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Vypracovala Tereza Zalabáková 

ŠKOLSKÁ REFORMA MARIE TEREZIE- PRACOVNÍ LIST  
 
Poslechni si rozhlasovou ukázku a vypracuj následující otázky či úkoly. 
 

http://www.rozhlas.cz/spektrum/skolicka/_zprava/954643 
 

1) Kolik let se minimálně chodilo do školy? 
 

2) Byla docházka do školy opravdu povinná? Proč? 
 

3) Kdo tvořil pedagogický sbor na hlavní škole? 
 

4) Které předměty se vyučovaly kromě trivia? 
 

5) Kdo financoval školy triviální a kým byly financovány školy hlavní? 
 

6) Jak dlouho studenti studovali na školách normálních? 
 

7) Co to byla preparanda? 
 

8) Kolik triviálních škol bylo před rokem 1790 v Čechách? 
 

9) Kolik procent dětí se zpravidla účastnilo povinné školní docházky? 
 

10) Jak byla reforma školství hodnocena a vnímána? 
 

11) Jaký byl vyučovací jazyk na školách hlavních a normálních? 
 

12) Proč se na školách triviálních neučilo v německém jazyce? 
 

13) Vysvětli následující cizí pojmy (vyhledej ve slovníku): katecheta, reforma, 
germanizace, osvícenství 

 
 
Zdroj:  
http://www.rozhlas.cz/spektrum/skolicka/_zprava/954643 
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ŠKOLSKÁ REFORMA MARIE TEREZIE- PRACOVNÍ LIST (ŘEŠENÍ) 
 
Poslechni si rozhlasovou ukázku a vypracuj následující otázky či úkoly. 
 

http://www.rozhlas.cz/spektrum/skolicka/_zprava/954643 
 

1) Kolik let se minimálně chodilo do školy? 
 6 let. 
 

2) Byla docházka do školy opravdu povinná? Proč? 
Ne. Nevyměřovaly se sankce za nechození do školy a také byli tolerování domácí učitelé u 
bohatých rodin.  
 

3) Kdo tvořil pedagogický sbor na hlavní škole? 
Ředitel, katecheta, 3-4 učitelé. 
 

4) Které předměty se vyučovaly kromě trivia? 
Latina, zeměpis, dějepis, sloh, kreslení, geometrie a základy industriálního vzdělaání. 
 

5) Kdo financoval školy triviální a kým byly financovány školy hlavní? 
Triviální školy financovaly obce či města a školy hlavní byly financovány státem. 
 

6) Jak dlouho studenti studovali na školách normálních?  
Čtyři roky. 
 

7) Co to byla preparanda? 
Zvláštní přípravný kurz pro učitele škol nižšího stupně. 
 

8) Kolik triviálních škol bylo před rokem 1790 v Čechách? 
2 600. 
 

9) Kolik procent dětí se zpravidla účastnilo povinné školní docházky? 
75-80% 

10) Jak byla reforma školství hodnocena a vnímána? 
Negativně, byla považována za součást germanizace. 
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11) Jaký byl vyučovací jazyk na školách hlavních a normálních? 
Němčina. 
 

12) Proč se na školách triviálních neučilo v německém jazyce? 
Děti by nerozuměly. 
 

13) Vysvětli následující cizí pojmy (vyhledej ve slovníku):  
katecheta- učitel náboženství 
reforma- přeměna, změna, úprava 
germanizace- poněmčování 
osvícenství- intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který 
znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení 


