
Školní rok 
1905. - 1906.

Sbor 
uèitelský:

Poèátkem školního roku ustanoven sbor  takto: 
Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy
Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy
František Hájek, uèitel 2. tøídy
Karel John, uèitel 2. tøídy
Marie Èermáková, uèitelka 2. tøídy.

Náboāenství vyuèuje místní dìkan p. Jan Èernohouz.  
Uèitelkou ruèních prací jest pí. Hermina Metlická. 

Zmìny 
ve sboru:

Vynes. c.k. okres. školní rady ze dne 12., 13. øíjna 1905., 
èís. 3110. byl sem ze Zábìhlic pøesazen z pøíèin sluā. pan Václav 
Èermák, co uèitel 1. tøídy.
Vyn. ze dne 13.øíjna t.r., è. 3109. pøesazen z odtud, 
rovnìā z pøíèin sluāeb. pan Rudolf Pech do Vršovic v povinnosti 
zat. uèitele 2. tøídy.
Vyn. z téhoā dne, èís. 3101. pøesazena do Michle 
sl. Marie Èermáková a na její místo, vyn. z téhoā den, èíslo 3102.
sl. Laura Chadimová, dosavádní výp.uèitelka v okresu.



Definitivní 
jmenování 
èlena sboru

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 19. prosince 1905., 
èís. 56.432. ustanoven pan Emanuel Rosol, def. uèitelem 1. tøídy.

Slavnost 
„dìtského“ 
útulku

Dojemná slavnost konala se o sv. Štìpánu. Dìtský útulek 
se representoval širší veøejnosti. Tím postavil se na roveò dìtské 
zahrádce. Hostí sešlo se na sta, takāe na chodbách a schodech státi 
museli. Slavnostní øeè promluvil pan Antonín Švehla, 
èlen útulkového komitétu. 
Apeloval na soucit lidí dobré vùle a na finan. pomoc místních 
obchodníkù. Poukázal na úspìch malých svìøencù o které peèujeme 
tìlesnì i duševnì. Poukázal na èastá neštìstí, která nedozorem se 
èasto pøihodí a na bezstarostnost našich chudých rodièù, 
kteøí výhody poāívají.

Po slavnostním zahájení produkovali se malí svìøenci písnìmi a 
rùznými deklamacemi. Ku konci promluvila o lásce k útulku 
matièka tohoto, naèeā byly dítky hraèkami a cukrovinkami 
podìleny.

Zapìním národní hymny: "Kde domov mùj"? a doslovem 
pøedsedy útulku p. Ant. Plánièkou byla první, dojemná tato 
slavnost animovanì skonèena.



Chvályhodné 
èiny m. škol. 
rady a obec. 
zástup.

Ku návrhu správce školy, zaøadila místní školní rada, ve schùzi, 
dne 25. ledna 1906. konané, obnos:

"jeden tisíc Korun"
na zakoupení veškerých potøeb āákovských. Takovýmto èinem 
nejkrásnìji se øeší otázka „rovnocennosti“ dìtí pravé pochopení èisté 
humanity. 
NechH vdìènost dítek jest slabým díkem vzácné léto lidskosti.

V týā den, ve schùzi obecního zastupitelstva jednomyslnì usneseno, 
obnosem „dvanáct tisíc Korun“ vystavìti 
„moderní školní tìlocviènu“. 
Krásné plány zhotovil a rozpoètem opatøil pan stavitel 
Josef Domek z Král. Vinohradù.
 Byla radost se dívati v tváøe lidí, vpravdì pokrokových lidských 
èinù, kteøí závodili s projevy lásky k nové této výchovnì.

Zmìna ve 
sboru uèit.

Vynesením c.k. okresní školní rady ze dne 12. února 1906., 
èís. 427. byla sl. Laura Chadimová pøeloāena do Jílového; 
na její místo ustanovena zat. uèitelkou 2. tøídy sl. Josefa Prchalová.

Onemocnìní 
ve sboru uèit. 
a opìtovná 
zmìna sboru

Vyn. c.k. zemské školní rady, ze dne 16. bøezna 1906., èíslo 12448. 
byla p. Václavu Èermákovi, uèiteli 1. tøídy za pøíèinnou 
duševní choroby, udìlená dovolená. 
Jako výpomocná uèitelka povolána abit. ústavu uèitel. 
sl. Marie Èernohousová z Král. Vinohradù.



Zakonèení 
pokraèovací 

školy 
hosodáøské

Jako kaādoroènì, tak i roku letošního zakonèilo se vyuèování na 
pokraèovací škole prùmyslové veøejnou zkouškou, výstavou prací āákù,
 jakoā i výstavou uèebných pomùcek. Slavnosti obcovalo mnoho hostí 
a pøátel školy. Všem āákùm dostalo se schránìnky s patøièným 
vkladem. O významu spoøení promluvil èlen školního výboru pan 
A. Švehla, statkáø zde.

Definitivní 
øád školní a 
vyuèovací, ze
 dne 29. záøí
 1905., èís. 1

3.200.

Naøízením ministerstva vìcí duchovních a vyuèovaní ze dne 29. záøí
 1905. vydán def. øád školní a vyuèovací pro školy obecné a mìštanské
.
Tento se dìlí ve 4 hl. hlavy.
Hlava 1. jedná o škole obecné a má násl. oddìlení:
1. " O zaøízení školy obecné."
2. "O školní povinnosti."
3. "O zápisu do obecné školy."
4. "O zaøadìní do tøíd, oddìlení a skupin."
5. "O vyuèovacím èase a prázdninách."
6. "O návštìvì školy."
7. "O školní kázni."
8. "O klasifikaci a vysvìdèeních."
9. "O uèitelských osobách."
10. "O právech a povinnostech spr. školy."
11. "O uèitelské konferenci."

 
 Hlava druhá pojednává o škole mìšHanské.
     "     tøetí jedná o soukromém vyuèování.
     "     ètvrtá jedná o péèi dìtí; ku konci jsou ustanovení závìreèná.



Hlavní 
prázdniny 

trvají 
2 mìsíce.

V zákl. def. øádu školního a vyuèovacího stanovují se 

hlavní prázdniny ze 6 nedìl na 2 mìsíce;
nový školní rok poèíná tudíā dnem

16. záøí k. r.

Nové 
linkování a 

vydání nových
 sešitù.

Naøízením c.k. zemské školní rady, èís. 14.830., 
vydány jsou nové školní sešity s novou liniaturou. 
Zavedení sešitù má poèati novým školním rokem.

Zmìny 
ve sboru 
uèitelském

Usnesením c.k. okresní školní rady, ze dne 11. èervence r. 1906., 
èís. 1997. byl zdejší uèitel 1. tøídy p. E. Rosol pøeloāen do Nuslí; 

na jeho místo ustanoven Jaroslav Semerád, dos. uèitel v Krhanicích.
Vynes c.k. okresní školní rady, ze dne 30. èervence 1906., èís. 2287. 
pøesazen byl z pøíèin sluāebních uèitel 2. tø. p. František Hájek 
do Podolí; na jeho místo ustanoven p. Svatopluk Nejedlý, 
dosud výp. uèitel na Král. Vinohradech. 

Zakoupení
 uèebných 
pomùcek

C.k. okresní školní rada zakoupila pro zdejší školu:
a.) model prùøezu lidské hlavy,
b.) vývin āáby a
c) 2 „Lehmanovy“ zemìpisné obrazy.



Jan Pojezný 
bývalý uèitel zde,
jmenován def. 
v Nuslích

Výnosem c.k. zemské školní rady, ze dne 20. øíjna 1906., 
èís. 47.307., ustanoven byl p. Jan Pojezný, 
def. uèitel 1. tøídy zde, def. uèitelem 2. tøídy v Nuslích.

Zdravotní  stav
 mládeāe a 

návštìva školní 
v r. 1905.-06.

V uplynulém roce byl zdravotní stav mládeāe výborný, 
āádných infekèních nemocí nebylo.

Øádná návštìva školní èiní 88.57%.


