


















I. ročník – týdenní rozvrh předmětů na BŠP pro mladé ženy v roce 1929
První den Německý jazyk a Hospodářská výchova

Druhý den Vzdělávací četba

Třetí den Německý jazyk a Společenská výchova

Čtvrtý den Hudební výchova 

Celkem 4 hodiny a 40 minut týdně 

I. ročník – hodinová dotace předmětů týdně na BŠP pro mladé ženy v roce 1939
Německý jazyk 3 hodiny 

Český jazyk 3 hodiny

Počty 2 hodiny

Společenský výchova 2 hodiny

Tělesná výchova 1 hodina

Hudební výchova 1 hodina

Celkem 12 hodin týdně 



II. ročník – týdenní rozvrh předmětů na BŠP pro mladé ženy v roce 1929
První den Německý jazyk a Zdravověda (po půl roce Společenská výchova)

Druhý den Šití

Třetí den Německý jazyk a Vzdělávací četba 

Čtvrtý den Hudební výchova 

Celkem 4 hodiny a 40 minut týdně 

III. ročník – týdenní rozvrh předmětů na BŠP pro mladé ženy v roce 1929
První den Německý jazyk a Rodinná výchova

Druhý den Šití šatů 

Třetí den Německý jazyk a Kulturní rozpravy (po půl roce Bytová kultura)

Čtvrtý den Hudební výchova 

Celkem 4 hodiny a 40 minut týdně 

II. ročník – hodinová dotace předmětů týdně na BŠP pro mladé ženy v roce 1939
Německý jazyk 3 hodiny 

Český jazyk 2 hodiny

Společenský výchova 1 hodina

Zdravověda 1 hodina

Šití 3 hodiny

Hudební výchova 1 hodina

Tělesná výchova 1 hodina 

Celkem 12 hodin týdně 



III. ročník – hodinová dotace předmětů týdně na BŠP pro mladé ženy v roce 1939
Německý jazyk 3 hodiny 

Rodinná výchova 1 hodina

Společenský výchova 1 hodina

Bytová kultura 1 hodiny

Kulturní výchova 1 hodina

Šití 3 hodiny

Hudební výchova 1 hodina

Tělesná výchova  1 hodina 

Celkem 12 hodin týdně 

IV. ročník – hodinová dotace předmětů týdně na BŠP pro mladé ženy v roce 1939
Německý jazyk 3 hodiny 

Rodinná výchova 1 hodina

Společenský výchova 1 hodina

Kulturní výchova 1 hodina

Vaření 6 hodin

Hudební výchova 1 hodina

Tělesná výchova 1 hodina 

Celkem 14 hodin týdně 

IV. ročník – týdenní rozvrh předmětů na BŠP pro mladé ženy v roce 1929
První den Německý jazyk a Kulturní rozpravy 

Druhý den Vaření 

Třetí den Německý jazyk a Rodinná výchova 

Čtvrtý den Hudební výchova 

Celkem 4 hodiny a 40 minut týdně 










