Školní rok
1904. - 1905.
Sbor
uèitelský:

Poèátkem školního roku ustanoven sbor uèitelský takto:
Jaroslav Metlický, øídící uèitel
Jan Pojezný, uèitel 1. tøídy
Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy
Rudolf Pech, uèitel 2. tøídy a
Anna Køíāová, zat. uèitelka 2. tøídy.
Náboāenství vyuèuje místní dìkan p. Jan Èernohouz a
tøídní uèitelé 1. a 2. tøídy.

Zmìny
ve sboru:

Dnem 1. øíjna pøesazena uèitelka sl. Anna Køíāová do Michle
a na její místo ustanovena sl. Marie Èermáková, dosud výpomocn
áuèitelka v Nuslích.
Dnem 17. øíjna pøesazen z pøíèin sluāebních uèitel Jan Pojezný
do Nuslí (uèitel 2.tøídy). Na jeho místo jmenován c.k. okresní
školní radou uèitel Josef Hubka z Èenìtic.
Industriální uèitelka sl. Marie Fuchsová dána ku své āádosti do
pense a na její místo jmenována c.k. okresní školní radou Hermín
a Metlická, dosud výpomocná.
Pøedešlá pùsobila na národních školách plných 26 let.

Akce na
prospìch
zøízení
poboèky

Provedeným soupisem shledáno, āe 2. tøída má 105 dítek,
poèet neodpovídající zákonitému poètu. Z té pøíèiny zahájil
správce školy pøípravnou akci ku zøízení zatímní poboèky.
Pøedseda místní školní rady, jakoā i jiní pøátelé školy nestaví
se nikterak na odpor a souhlasí zcela se zøízením oné poboèky.
Poboèka se zøídí po provedení voleb do obecního zastupitelstva.

Polévkový

Polévkový ústav, tento dobrodinec chudého a pøespolného āactva,
zahájil svoji saisonu dnem 15. listopadu. Díky šlechetným
pøíznivcùm, jejich pomocí stravuje se dennì 170 dítek, nejvìtší
procento v okresu.

ústav

Zahájení
pokraèov.
škol

Zøízení a
otevøení
poboèky
pøi 2.tøídì

Dnem 1. øíjna, pøípadnou slavností, zahájena pokraèovací
škola prùmyslová za úèasti 55 āákù.
Dne 1. listopadu nastoupila pokraèovací škola hospodáøská
17ti letou roènici svého trvání za úèasti 24 āákù.
Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 26. ledna 1905,
èís. 3092, byla pøi 2. tøídì zøízena poboèka. Tøída tato
umístìna v dosavadní tìlocviènì. Potøebný inventáø zakoupilas n
evšední ochotou místní školní rada.

František
Hájek,
zast. uè.
2. tøídy.

Vynesením c. k. okresní školní rady, ze dne 26. ledna 1905.,
èís. 310. ustanoven (za pøíèinou rozšíøení školy o poboèku)
pan František Hájek, dos. zat. uèitel 2. tøídy vKouøími,
zat. uèit. 2. tøídy zde. Jmenovaný nastoupil sluābu 1. února 1905.
Týā narodil se dne 17. kvìtna 1882. v Rýchorách. Studoval na
mìšt. škole v Kolínì, v l. 1897. – 1901. na c. k. ústavu uèitelském
v Praze, kdeā nabyl vysvìdèení dospìlosti s vyznamenáním.
V r. 1903. nabyl pøed touā komisí vysvìdèení zpùsobilosti uèitelské
a dne 20. kvìtna 1905., èís. 2. nabyl pøed c.k. zkuš. komisí
v Kutné Hoøe vysvìdèení o zpùsobilosti uèitelské na školách
mìšGanských (pøírodopis, fysiku, kreslení a krasopis).
Pùsobil na obec. školách: v Kolínì a Kouøími.
Vysvìdèení dospìlosti ze dne 2. èervence 1901., èís. 6.
" pùsobilosti " " 16. listopadu 1903., èís. 30.

Rozšíøení
āenských ruè.
prací a
ustanovení
Herminy
Metlické
zat. ind.
uèitelkou

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 2. února 1905. èís. 55.9
55/04. povoleno, aby āenským ruèním pracím vyuèovalo se ve 4 od
dìleních a to: ve tøech po tøech hodinách a v nejvyšším oddìlení po
ètyøech hodinách týdnì. Nový náklad uloāen aā do rozpoètu na r.
1906. a z té pøíèiny poène se s vyuèováním aā 1. ledna 1906.
Vynesením c. k. okr. školní rady ze dne 14. února 1905., èís. 472.
, byla Hermina Metlická, dos. výp. uèitelka, ustanovena co zat.
uèitelka a to s dobou od 1. srpna 1904.

Inspekce na
pokraèovací
škole hospodáø.
a škole obecné

Dne 14. a 21. listopadu prohlíāel pan c. k. okresní školní inspektor
pokraèovací kurs.
Dne 21. listopadu 1904. vykonal pan inspektor inspekci na
obecné škole a to ve všech tøídách.

Dùleāité a
humanní
usnesení míst.
školní rady a
obec. zastupit.

Místní školní rada, jakoā i obecní zastupitelstvo, ve schùzích,
dne 20.ledna 1905. konaných, usneslo se na tom, by od nového
školního roku, všem āákùm byly darovány veškeré uèebné pomùcky,
t.j. sešity, péra, tuāky, uèebnice aj. Skutkem tímto postavila se obec
naše po bok obcím nejpokroèilejším.
Místní školní rada èítá tyto èleny:
pøedsedu: pana Václava Èerného,
èleny: dùst. pana dìkana Jan Nep. Èernohouze,
pp. Antonína Kreèmera, Josefa Èerného a správce školy.

Zakonèení
pokraèovacích
kursù a
slavnost
vysazování
stromù

Pokraèovací škola hospodáøská zakonèila 17.letou roènici
významnou slavností: "vysazováním stromù". Pøed slavností sešli se
pøátelé školy této na budoucím námìstí, kde byly "lípy" k vysazení
pøipraveny. Slavnosti této obcovalo mnoho vzácných hostí, z nichā
zejména uvádíme: pana c.k. okresního škol. inspektora
Josefa Libického, universitního professora pana Jarníka,
pøedsedu okrašl. svazu, pp. starosty okolních obcí, delegáty okres.
hosp. spolku, výbor místního okrašlovacího spolku, místní školní radu,
jehoā i obecní zastupitelstvo.

Pøed slavností zapìli āáci 5. tøídy pøíleāitostný slavnostní sbor,
který ochotnì a zdaøile nacvièil tøídní uèitel p. E. Rosol.
Po zapìní sboru uvítal všechny hostì pøedseda okrašlovacího spolku
pan Ant. Jakeš, místní pøednosta stanice, naèeā správce školy
širšími slovy poukázal na význam a úèel této slavnosti. Po øeèi této
ujal se slova vzácný host pan prof. Jarník a další øeèí chválil
slavnost onu, doporuèoval i jinde poøádání a vytknul úkol
okrašlovacích spolkù vùbec. Po tomto proslovení vsazeny lípy do
zemì za zpìvu národní hymny: "Kde domov mùj"? Stromy
zasadili chovanci pokraè. školy.
Po slavnosti odbyla se ve školní budovì zkouška s chovanci a to ze
všech pøedmìtù. Po zkoušce promluvil k āákùm pan školní inspektor
a dìkoval všem, kteøí na úspìchu slavnosti i zkoušky podílu brali.
Veøejné zkoušce obcovalo tolik lidí, āe místnost školní nikterak
nestaèila a hosté stáli na chodbách a schodech. Jako kaādoroènì,
tak i letos odbývána souèasnì výstava uèebných hosp. pomùcek.
Na poèátku mìsíce kvìtna zakonèil kurs prùmyslový svoji roèní
èinnost a uspoøádal výstavu, jak prací āákù, tak i uèebných
pomùcek a prací uèenických. I tato výstava tìšila se hojné
úèasti a pøizni místního i okolního obecenstva.

Kanonická
generální
visitace, a
udíl. svátosti
sv. biømování

Dne 14. a 15. kvìtna vykonávána ve zdejší osadì kanonická
generální visitace, pøi které usídlená byla svátost sv. biømování.
První den vykonal obøad tento svìtící biskup J. M. Krasl;
druhý den udílel svátost Jeho E. kardinál ze Skrbenských.
Jeho Eminence byla uvítána āaèkou Herminou Metlickou,
naèeā āák Václav Karas podal panu kardinálovi kytici.
Po udìlení svátosti sv. biømování odbyla se zkouška náboāenská a
to všech tøíd. Správce školy, co uèitel náboāenství 1. tøídy a
sleèna Èermáková, uèitelka 2. tøídy zkoušeli dítky svých tøíd,
naèeā pan dìkan, co katecheta ostatních tøíd, zkoušel ostatní tøídy.
Jeho Eminence, byvši vesmìs spokojena, odjela v týā den
do Prahy.

Opìtné
rozmnoøení
uèebných
pomùcek

Jako jiná léta, tak i letos rozmnoāil se náš kabinet o nové a
úèelné pomùcky. Slavná c.k. okresní školní rada darovala škole
sádrové modely "oka" a "ucha".
Vinohradská záloāna darovala 40 Korun na zakoupení pomùcek.

Zakonèení
školního roku
1904.-05.

Školní rok 1904. – 05. zakonèen dne 15. èervence slavnými Sluāba
mi Boāími a Te Deum.
Po celý rok nebylo vyuèování pøerušeno pro infekèní nemoc; zdravot
ní stav mládeāe byl výborný. Øádná návštìva èiní 88,25%.

