se nějaký čas živil
jako chemik a v roce 1956 pracoval ve státní projekční
kanceláři textilního průmyslu jako kreslič. Je považován
za „Otce českého šansonu“. Složil takřka 420 písní. Spolupracoval s ikonami naší hudební scény 70. a dalších
let. Ve Vlastivědném čtení z 21. 6. 2012 je o něm napsán
článek od jeho přítele Jana Schneidra.
Sport nechám zastoupit
p. KARLEM PAULUSEM
z Bílé Třemešné. Vystudoval dvouletou tkalcovskou
školu, poslední ročník jejího
trvání. Pracoval dva roky
v Tibě Mostek. Karel Paulus byl všestranný sportovec, o kterém také podrobně píší místní noviny. Vynikl
ve volejbalu. Získal v této
kolektivní hře hodně významných ocenění. Nejvyšší byl
titul mistr světa v Paříži v roce 1956, jinak stříbro na
olympiádě v roce 1964, dvě zlata na mistrovství Evropy 1955 a 1958.
Ze stovek textilních odborníků,
které škola vychovala, jsem vybral Ing. VLADIMÍRA KOČVARU
CSc. Dvorskou školu, obor textilní
zušlechťování, začal navštěvovat
ve válečném období. Po válce vystudoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze. Přednášel
na vysoké škole v Pardubicích,
krátce působil i v našem Výzkum-
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ném ústavu textilního zušlechťování, působil ve Sdružení pro odbyt dehtových barviv v Pardubicích, několikrát
působil v zahraničí. Je také autorem řady odborných
publikací a je činný v českém Spolku textilních chemiků
a koloristů, jehož byl i spoluzakladatel. Je mu 92 let a je
stále aktivní. Zajímavostí je, že jeho bratr ing. RUDOLF
KOČVARA vystudoval obchodní akademii na stejné škole a zemřel loni ve věku 95 let.
Pokud se týká významného Spolku textilních chemiků
a koloristů, rád bych připomněl i aktivní působení absolventa textilní průmyslovky, Ing. JANA MARKA, CSc.,
syna významného pedagoga na textilní škole, pana
Oldřicha Marka. Současně vykonává funkci předsedy
spolku.
A k tomuto sdělení trochu historie, která proslavila
město Dvůr Králové n. L. V roce 1908 byl v našem městě založen odborný spolek chemiků-koloristů, který se
v průběhu let stal významnou mezinárodní odbornou
organizací. V prvních letech 20. století byl Dvůr Králové n. L. městem s největším počtem textilních tiskáren
v celém Rakousku-Uhersku. Právě v té době bylo zde
zaměstnáno 20 koloristů, kteří tehdy rozhodovali v tiskárně o všem – o technologii, o kolekci vzorů i variací.
Tehdy se říkalo, že dobrý kolorista musel být alespoň
jedenkrát v životě zaměstnán ve Dvoře Králové a pak
byl dobrý kdekoliv ve světě. Koloristé se scházeli v restauraci Německý dům, dnes ředitelství JUTY a.s. Spolek koloristů měl za cíl další odborné vzdělávání kolegů a dorostu, konání kongresů, společenské styky
a zastupování stavovských zájmů členstva. Pro město
Dvůr Králové n. L. to byla mimořádná příležitost získávat a dále rozvíjet úroveň průmyslového oboru, který
byl po dlouhá léta klíčovým zdrojem zaměstnanosti,
přispíval k renomé města, včetně souvisejícího, dlouho
jediného centra odborného chemicko-zušlechťovacího
programu, naší textilní školy v Československu.
Spolčování koloristů se šířilo velmi rychle do dalších
zemí a vznikla Mezinárodní federace národních a regionálních koloristických spolků (dnes IFATCC). V poválečném období byla účast Československa v IFATCC
zakázána, českoslovenští textilní chemici a koloristé
však pracovali pod hlavičkou ČSVTS. Po změně režimu
v r. 1989 se i díky dvěma výše zmíněným pánům – absolventům naší školy, STCHK znovu stal samostatnou
organizací navazující na její tradice. Zavržením bylo pověření předsednictvím federace p. ing. Marka a uspořádáním světového kongresu v roce
2016 v Pardubicích. Až půjdete kolem JUTY, všimněte si malé pamětní
tabulky u hlavního vchodu. A pokud
chcete vidět velkou pamětní desku
z roku 1998, stačí vejít do chodby.
Obě byly instalovány k 90. výročí Spolku. Duch stovek fachmanů,
které i vychovala naše škola, stále
žije a neměli bychom na ně zapomenout i v době, když už v našem
městě existuje jediná tiskárna textilu La Linea.
Josef Jiránek

SOU a jeho proměny
Učňovské školství zažilo v průběhu 70 let neustálé
PROMĚNY. Potřeba kvalifikovaných dělnických profesí
v poválečných letech ve zdejším znárodněném textilním průmyslu se jen pomalu naplňovala, ale úspěšně.
Je velmi těžké vypsat na pár stránkách Zpravodaje SŠIS
všechny události, které dokazují stále se měnící potřebu
odborně připravených výrobních dělníků, a tak se podívejme alespoň na pár zásadních informací.

se přestěhovala tamtéž. V roce 1958 byla zřízena učňovská dílna pro tkadleny a seřizovače na závodě Zálabí.
PZUŠ byla zrušena a učni přešli do Státní učňovské školy v budově bývalé budovy OŠ. Ta připravovala budoucí
běliče, úpraváře, barvíře, strojní a filmové tiskaře, rytce,
tkalce a přadláky.
Pro ubytování učňů byl vybudován nový Domov mládeže v ulici Zd. Nejedlého (nyní Elišky Krásnohorské). Škola zůstala na Slovanech až do roku 1996 a výcviky učňů
byly prováděny na závodech Tiby Zálabí, Vorlech, Strž,
Pod Nádražím a Slovanech.
Od 1. 9. 1979 bylo generálním ředitelstvím Bavlnářského průmyslu zřízeno SOU pro n.p. Tiba, n.p. Mileta
a n.p. Strojtex, v němž byly tyto učební obory: Tkadlena,
Přadlena, Rytec kovů, Textilní chemik pro potiskování
a úpravu textilií a Obráběč kovů, později i obor Výroba
konfekce.

Zde, ve Dvoře Králové n. L., se učňovské školství začalo
postupně budovat díky n.p. Tiba. Už v roce 1948 vznikl Školní závod – Strž, (po znárodnění bělidla továrny J.
Hrocha začleněný do původního Tibatexu, později n.p.
Tiba). Ve stejném čase byla nedaleko závodu, v budově
starého Domova mládeže PŠT (dříve městský starobinec) zřízena Podniková základní učňovská škola n.p.
Tiba. Postupně se začalo učit různým profesím. V roce
1949 pokračovala výstavba Školního závodu a rozběhla
se dvouletá výuka učňů v oboru Tiskař tkanin na závodě
Zálabí, v letech 1950-53 výuka v oboru Bělič v závodě
Strž a kovoobráběčů na SGO Slovany.

K 1. 9. 1982 se domov mládeže SOU přestěhoval do
Koněvovy ulice (dnešní Legionářská ul.) a k 1. 9. 1988
byl přemístěn do nového domova mládeže ul. Zd. Nejedlého (180 lůžek). Pro učně bylo 1. 9. 1986 předáno
do užívání nové stravovací zařízení vedle Domova mládeže v hodnotě 10 mil. Kč. Vzhledem k velké kapacitě

slouží i žákům a učitelům gymnázia dodnes. Zároveň
se realizovala výstavba Domova mládeže v areálu SOU
a sportovního hřiště, dokončená v roce 1988.

V té době byl zřízen Domov mládeže v Hakenově ulici,
který byl v roce 1955 přestěhován do budovy školy OU
na Slovanech. Také Podniková základní učňovská škola
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V roce 1990 byl obnoven 3letý obor Seřizovač textilních
strojů, obor Obráběč kovů byl nahrazen
oborem Strojní mechanik. Vznikl i obor Švadlena, později změněn na Dámskou krejčovou.
Učni se mohli v zájmových kroužcích
účastnit celé řady
kulturních a sportovních akcí. SOU
Dvůr Králové n. L.
bylo
pověřováno
pořadatelstvím Společenské akademie,
dále
sportovních
krajských nebo celorezortních
soutěží.
Opravdu
bohatá a různorodá
byla činnost žáků
i v mimoškolních
aktivitách, kde učni
získávali celou
řadu ocenění v rámci Ministerstva průmyslu ČSSR nebo
Bavlnářského průmyslu.
V těch letech se v SOU realizovala výuka 500 žáků pro 13
národních podniků v šesti 3letých oborech, ve 2letém
učebním oboru Výroba konfekce. Vzhledem k některým oborům jako Rytec kovů, Tiskař, Úpravářka, Barvíř
se zde, vedle dvorských podniků, učili i žáci nebavlnářských podniků jako Texlen, Textilana, Tosta, Moravolen,
Hedva, Tylex aj. Pro absolventy 3letých učebních oborů
Textilní chemik bylo umožněno studium při zaměstnání
v oboru Průmyslová chemie, který byl zakončen maturitou.
Později klesaly počty žáků, a tak budova Domova mládeže byla přestavěna na školu SOU (dokončeno k 1.9.
1996).
Se změnami v a.s. Tiba, Mileta a Strojtex se některé obory přestaly vyučovat. Naopak v roce 1994 byl od SOU
obchodní převzat obor Prodavač. V období let 1995-99
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bylo prodavačům a krejčovým umožněno pokračovat
v denním 2letém nástavbovém studiu s maturitou (Provoz obchodu a Oděvnictví). Nástavbové studium nemělo žádný odborný výcvik ani povinnou praxi, ale v rámci
osnov byl zařazen volitelný předmět: Dílenská cvičení.
Do studijních oborů Oděvnictví a Provoz obchodu pro
absolventy SOU (učební obor Krejčová a Prodavač) se
ve šk. roce 1999/2000 přihlásilo pouze 6 zájemců, přihlášky byly vráceny a 1. ročník nebyl pro malý zájem
otevřen. Toto nástavbové studium ve školním roce
2002/2003 zaniklo. Po sloučení SOU a SOŠ v roce 1998
pokračovala výuka jen v oboru Prodavač a nově byly
zavedeny obory Kadeřník a Kosmetička. Vznikly nové
maturitní obory Hotelnictví a Cestovní ruch, jejichž
první ročníky jsou vyučovány v budově bývalého
učiliště až dosud. Ostatní
obory jsou stále na SOŠ
a SOU v ulici El. Krásnohorské a od 1. 9. 2007 jsou
součástí SŠIS.
Také SOŠ i SOU byly stále lépe vybavovány, např.
v letech 2006-2007 byly zřízeny nové učebny pedikúry, modeláže nehtů a nové
počítačové učebny. Vždyť
již v roce 2000 byly všechny budovy SŠIS bezdrátově
připojeny na internet.
Během studia měli žáci bývalého SOŠ a SOU možnost
zúčastnit se mnoha školních i mimoškolních aktivit.
Například odborných soutěží a projektů, sportovních
turnajů a kurzů (ve volejbale, atletice, cyklistice, …). Docházeli také do Domova důchodců poskytovat klientům
kadeřnické a kosmetické služby.
Zapojili se i do charitativních akcí „Bílá pastelka“, „Červená stužka“,
„Šance dětem ulice“
nebo vyráběli učební
pomůcky pro MŠ.
Koncem každého kalendářního roku probíhal
ve všech prostorách
školy „Den otevřených
dveří“ pro veřejnost, kde
žáci názorně prezentovali pod vedením učitelek odborného výcviku
své obory. Největší úspěch měla vždy módní přehlídka.
Je důležité, aby se i nadále rozvíjely praktické obory
a odborné školství „drželo krok s dobou“. K jeho kvalitě
přispívá nejen moderní vybavení, ale i nejnovější technologie. Važme si učitelů ve školství, kteří žákům vštěpují lásku k řemeslu, aby i nadále platilo heslo „Zlaté
české ručičky“.

SŠIS
Deset let uběhlo jako voda. Dívám se, co jsem napsal
jako úvodní slovo před deseti lety. Vypůjčím si z toho
textu jednu závěrečnou větu:
Přáním všech současných učitelů i žáků je, aby si co nejvíce z Vás přijelo zavzpomínat, vidět se svými spolužáky,
učiteli a zejména, aby se sjezd absolventů vydařil. Mojí
odpovědností je, aby si budoucí čtenář zažloutlých listů
našeho budoucího almanachu z roku 2008 třeba za 100
let řekl: „V roce 2008 škola prožívala dobré časy“.
A v roce 2008 to byla pravda.
V dalších letech si střední školy, tu naši nevyjímaje,
prošly (a stále procházejí) jedním z nejsložitějších období dosavadní existence. Prudké snížení porodnosti
v 90. letech minulého století se následně projevilo na
počtu žáků, kteří přicházejí na střední školy. Ze 7 tisíc
žáků v našem kraji, kteří vstupují na střední školy, jsme
se během několika let dostali na necelých 5 tisíc. Došlo
k velkým změnám v oborové struktuře škol v kraji dané
změnou zájmu žáků, některé tradiční řemeslné obory
zanikly, další školy se sloučily a slučují.
Vzhledem ke společenskému vývoji a poptávce se některé obory v této době nově otevřely, včetně oborů,
které se vyučovaly na naší škole. To vše dále zkomplikovalo již tak složitou situaci kolem počtu žáků.
I v této nelehké situaci, která byla a je vzhledem k počtu
žáků určitě nejsložitější od roku 1945, jsme se snažili
školu v posledních deseti letech vylepšovat a modernizovat.
Spousta věcí je před námi – čeká nás kompletní rekonstrukce budovy průmyslovky (měla by začít na podzim
2018), a protože se hlásíme k odkazu slavné textilní
průmyslovky, což možná potěší i spoustu textiláků mezi
Vámi, v jedné z dílen vznikne i nové muzeum textilního tisku! Část exponátů umístěných v Textilním muzeu
v České Skalici by se měla přestěhovat k nám.
V budově průmyslovky budeme dále opravovat chemické laboratoře, budovat nové učebny IT. V dalších budovách budeme vylepšovat odborné učebny pro nové
obory.
A co říci závěrem?
Odhoďme na chvíli starosti a oslavme výročí školy, kde

jste strávili několik let. Společně si připomeňme tu bezstarostnou dobu mládí, studentských rošťáren a celoživotních přátelství s Vašimi spolužáky.
Petr Vojtěch, ředitel školy, srpen 2018

Přehled nejvýznamnějších oprav,
modernizací a projektů 2008 - 2018

2008
Budova I
• Zřízení nové linuxové učebny.
Budova H
• Rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky.
• Vybavení všech tříd novými nastavitelnými lavicemi
a židlemi.
• Vybudování nové posluchárny v přízemí budovy.
• Vybudování nové počítačové učebny v přízemí školy.
• Rekonstrukce fasády a oken.
Budova S
• Zřízení nové učebny pro učební obor kadeřník.
Budova domova mládeže
• Zasíťování všech pokojů pro přístup k internetu – dokončení.
• Nákup 30 ks televizorů.
• Nákup nových psacích stolků do všech pokojů.
2008/2009

Budova I
• Rekonstrukce poloprovozu na aulu, 5 mil . Kč
Po dlouhém úsilí se škole podařilo získat finanční
prostředky na tuto akci. Škola dokončila a získala důstojný a odpovídající sál, který bude využit
například při maturitních zkouškách, konferencích,
studentských setkáních, besedách, maturitních
plesech apod.
Budova I
• Učebna biologie
V letošním školním roce 2008-09 se nám podařilo
s pomocí dotace poskytnuté z Programu rozvoje Královéhradeckého kraje vybudovat učebnu
biologie pro praktickou výuku. V prvním pololetí
jsme zvládli za vydatné pomoci žáků oboru chemie
připravit prostor pro chov akvarijních ryb, raků,
vodních i suchozemských plžů a hmyzu (pakobylky,
lupenitky).
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2009/2010
• Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu.
Celková výše dotace: 10 828 614,32 Kč
2010/2011
• Rekonstrukce energetického hospodářství SŠIS ve
Dvoře Králové nad Labem. V rámci rekonstrukce
energetického hospodářství SŠIS jsou realizovány 3
projekty Rekonstrukce energetického hospodářství
SŠIS:
I. Jídelna 4 617 491,-Kč
II. Škola 7 891 362,- Kč
III. Internát 9 099 904,-Kč
2011/2012
• Zkvalitnění podmínek pro výuku Aplikované chemie
na SŠIS Dvůr Králové nad Labem“ OP Vzdělání pro
konkurenceschopnost. Náklady: 3 568 992,86 Kč
2012/2013
• Naše škola získala v roce 2013 grant od Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy, a tak
následující dva roky bude pracovat na projektu
s názvem MOVE – MAKE OTHERS VALUE EXERCISE!
• Střední škola informatiky a služeb se stala partnerem projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0001 „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji (IPO). Realizaci projektu škola
zahájila k 26. 8. 2013.
• Dotace č. 4881/34/7.1.2/2012 pro oblast podpory
1.5., prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
projekt č. CZ.1.07/1.5.00/34.0357. Od 1. 5. 2012 byl
zahájen projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Multimediální škola.
2013/2014
Budova I
• Dodávka laboratorních přístrojů pro inovaci laboratoří. – 292 000,- Kč
• Dodávka digestoře pro inovaci výuky chemie.
• Laboratoře 140 000,- Kč
• Rekonstrukce výměníkové stanice II. 198 000,- Kč
• Budova H
• Výměna oken SOŠ Dvůr Králové n.L. – 700 000,- Kč
2014/2015
• ŠKOLA NA DOTEK V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“
CZ.1.07/1.3.00/51.0042 08/2014 – 09/2015 Kč
36.000.000,-- 47 partnerských škol Projekt je zamě-
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řen na zvýšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
V rámci projektu bude provedeno vzdělávání cílové
skupiny pracovníků školy žadatele a partnerů.
• „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“
CZ.1.07/1.1.00/44.0001 08/2013 – 06/2015 Kč
2.052.00,2015/2016
• programové vybavení, 222 tis.
• obnova inventáře – učební pomůcky pro aplikovanou
chemii, 300 tis.
• nová učebna IT - 200 tis.
• digestoře do chem. laboratoří – 500 tis.
• modernizace výtahu na DM, 883 tis.
vybudování šaten a úložných prostor – chemické laboratoře, 100 tis.

2016/2017
• Maják - síť kolegiální podpory. Doba realizace projektu: 36 měsíců, 1.1.2017 – 31.12.2019 Registrační
číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517
, Rozpočet
• Šablony pro SŠIS Dvůr Králové nad Labem Doba
realizace projektu: 24 měsíců, 1. 11. 2017 – 31. 10.
2019 Projekt je zaměřen na personální podporu,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, 1 mil. Kč
• Zvýšení kvality vzdělávání v polytechnických a odborných předmětech. Doba realizace projektu: 36
měsíců, 1.1.2018 – 31.12.2021 Výzva č. 02_16_034
Implementace krajských akčních plánů I /I-KAP/
2017/2018
• Rekonstrukce koupelnových jader v domově mládeže – investice zřizovatele 7,5 mil. Kč
• Provedení hydroizolace vnitřních konstrukcí v budově H – jedná se o sanaci podmáčených stěn této
budovy
• Oprava hydroizolace v jídelně – 900 tisíc
• Nákup nového konvektomatu do jídelny – cca 450
tisíc.
Podzim 2018
• Zahájení celkové rekonstrukce průmyslovky, 45 milionů
• Multimediální učebna, 2.5 milionu
• Výtah v budově domova mládeže 1 mil. Kč

zdroj fotografií: Josef Jiránek, Ladislav Válek, škola SŠIS, muzeum Dvůr Králové, UPM Praha

Adresa školy

Střední škola informatiky a služeb
Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IZO 110 037 791
IČ 67439918
DIČ CZ67439918
ID datové schránky: gibw2dc
Sekretariát ředitele školy

tel: 499 622 215
email: info@ssis.cz
kosmetika: 725 921 213
kadeřnictví: 602 260 981

