Školní rok
Sbor
učitelský:

1920.-21.

Jaroslav Metlický, def. říd. učitel t.č. správcem školy
v Žilině na Slovensku.

Jaroslav Dlabal, zatímní učitel ve Vršovicích, zástupce
správce školy.

Karel Dlabal def. učitel
Bedřich Pyšna, učitel na sytem. místě.
Damas Muchka, učitel na sytem. místě.
Bohumil Škorpil učitel na sytem. místě zástupce správce školy.
Ludmila Mandlíková, def učitelka.
Anežka Tomanová, def učitelka
Jaroslava Habalová, zatímní učitelka.
Jarmila Štětinová, zatímní učitelka..
Jana Brožová, zatímní učitelka..
Zastupující učitelé:
Ladislav Muchka, za Bohumila Škořpila
Štěpán Otruba za Jaroslava Metlického
Štěpána Frundlová za Ludmilu Mandlíkovou
Jarmila Kuncová za Jarmilu Štětinovou
Jarmila Mašková za Janu Brožovou

Marie Dvořáková, ind. učitelka.
Josef Cháb, děkan
vyučující katol. náboženství
Josef Fencl, kaplan

Školní rok 1920-21 zahájen byl dne 1.září.

Úmrtí
pana inspektora

J.Libického

Zřízení
občanské
školy

Smutná zpráva při zahájení školního roku sdělena byla
členům sboru, že milovaný pan inspektor Josef Libický,
zasloužilý pedagog a pravý přítel učitelsva zemřel dne
5.srpna na svém letním sídle v Mlýnečku u Domažlic.
V poradě uctili členové památku zemřelého inspektora,
rádce a přítele učitelstva povstáním.
Na fond, který založen na vydržování jím založené školy
v horské vesničce v pošumaví, složil sbor 60K.
Na podnět zesnulého p. inspektora Josefa Libického v
jarním zasedání obec. zastupitelstva rokováno bylo o
otevření občanské školy a hned učiněny kroky, aby od
začátku nového školního roku mohla býti otevřena.
Zemská školní rada vynesením ze dne 22./6.1920
č.1-2733/3 povolila zařízením občanské školy chlapecké
s docházkou dívek od 1.září 1920 a to první třídou.
Tím konečně vyhověno bylo stálému přání nejširších vrstev
zdejšího obyvatelstva, neboť návštěva školy občanské v
předměstí byla spojena s výlohou, ohrožena možným
úrazem dětí ve vlaku a uvolnění kázně.
Na základě tohoto povolení zrušeno bylo při IV. třídě

II. oddělení a škola naše má v každé třídě po jednom
školním roce.

Definitiva

Vynesením zemské školní rady ze dne 25. června 1920

učitele Jindřicha č.2.A2558 ustanoven byl zdejší def. učitel II. třídy

Hégera
Jana Brožová

povolána
na Slovensko

Nákupní
příspěvky

Jindřich Héger def. odborným učitelem při III. měšť. škole
v Nuslích.
Školský referát v Bratislavě vynesením ze dne 23. srpna1920.
č.32836. na základě zmocnění ministerstva školství přikázal
zat. učitelku Janu Brožovou na občanskou školu v
Trenč. Teplicích. Za ní ustanovena zastup. učitelka,
absolventka učitel. ústavu Jarmila Mašková.

Vynesením zemské školní rady ze dne 7. srpna 1920. bylo
sděleno, že zákonem ze dne 15. července 1920. č.j.446
byla povolena další výplata měsíč. mimořád. výpomocí
(nákupní přídavek) do konce prosince 1920.
Zatímní učitel Bohumil Škropil ustanoven byl o.š.r.
zástupcem učitele na zdejší občanské škole za Antonína
Fuksu; za něho ustanoven zast. učitel Lad. Muchka.

Změny ve
sboru

Správce školy opět jako loňského roku dobrovolně odešel
na Slovensko a působí co správce školy v Žilině.
Za něho ustanoven zastupující učitel Štěpán Otruba.
Definitivní učitelka Ludmila Mandlíková, která ustanovena byla do Nuslí, opět se vrátila na zdejší školu.
Místo nenastoupila, poněvadž působí co poradkyně při
pražských školách.
Za ní ustanovena zast. učitelka Štěpána Frundlová.

Změny ve
sboru

Zakoupení
školních potřeb

místní školní
radou.

Oslava
Jana Amose
Komenského.

Zatímní učitelka Marie Kubátová ustanovena zatímní
učitelkou ve Vršovicích a za ní ustanovena zatímní
učitelka Jaroslava Dlabalová.
Jarmila Štětinová, zatímní učitelka ustanovena v Podolí a
za ní ustanovena zastupující učitelka Jarmila Kůnová.
Ve schůzi místní školní rady v září konané, usneseno bylo
poukázati 2000K na školní potřeby pro děti školy obecné
a 1000K na potřeby pro děti školy občanské.
Na popud místní školní rady pořádána 2 představení
beseda „Barák“ ve prospěch školních potřeb. Usneseno, by
zakoupeny byly pro chudé děti čítanky a pro všechny děti
sešity.
V téže schůzi usneseno na popud zástupce správce školy
zakoupili ke dni 15. listopadu ve výročí 250 letého úmrtí
Jana Amose Komenského pro všechny děti brožuru
Dr. F. Soukupa „O Komenském“.
15. listopadu připadalo 250 leté výročí smrti arciučitele
J.A. Komenského.
Třídní učitelé promluvili k dětem o J.A. Komenském a
četli z brožur zakoupených místní školní radou, kterou
každé dítě dostalo.
Učitelé oslavili pak 250 leté úmrtí učitele národů J.A.
Komenského v 10 hod. ve společné schůzi v Nár. domě
v Král. Vinohradech.

Den
„Svobody“.

Den „Svobody“ 28.října oslaven byl společně s občanskou
školou v tělocvičně. Velmi pěknou přednášku měl zat. učitel
Bohumil Škorpil, v níž nastínil naše útisky pod vládou
Habsburků a ocenil převeliké zásluhy o naši samostatnost
našich průkopníků za hranicemi T. G. Masaryka, Vojty
Beneše, legionářů.
Přednášeny básně a zapěny hymny.
Ve prospěch „České zemské komise“ sebráno bylo 165 K.

Onemocnění
Ladislava
Muchky.

Za onemocnělého učitele zastupujícího Lad. Muchku

Jaroslav
Dlabal def.
ustanoven ve
Vršovicích.

Vynesením zemské školní rady ze dne

Ošacovací
akce.

Presidium z. š. r. z 5./12. 1920 oznámilo, že všichni
učitelé veřejných škol, na něž se vztahuje paritní zákon
jsou pojati v ošacovací akci. Zboží vydává se na úvěr
takto: Učiteli do 1000 Kč, manželce do 500 Kč a pro
každého člena požívajícího drahot. přídavku 300 Kč.

Okresní školní

1. lednem 1921 ustanoven za okres. škol. insp. na okrese
vinohradském zasloužilý pedagog jak o rozvoj školství tak
budoucí naší samostatnosti za hranicemi pan Vojta Beneš,
ředitel měšť. školy v Brandýse nad Labem.
S radostí všichni učitelé uvítali jeho jmenování.

inspektor
Vojta Beneš.

ustanoven zast. učitelka Pavla Trippéová od 1. listopadu.

ustanoven

byl def. učitel I. třídy ad personam Jaroslav Dlabal, def.
učitelem při I. obecní škole ve Vršovicích.

Ustanovení
def. učitele
B. Vacka

Zem. škol. rada vynesením ze dne 11./10. 1920 čís. z.š.r.
89.838 ustanovila při zdejší škole na uprázdněné místo po
Jindřichu Trnkovi defin. učitelem B. Vacka, dosud def.
učitele v České Koruně Černici na okrese krumlovském.

Zproštění
služby

Nastoupením B. Vacka odvolala dosud zastupující
učitelku zdejší školy P.Trippéovu a 31.ledna 1921 ji
propustila ze služeb na zdejším okrese výnosem o.š.r. ze
dne …....

P. Trippéové
Ustanovení
Jany Brožové

ve Vršovicích

Vynesením okres. š. úřadu ze dne 10. prosince 1920.,
č. 3945. ustanovena byla zatímní učitelka zdejší školy
Jana Brožová od 1./12.-1920., zatímní učitelkou
odborné školy ve Vršovicích.

Oslava
narozenin
p. presidenta.

V pondělí dne 7. března konána byla ve vyzdobené tělocvičně slavnost společná se školou občanskou 71 letého
narození pana presidenta Masaryka.
K dětem promluvil učitel B. Škorpil. Po přednesení
básní zapěny hymny a slavnost skončena.

Organizace
dorostu
„Červ. kříže“.

Na základě povolení min. škol. ze dne 26./1. 1921 zřízena
byla i na zdejší škole organisace dorostu „Červeného kříže“.
Členy se stali všichni žáci zdejší školy s měsíčním příspěvkem
20 h. Dostávají pro každou třídu „Měsíčník Červ. kříže“.
Ústředí dorostu „Č.k.“ zaslalo 32m flanelu na košile a
3 přadena vlny na nátepníčky z čehož zhotoveno do konce
škol. roku: 15 košil a 10 párů nátepníčků. Košile odvedeny
ústředí a to je zastalo "České zemské komisi s přípisem
školních dětí".

Volba členů
do místní
školní rady
ze řad učitelů

Dle návrhu zákona přpadá 5 členů co zástupců školy do
místní školní rady.
Zvoleni byly za členy: Karel Dlabal, def. učitel,
Bedřich Pyšna, zat.učitel, Bohumil Škorpil, zast. učitel,
Jaroslav Dlabal a Frant. Háže, odborní učitelé.

Sčítání lidu

V únoru 1921 provedeno bylo po celé republice sčítání lidu.
Do sčítací komissí ustanoveni:
učitelé Karel Dlabal, Bedřich Pyšna, Štěpán Otruba.
Počet obyvatelstva jest celkem:

1921
Rozšíření
školy

Zástupce správce školy ve schůzi místní školní rady konané
v březnu upozornil, že místnosti školní pro příští rok následkem zřízení měšť. školy nestačí a žádá o rozšíření jejich.
Byla několikráte svolaná za tím účelem místní školní rada
ke společné schůzi se stavební a finanční komissí obecní.
Byly činěny různé návrhy na rozšíření školních místností
1.) znovuzříditi bývalou starou školu u kostela
2.) postaviti patro na nynější obecnou školu
3.) postaviti křídlo k nynější obecné škole
Po komissích a odborných poradách upuštěno vůbec od
znovuzřízení budovy u kostela, ale usneseno zvýšiti školu
o jedno patro, čímž získají se 4 místnosti.
S velikými obtížemi se pracuje, neboť není všeobecná chuť
školu zřizovat.
Místnosti nestačí a ve škol. roce 1921-22 musilo by býti
vyučováno střídavě při IV. třídách.

Konečně ustálen byl návrh na přístavbě patra v rozpočtu
300.000K.
V první řadě zásluhou přičísti o to, že vůbec přišlo na pořad
jednání, úřadujícímu náměstkovi starosty p. Jaroslavu
Čížkovi, přednostovi banky „Slavie“. Ten neustále a
všemožně se zasazoval i přes odpor mnohých o to, aby se
škola přistavila a tím odpomoženo bylo od střídavého
vyučování. Do konce škol. roku 1920-21 ovšem se stavěli
nezačalo a doufejme, že se tak stane v brzké době

Dětské
představení:
„Bílé růže“.

Školní dítky obecné a občanské školy sehráli ve dnech 23./4.,
24./4. a 8./5. divadelní hru „Bílé růže“, pohádka se zpěvy
a tanci, kterou nacvičily s nimi pí Jaroslava Dlabalová a
slečna Štěpánka Frundlová. Zpěvy doprovázel kroužek
hudebních ochotníků.
Čistý výnos byl 1040K. Rozdělen na polovic se školou
občanskou. Zakoupeny byly v obnosu 540K knihy do
žákovské knihovny, sešity, péra a nítě.

Školní výlety Na konci škol. roku podnikli učitelé IV. a V. tříd výlety se
žáky. Žáci a dívky V. třídy za vedení učitele Štěpána
Otruby a J. Kunové podnikli výlet k sv. Janu pod
Skalkou a žáci obou IV. tříd na Bílou Horu.

Zakončení
škol. roku
1920-21.

Školní rok 1920-21 ukončen vzpomínkou na
„Mistra Jana Husa“ 28. června 1921. a pak
rozdány školní zprávy.

Jaroslav Dlabal
zástupce spr. školy

