Školní rok
1909. - 1910.
Školní rok 1909. - 10. zahájen vyzyváním Ducha sv.
dne 16. záøí 1909.

Sbor
uèitelský:

Zmìna ve
sboru
uèitelském.

V roce 1909. - 1910. ustanoven takto sbor:
Jaroslav Metlický, øídící uèitel
Jindøich Trnka, uèitel 1. tøídy
Emanuel Muchka, uèitel 1. tøídy
Jindøich Hégr, zatímní uèitel
Ladislav Boš, zatímní uèitel
Marie Èerná, uèitelka 2. tøídy
Marie Metlická, zatímní uèitelka
Dùstoj. pan Jan N. Èernohouz, dìkan co katecheta
Hermina Metlická, industriální uèitelka
C. k. okresní školní radou, vyn. ze dne 7. èervence 1909. èís. 2113.
ustanoven pøi zdejší škole pan Ladislav Boš na mœto pana Jana
Pexídra, který stal se zat. uèitelem v Dolních Bøeāanech,
vyn. c. k. okr. škol. rady ze dne 14. srpna 1909. èís. 2448.

Systemis.
místo uèitelky
1. tøidy.

Vyn. c. k. zemské školní rady ze dne 17. srpna 1909., èís. 43.596.
- byla zatímní poboèka pøi tøídì 4. zmìnìna v definitivní a tím
systemisováno místo def. uèitelky 1. tøídy.

Schvalená
poboèka pøi
2. tøídì.

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 3. øíjna 1909.,
è. 52849 schválena poboèka pøi zdejší 2. tøídì.
Tato otevøena 1. listopadu 1909.

Ustanovení
uèitelky
sl. Foltinové

Na toto místo povolána sleèna Boāena Foltinová,
dosud výpomocná uèitelka v Nuslích.

Zmìna
ve sboru
uèitelském.
Ustanovení

Dne 15. øíjna 1909 byla povolána sl. Marie Èerná, dosud zatím
ní uèitelka zde na místo zatímní uèitelky 2. tøídy v Nuslích.
Na místo její nastoupila, co zatímní uèitelka, vyn. c. k. okresní
školní rady è. 3407. sleèna Marie Fischkandlová dosud
sl. Fischkandlové. výpomocná uèitelka v Nuslích.
Okresní porada
uèitelská.

Dne 10. prosince 1909. vykonána byla okresní porada uèitelská
za pøedsednictví pana c. k. škol. inspektora Josefa Libického.

Ustanovení v
ýp. síly za ne
mocného
èlena sboru.

V základì vynesení c. k. zemské školní rady ze dne 26. / 11. 1909.
è. 64.784. byla ustanovena výpomocnì absolvovaná kandidátka
uèitelství Jaroslava Metlická za onemocnìlou Marii Metlickou.
Vynesením c. k. okresní školní rady na Král. Vinohradech
è. 3.598. jmenována Marie Metlická, zatímní uèitelkou 1. tøídy.

Jindøich
Trnka,

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 14.ledna 1910.,
èís. 754. jmenován pan Jindøich Trnka, definitivním
def. uèitel 2.tøídy uèitelem 2.tøídy (místo ono uprázdnìno po panu R. Pechovi.)
- Hostivaøi.

Marie
Metlická,

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 27. ledna 1910.
è. 752. jmenována Marie Metlická def. uèitelkou 1.tøídy.
def. uèitelka 1.tøídy
V základì vyn. c. k. okresní školní rady v Král. Vinohradech
ze dne 14. dubna 1910. byli ustanoveni výpomocnì pp. František
sboru uèitelském Hájek a Miloš Koāíšek na zdejší škole. Tito zastupují
od 15. dubna do 15. èervence 1910. tøídní uèitele pp. Jindøicha
Hégra a Jindøicha Trnku, kteøí navštìvují kursy pro uèitele
kreslení, první bìh 1., druhý bìh 2.

Zmìna
doèasná ve

Nepovolení
vyuèovati
nìmèinì

Vynesením c. k. zemské škol. rady ze dne 30. dubna 1910.,
èís. 60. 944. nedán souhlas k vyuèování nìmèinì na škole zdejší,
pøíèina jeví se ve špatných finanèních pomìrech zemì.

Zakoupení
uèebných
pomùcek c.k.o
kr.školní
radou.

Slavná c. k. okresní školní rada zakoupila letošním rokem
škole zdejší:
Rosina Morina: „Botanický obraz.“
Rothana Krejèího: „Mapu Moravy“
Holzelin obraz: „Pøístav“

Zdravotní
stav mládeāe

Ve školním roce 1909.-1910. byl zdravotní stav mládeāe zcela
uspokojivý.

Ve školním roce 1909.-1910. bylo
Návštìva
nezameškaných pùldnù 92,49 %
školy ve škol.
zameškaných omluvených 6,79 %
roce 1909.-10.
" neomluvených 0,72 %

27 1911 Jos. Libinský
2
c. k. šk. insp.

