Zapomenutý Přerov

Veřejná obchodní škola gremiální v
Přerově
Veřejná obchodní škola gremiální byla založena
počátkem školního roku 1900/1 obchodním grémiem v
Přerově jako dvoutřídní chlapecká obchodní škola z
důvodu, aby obchodnímu dorostu dostalo se vyššího
vzdělání, než jakého mohly mu poskytovati kupecké
školy pokračovací, při čemž další pohnutkou byla
myšlenka, aby rozvojem českého obchodu společně s
rozvojem českého průmyslu postupovalo se k dobytí
obchodních komor na Moravě a tím aby získána byla
česká většina na zemském sněmu moravském. Byla to
první česká dvoutřídní chlapecká škola na Moravě. V
následujícím školním roce 1901/2, aby také dívkám
mohlo býti poskytnuto vyšší obchodní vzdělání, otevřen
byl při ústavě jednoroční dívčí kurs obchodní, který však
po tříletém trvání předčasně zanikl. Po několikaleté
přestávce počátkem škol. r. 1908/9 zřízena byla při
ústavě dívčí dvouletá, obchodní škola, která trvá
doposud. V témž roce připojena byla k ústavu kupecká
škola pokračovací, založená už v r. 1886, jedna z
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nejstarších na Moravě. Po převratě změněna organisace
školy tak, že škola zůstala majetkem obchodního
grémia, profesorský sbor byl však celý v letech 19191920 postátněn.

Vojtěch Stejskal,
ředitel obchodní škol

Prvním ředitelem ústavu stal se původce
myšlenky zřízení školy Václav Hrubý, t. č. profesor
obchodní akademie v Prostějově, jenž řídil ústav až do
svého odchodu na odpočinek v r. 1920. Nástupcem jeho
stal se prof. ústavu Jaroslav Psota, který předčasně po
delší chorobě zemřel v činné službě školské v červenci r.
1926. Třetím ředitelem stal se po jednoročním
provisoriu, kdy řídil ústav člen profesorského sboru
prof. Jan Široký, Vojtěch Stejskal, t. č. ředitel veř.
obchodní školy ve Vyškově, před tím dlouholetý
profesor ústavu. Ve škol. r. 1932/3 pozůstává
profesorský sbor i s ředitelem ze 12 interních sil, vesměs
státních a z 1 síly externí pro vyučování nepovinné
ruštině.
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O hospodářskou stránku ústavu stará se 12členné kuratorium, v němž jsou 4 zástupci obchodního
grémia 2 zástupci města Přerova, po 1 zástupci vlády, zemského výboru a obchodní komory olomoucké,
ředitel ústavu a 1 zástupce profesorského sboru. Předsedou kuratoria je vždy předseda obchodního grémia.
Nynějším předsedou kuratoria už po třetí období je pan Josef Beneš, velkoobchodník v Přerově, který
obětavě s velkým pochopením stará se o to, aby ústav vybaven byl vším, čeho ke zdárnému vyučování je
třeba. Pedagogický a didaktický dozor nad ústavem přísluší ministerstvu školství a národní osvěty, jemuž je
ústav přímo podřízen.
Ve školním roce 1932/3 má obchodní škola v 6 třídách 210 žáků a žákyň, kupecká škola pokračovací
ve 4 třídách 96 žáků a žákyň, spolu 306 žáků. Z tohoto velkého počtu žactva je viděti, že ústav plně své
poslání požívá důvěry jak místní, tak i vzdálenější veřejnosti. Podle počtu žactva je třetím nejsilnějším
ústavem toho druhu v celé republice, předčí jej počtem žactva pouze obchodní školy v Praze a Brně.
Za dlouhou dobu svého trvání vychovala škola veliký počet absolventů a absolventek, z nichž mnozí
zaujímají velmi význačná místa jak v obchodním a peněžním, tak ve veřejném životě.
Obchodní grémium v Přerově jako zakladatelka ústavu vystavělo v letech 1921-1923 úhrnným
nákladem 1,600.000 Kč moderní účelnou budovu školní, prakticky a hygienicky vypravenou, a kuratorium
školy věnovalo velké částky peněžní na potřebné pořízení sbírek a knihoven, jež jsou nezbytnými
pomůckami moderní školy.
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