Školní rok
1918.-1919.
Sbor
učitelský:

Na počátku škol roku 1918./19. vyučují
na zdejší škole tito učitelé:
Jaroslav Metlický def. řídící učitel
Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy
Jindřich Héger zat. učitel I. třídy
Ladislav Muchka, výpomocný učitel
Marie Kubátová zat. učitelka I. třídy
Ludmila Mandlíková “ “ “ “
Anežka Tomanová

“ “

II. třídy
II. “

Jarmila Štětinová “ “
Jaroslava Dlabalová zast. učitelka
Marie Čížková
“
“
Marie Dvořáková industr. učitelka
Josef Fencl, katecheta.

Nemoc tříd.
učitele.

Změny ve
sboru
učitelském.

Následkem onemocnění řídícího učitele Jaroslava
Metlického, ustanovena zastupující učitelkou Štěpána
Frundlová z Král. Vinohradů.
Dosud působila na Roudnicku. (čís. 3643.)
Vyn. c.k. zemské školní rady ze dne 9./8.1918.,
čís. 2.A 3854 ustanovena slečna Ludmila Mandlíková
def. učitelkou I. třídy zde.
Vyn. ze 8./9.1918., čís.2.A3859 ustanovena slečna
Marie Fischkandlová, dosud zat. učitelka měšťanské
školy v Podolí, u nás def. učitelka I. třídy, def. učitelkou
měšť. školy v Král. Vinohradech.
Vyn. c. k. zemské školní rady ze dne 10./8.18.,
čís.2.A3842. ustanoven zat. učitel měšťanské školy pan
Viktor Braun, u nás učitel I. třídy, def. učitelem
měšťanské školy v Nuslích.

Onemoc. sl.
Mandlíkové.

Onemocněním učitelky Ludmily Mandlíkové povolán
zastupující učitel Jiří Bolze od 1.října 1918. (č.3498.)

Osvobozená
vlast.

Jsme osvobozeni. Čech může opět ve své vlasti hlásiti se
ke svému národu, svobodně mluvili a psáti, bez obavy, že
bude žalářován a na šibenici veden.

Zřízení
republiky
československé.

Jako v pohádce připadl nám den 28. října 1918. Slzy
radosti prolévali jsme nad vším tím, co zažili jsme v
těchto šťastných dnech. Nepřišlo to tak snadno.
V pravé řadě vděčíme za své osvobození našim již zesnulým velikým buditelům a to za probuzení národní. Duch
Husův, Komenského, Kollára, Palackého, Havlíčka a
j. žil a razil nám cestu ku spáse.
Nebyla nadarmo prolita krev našich drahých legionářů,
nebyla nadarmo práce zde a v cizině našich drahých
vůdců Masaryka, Beneše, Kramáře a j., kteří nedbajíce
útrap tělesných, nedbajíce svého stáří, nelekajíce se smrti poctivě a neochvějně šli do boje, aby zvítězili.
Náš drahý president Masaryk neleká se svého stáří a
dvakrát pluje kolem Evropy, aby hlásal, křísil a tvořil
přátele naší svaté věci. Idea spravedlivé věci korunována
úspěchem. Národ náš jest samostatným, volně dýšícím,
svobodně myslícím. Celý svět o nás zase ví, mluví o nás a
čeká, jak se nyní ukážeme hodnými naší samostatnosti,
jak se budeme činiti. Pochopíme-li svého poslání, budemeli věrně a důsledně konati svých povinností, staneme se
brzy národem prvním z celého světa. Náš drahý Masaryk
musí nám býti něčím více než presidentem, učitelem, vzorem nového člověka. Nuže jděme všichni za tímto krásným
vzorem. Jeho program buď našim programem. Snášíme
teprve kameny na stavbu naší republiky – počínáme stavět. Všichni proto do práce.
Veď nás bratrská láska, staňme se novými lidmi.

Sbírka
ve prospěch
české zemské
komise.

Česká zemská komise pro péči o mládež obdržela od
žactva zdejší školy 125K 31h.
Dobře porozuměli žáci účelu sbírky a rádi ze srdce
upřímného dárky přinesli.

Prohlášení státu Okresní školní rada č.3455. prohlašuje zřízení státu česčeskoslovenského. koslovenského s poukazem na plnění veřejných povinností
vůči tomuto.

Školní
slavnost na
paměť
osvobozené
vlasti.

Z nařízení okr. školní rady, č.3476 odbyla se dne
8.listopadu 1918. tichá, ale důstojná oslava ku cti
osvobozené vlasti.
V delší řeči ukázal správce školy rozvoj naší republiky, její
vznik a její historii. Dotknul se všech událostí dějinných
od Libuše počínajících až po dnešní den. Zdůraznil
potřebu pravé lásky i příchylnosti věrné všech nás k novému
státu, v jehož čele stojí náš president Masaryk – náš
osvoboditel, nejlepší Čech.
Provolavše presidentu našemu „Sláva“ zapěly dítky obě
národní hymny, načež slavnost skončena.

Změny ve
sboru.

Následkem onemocnění sl. Jarmily Štětinové, byla
ustanovena, co zast. síla sl. Anna Pekälendrová –
bývalá učitelka na Mělnicku a to od 15./12. 1918.
Dne 1./12. 1918. nastoupil na zdejší škole, po své chorobě
zat. ustanovený učitel II. třídy p. Emanuel Kolenatý z
Král. Vinohradů.

Drahotní
přídavky.

Vynesením okresní školní rady, č. 4061. byly jednotlivým
členům sboru uděleny větší drahotní přídavky ve smyslu
přídavků státních zaměstnanců. Přišly včas, o svátcích
vánočních, aby umožnily nákup nejdůležitějších a nejnutnějších potřeb v rodinách našich, kde bída byla vždy
domovem.

Změna ve
sboru

Za nepřítomného a dosud v zajetí se nalézajícího zat.
učitele Karla Žáka ustanovila okresní školní rada,
č. 4083. zast. učitelku pí. Marii Čížkovou a to
od 16./9. do 30./11. 1918.

Zvýšení
platů učitel.
Změny ve
sboru
učitelském

V základě zákona o zvýšení platů učitelských od 1./1. 1918.,
byly jednotlivým členům sboru zaslány dekrety
– (číslo 2765 o.š.r.)
V základě rekonvalescence zat. učitele p. Emanuela
Kolenatého, byla zast. učitelka Marie Čížková
ustanovena od 1./12. 1918 do 15./2. 1919.
Zast. učitel p. Ladislav Muchka vyučoval za
zat. učitele I. třídy p. Jindřicha Hégera, který se stal
výp. učitelem ve Vršovicích na měšt. škole (od 1./12. 1918.)
Za zat. učitelku Janu Brožovou, která výpomocně učí na
měšť. škole v Nuslích, vyučuje zast. učitelka pí Jaroslava
Dlabalová a to od 16./9. 1918. – nepřetržitě, č. 4377.

Karel John
(ad personam)

Vyn. zemské školní rady ze dne 20./1. 1919. čís 2.A268
byl ustanoven pan Karel John (ad personam) učitelem
v Nuslích a tím uvolněno místo def. učitele I. třídy zde.

Důležitá
akce národ.
shromáždění ku
odpomoci
zadluženosti
učitelské.

Změna ve
sboru učitel.

Definitiva
sl. Anežky
Tomanové.
Jindřich
Trnka

Vynikající člen Národního shromáždění pan prof.
MUDr. Srdínko ujal se propagace na vybavení se
učitelstva z dluhů, do kterých následkem neutěšených
poměrů se dostalo. K vyzvání okresní školní rady č. 674.
ohlásili jednotliví členové sboru svých požadavků. Jest si
přáti, aby tato záchranná akce došla pochopení u příslušných činitelů a dobyla plné realizace.
Dnem 15. února 1919. nastoupil službu učitelskou pan
Emanuel Kolenatý.
Onemocněním p. Karla Dlabala, zat. učitele II. třídy zde,
ustanovena zast. učitelka pí Marie Čížková a to od
15./2. 1919.
Vyn. zemské školní rady ze dne 12./3. 1919.
č. 2.A2231. ustanovena sl. Anežka Tomanová def.
učitelkou I. třídy zde.

Vyn. zemské školní rady čís. 2A2233 ustanoven
ad personam v Hostivaři p. Jindřich Trnka

ad personam
zde.

t.č. zat. učitel II. třídy ve Vršovicích.
Vyn. zemské školní rady čís. 2A4443. ustanoven
ad personam pan kolega Jaroslav Dlabal v Hostivaři.

Změna ve
sboru

Odchodem zat. učitele p. Emanuele Kolenatého do Michle,
ustanoven zat. učitelem pan Bohuslav Broj, dosud zat.
učitel v Jílovém a to od 1. května 1919. (č. 1227.)

Nákupní
přídavky

V základě vyn. okresní školní rady, č. 2980. poukazují se
členům sboru „nákupní přídavky“ za čtyři období.

Definitiva

Vyn. zemské školní rady dne 28./6. 1919.

učitelů

Jindřicha
Hégera a
Karla
Dla
Dlabala

č.2.A7229. ustanoven def. učitelem II. třídy v Hostivaři
pan Jindřich Héger.
Vyn. zemské školní rady ze dne 27./6. 1919.
č.2.A7317. ustanoven def. učitelem II. třídy v Hostivaři
pan Karel Dlabal.

