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Statut a osnova pro pomocnou školu byly schváleny usnesením zemské školní 

rady dne 30. prosince 1915 čís. III-A 1437/2ai1915/č.z.r.86.022/. 
 

§ 1 Škola pomocná v Č. Budějovicích zřídí se dle potřeby o jedné nebo více 

třídách hochům i děvčatům společných. 

Vydržovatelkou školy pomocné jest česká místní školní rada v Č. 

Budějovicích. 

§ 2 Škola pomocná určena jest pro děti opožděné a pro děti slabomyslné 

vzdělání schopné, které pro svoji porušenou duševní vnímavost a soudnost 

nejsou způsobilé k úspěšnému vyučování na škole obecné a po dvouleté 

pravidelné docházce do školy nevykazují dostatečného prospěchu a potřebují 

tudíž zvláštního vedení. 

Kdyby tato neschopnost jejich již dříve byla prokázána, lze od této 

podmínky upustiti. 

§ 3 Do pomocné školy se nepřijímají tyto děti: 

a) slabomyslné ve vyšším stupni, nebo blbé, 

b) slepé, hluchoněmé, epileptické, 

c) mravně zpustlé. 

§ 4 Do školy pomocné mohou býti přijaty školou povinné děti: 

a) na žádost rodičů neb jejich zástupců s přivolením okresní školní rady, 

b) na návrh toho kterého sboru učitelského s přivolením rodičů neb jejich 

zástupců se schválením okr. škol. rady, 

c) děti bydlící pouze ve školní obci. 

O přijetí dítěte do pomocné školy v každém případě rozhoduje komise 

sestávající ze správce školy pomocné a správce školy, jehož se týče, školního 

lékaře a člena místní škol. rady.  Vzejde-li pochybnost, patří-li dítě do pomocné 

školy, může býti přijato na dočasnou zkoušku /krátký čas/. 

§ 5 Děti z pomocné školy propouští se po dokonaném 14. roce věku dle 

zákonitých ustanovení platných pro obecné školy. Na přání rodičů může se 

docházka školní prodloužiti o rok neb 2 léta. 
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§ 6 Osvědčí-li se některé dítě duševně opožděné svým časem tak 

schopným, že by prospívati mohlo ve škole obecné, může do ní přestoupiti. 

Slabomyslné děti však nepřestupují z pomocné školy na obecnou vůbec. 

§ 7 Jedné třídě přidělí se zpravidla 15 dětí, vyjimečně nejvíce 20. 

§ 8 Návštěva školní v pomocné škole je povinná dle analogie obecných 

škol. Také ve všech jiných případech řídí se pomocná škola ustanoveními, jež 

jsou platny pro školy obecné a měšťanské. 

§ 9 Vyučování na škole pomocné děje se dle schválené osnovy učebné zem. 

škol. radou. Předměty vyučovací jsou jako na škole obecné a rozvrh předmětů 

přizpůsobuje se nižšímu a střednímu stupni školy obecné. 

Mimo to zařadí se do osnovy ruční práce pro hochy a dívky a určí se jim dle 

poměrů 3 – 6 hodin týdně. 

§ 10 O každém dítku na pomocné škole založí se osobní výkaz, který bude 

obsahovati lékařské i pedagogické vyšetření dítěte a záznam vývoje tělesného i 

duševního. Osobní výkazy ty se budou ukládati do archivu školy pomocné. 

§ 11 Učitelé školy pomocné, kteří se musí vykázati speciální zkouškou 

k vyučování dětí na duchu slabých, budou ustanoveni po návrhu místní škol. 

rady  okresní školní radou. 

§ 12 Pro pomocnou školu ustanoví se školní lékař. 

§ 13 Pokud bude mít pomocná škola jednu až tři třídy, přičlení se některé 

škole obecné. Překročil-li by se tento počet tříd, může býti škola pomocná 

proměněna po návrhu míst. škol. rady a povolením zemské školní rady ve školu 

samostatnou. 
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Pomocná škola bude organizována podle typu belgického – a nikoli jak 

bývá zvykem podle typu německého – a to tak, že každá třída bude míti 2 

oddělení. 

V první třídě budou děti těžšího stupně slabomyslnosti a druhá třída pojme 

děti lehčeji slabomyslné (debily). 

Prvé oddělení I. třídy bude tvořiti přípravku, t.j. třídu pro děti slabomyslné, 

které jsou sice školou povinné, ale do školy nechodily pro těžší stupeň 

slabomyslnosti. Úkolem přípravného oddělení bude tělesně i duševně je tak 

posíliti, aby nebyly pasivními členy společnosti. Hlavním prostředkem vyuč. 

budou ruční práce. Druhé oddělení I. třídy bude se rovnati úkolem učebným 

přibližně I. třídě obecné školy. 

Prvé oddělení II. třídy přibližovati se bude II. třídě a druhé oddělení pak III. 

třídě obecné školy. 

Učebné předměty a počet hodin vyhražený ve schvalované osnově 1. odd. 

určí se I. třídě (s tím rozdílem, že ručním pracím výchovným vyměří se na místě 

4 hodin pouze 2 hodiny) a II. třídě se určí počet hodin 2. oddělení. 

Učebný předmět Třída I. Třída II. 

Náboženství 2 2 
Čtení, psaní 12/2 15/2 

Počty a nauka o tvarech měřických 6/2 9/2 

Věcné učení 6/2 10/2 
Zpěv 2/2 2/2 

Tělocvik 2/2 2/2 
Ruční práce 2 4 

Úhrn 18 25 
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