
ZZaappoommeennuuttýý  PPřřeerroovv  

wwwwww..rroossmmuuss..cczz  

Veřejná odborná škola pro ženská povolání 
v Přerově 

 

O založení dívčí odborné školy v Přerově usiloval již osm let před světovou válkou ženský vzdělávací 
spolek „Božena Němcová", jehož členky správně pochopily nutnost vzdělání našich žen. Snaha rozbíjela se o 
nedostatečné finanční zabezpečení. 

 

Budova průmysl. školy (v II. poschodí rodinná škola) 

Myšlenku uskutečnil r. 1919 spolek „Haná", jenž vznikl po převratu sdružením všech přerovských 
ženských spolků. 

Škola rostla, ačkoliv jí bylo hned od počátku zápasiti s těžkými překážkami. Svépomocný její vznik 
doprovázely těžké starosti o zařízení tříd, kuchyně, o pomůcky. Pravidelný chod školy vyžadoval mnoho 
energie a obětavosti od první ředitelky školy Marie Polákové i těch, kdož stáli v popředí kuratoria a spolku 
„Haná". Největší závadou bylo nevhodné umístění školy. Nejdříve bylo vyučováno ve staré škole 
Komenského na stejnojmenné ulici, později v budově staré pošty na Masarykově náměstí, konečně v obecní 
budově na Horním náměstí. R. 1924 přesídlila škola již se čtyřmi třídami do II. poschodí státní průmyslové 
školy v Havlíčkově ulici, kdež je umístěna doposud. 

Nově založená škola těšila se od počátku značnému přílivu žactva. Každý rok přinesl jí vzrůst žaček 
a jakýsi zisk jejímu vývoji. V r. 1921 byla otevřena živnostenská pracovna šatů, které se již následujícího 
roku dostalo živnostenského oprávnění. Každá ze tříd vyžádala si pobočky. I zájem o kursy byl živý. 

Škola plní významné poslání. Ujímá se dívek ve věku pro jejich vývoj nejdůležitějším, připravuje je 
pro život rodinný, ale dává jim i způsobilost k samostatně výdělečné činnosti. 

Poskytuje průpravy učitelkám domácích nauk, rodinných škol, mateřských škol, vychovatelkám, 
ošetřovatelkám nemocných, sociálním pracovnicím. 

Absolvování živnostenské pracovny umožňuje otevření samostatné živnosti. 

Veřejná odborná škola pro ženská povolání v Přerově uzavírá v sobě tato oddělení: dvouletou školu 
rodinnou, živnostenskou pracovnu pro šití šatů, pětiměsíční školu pro vedení domácnosti a kursy. 
Pravidelně otevírány jsou kursy pro nejširší vrstvy lidové: kurs vaření, šití prádla, šití šatů. Zájmu žen těší 
se i kursy speciální: kurs zavařování ovoce a zeleniny, kurs jemné kuchyně, pečení cukrovinek, dietetické 
kuchyně, kurs vyšívání a drobných prací. 
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Ráz vzdělávání dívek je teoretický i praktický. Z předmětů literních vyučuje se: češtině, dějinám 
vzdělanosti, vychovatelství, zdravovědě, péči o dítě, nauce občanské, počtům, účetnictví, domácímu 
hospodářství, nauce o potravinách, živnostenským písemnostem, nauce o látkách, nauce o krojích. Odborné 
vyučování zahrnuje šití prádla, šití šatů, kreslení střihů, spravování, modistství, vaření, stolničení a 
hospodářská cvičení. Tělocvik a zpěv osvěžují tělo i mysl žákyň. 

Školu navštěvují dívky, jež vychodily tři třídy měšťanské školy neb nižší střední školu. 

Až bude uskutečněno vybudování samostatné budovy pro veřejnou odbornou školu pro ženská 
povolání - jak je má v plánu město Přerov - pak jistě otevřou se brány novému rozvoji školy, jež má nejlepší 
snahu svědomitostí své práce a účelným a promyšleným zařízením vésti naše ženy k lepším zítřkům. 

 

Partie ze sadu Michalova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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