
Školní rok 1921.-22.

Sbor
učitelský:

Jaroslav Metlický, defin. řídící učitel
t.č. správce školy v Žilině na Slovensku.

Bohuš Vacek, defin.učitel
Karel Dlabal, defin.učitel
Ludmila Mandlíková, defin.učitelka
Anežka Tomanová, defin. učitelka
Jaroslava Dlabalová, zatímní učitelka
Jana Brožová, zatímní učitelka
Damas Muchka, zastup.učitel na def. vyps. místě

Zastupující:
Stanislav Nolč, až dosud zast. učitel ve Velkých Popovicích jmenován

o.š.v. č 3137 zastupujícím za Jaroslava Metlického.
Anna Kremlová, abiturientka učitel.úst. jmenovaná o.š.v. č.3166

zastupující učitelkou za Janu Brožovou.
Stanislava Holešovská, až dosud zastup. učitelka ve Vršovicích

jmenována o.š.v. č.3220 zastupující učitelka za B.Pyšnou.
Štěpánka Frundlová, ponechána i dále zasl. uč. za
Ludmilu Mandlíkovou.

Jarmila Kůnová, ponechána i dále zasl.uč. na základě sdělení o.š.v.

Ženským ručním pracím vyučuje def. uč.

Marie Dvořáková.
Náboženství vyučuje: Josef Cháb, děkan

Josef Fencl, kaplan.
Od měsíce bžezna československému: Martin Zeman,

farář církve čsl. v Nuslích.



Správa
školy

Správa školy svěřena v šk. r. 1921-22 Jaroslavu Dlabalovi.

Zdravot.
dovolená
L.
Mandlíkové

Okres. šk. v. oznámil přípisem, že výnosem z.š.r. ze dne
20. června 1921 č. 3-9826 ai 1919 z.š.r. 54759 ai 1921
má def. učitelka Ludm. Mandlíková zdravotní dovole-
nou do konce šk. r. 1921-22.

B. Pyšna
ustanoven v

Nuslích

Přípisem o.š.v. č.3241 ustanoven byl zast. uč. B. Pyšna

zastup. učit. při III. ob. šk. v Nuslích.

Přípisem o.š.v. č.3301 oznámeno, že zast. učitelé:
Štěpán Otruba a Jarm. Mašková zůstávají bez místa.

Vyuč.
žen. ruč. pr.

Rozhodnutím o.š.v. vyučuje učitel. žen. řuč. prací

M. Dvořáková toliko 3 hod. na III tř. a 3 hod. v 5 tř.

Ve IV. třídě vyučuje třídní učitelka.

28. říjen 28. října pořádána v tělocvičně společná oslava pro 3.-5.

třídy. Promluvil D. Muchka a zazpíval se žáky V. třídy
nacvičené sbory.

Dotace na
r. 1921.

O. škol. výbor povolil dotaci na 450 Kč na učeb. pomůc.
pro r. 1921 a daroval mapu československé republiky.

Statně
zaměst. uhlí.

Oddělení uhelné při ministerstvu veřejných prací vyzvalo,
aby vyslán byl zástupce, s kterým by smluveny byly pod-
mínky, za kterých by se členům zdejšího sboru dostávalo
uhlí ze státních dolů. Cena uhlí na místě 19.40 Kč.



Pro velkou vzdálenost, může si uhlí odvézt jen vlastním
povozem. Tím stává se výhoda tato v Hostivaři bydlícím
méněcennou. Kolegové bydlící uvnitř města výhody mají,
neboť s dovozem platí 1q   21.- Kč.

Volba
členů
m.š.v.

Obchodem zástupce ředitele B. Pyšny z obecné školy a
zástupce učitele B. Škorpila z občan. školy uprázdnila se
místa zástupců učitel. v místní škol. v.
Zvoleni za ně: Bohuš Vacek, Damas Muchka.

Ustanovení
zast. uč.
M. Velebové

Přípisem o.š.v. č.4929 ustanovena zastup. uč. za
Štěpánku Frundlovou zast.uč. Marie Velebová,
 působící až dosud ve Vršovicích.

Št. Frundlové
ustanovena
na Slovensko

Okresní školní výbor oznámil, že školský referát v
Bratislavi jmenoval zast.uč. Štěp. Frundlovou učitelkou v
Turzovce na Slovensku.

Výměna
míst

1. prosince nastoupila službu na zdejší škole paní Růžena
Svatošová z Brna, kde působila na občan. škole. Vymě-
nila se svolením z.š.r. místo s definitiv. učitelkou Anež.
Tomanovou výnos o.š.v. 6./2. 1922 č.4947.

Paritní
zákon

Ve 4 roce trvání samostatnosti našeho státu bylo 21.XII. 1921
učitelstvu vzato to oč za Rakouska bojovalo a co mu

revoluční N.S. odhlasovala – paritní zákon.
21. prosince 1921 bylo v parlamentě odhlasováno, senátem
schváleno a 29. prosince presidentem podepsáno.



Tímto zákonem učitelstvu venkovskému vzato 30% a
městskému 20% nákup a nouz. výpomocí, což činí až
6000 Kč ročně.
Státním zaměstnancům ponechán dřívější plat. Veškerá
zodpovědnost za ohromné kulturní a národní škody, které
vzniknou na základě tohoto násilí spáchaného na učitelstvu
nechť padne na původce tohoto zákona a ty, kteří ho schva-
lovali. Veškerá kletba padá na původce této křivdy a musí
 je hrýzti svědomí, že poctivé pracovníky připravili o kus
chleba, davše se svésti nesprávně pochopeným heslem „šetřiti“.

Velká Praha
1./1. 1922

Koncem roku 1921 přestává působnost míst. obecního
zastupitelstva, které jest dekretem rozpuštěno, poněvadž
1. ledna vešel v platnost zákon o Velké Praze.
Z bývalého obecního zastupitelstva odcházejí lidé dobří,
škole a pokroku přející, kteří se všemožně starali o potřeby
školy a zvláště o přístavbu školní budovy.
Zejména sluší jmenovati pana Jindřich Haise, insp. stát.
drah a pana Jaroslava Čížka, vrch. úřed. banky Slavie.
Odcházejí též z tohoto zastupitelstva nepřátelé školy, kteří
všemožně pracovali proti vybudování přístavby školy a tím
celou tuto věc oddálili do dnešní doby.
1. ledna 1922 stala se obec naše součástí Velké Prahy a
správa svěřena nově jmenované správní komisi v jejíž čele
jest pan Josef Chudomel, podúředník dráhy a členové:
 pp. Jarosl. Škorpil, Václav Slabihoud, Ant. Šimek,
Ad. Bártl, Dr Jan Soukup.



Právomoc této správní komise je velmi omezena a veškerá
usnesení musí se předkládati ku schválení správní komisi
pražské.
Učitelstvo získalo 100% místní přídavek.
Celá záležitost přístavby a rozšíření školy přechází na
bedra města Prahy a doufejme, že brzy celá ta věc se
uskuteční.

1. březnem odešel okresní šk. inspektor pan Vojta Beneš,
byv jmenován zemským školním inspektorem. Učitelstvo
litovalo jeho odchodu a přeje mu mnoho zdaru v  novém
úřadě.
Zástupcem jmenován karlínský pan insp. Fr. Lohr.

Zastupující učitelka Marie Velebová onemocněla a za ní
ustanovena od 1./3. 1922 zastup. učitelka Jarmila
Mašková.

Zástupce správce školy Jaroslav Dlabal znovu upozornil
nadřízený úřad na nedostatek učeben, neboť střídavé vyu-

čování muselo býti nejen při I z II. třídách ponecháno, ale

ještě zavedeno při III. třídách. Trpí tím nejen vyučování,
ale i z draví dítek a učitele.
20.III. 1922 přišla komise, sestávající ze členů správní
komise města Prahy, kultur. výboru a staveb. znalců.
Shledala, že přístavba jest velenutnou a doporučili, aby se
se stavbou ihned započalo.
Do konce škol.r. 1921-22 se stavbou započato nebylo a v
příštím šk. r. 1922-23 budou nové svízele.



Na základě zákona o defin. jmenování učitelů, jmenovala
z.š.r. výnosem následující členy defin. bez určení místa:
paní Jaroslavou Dlabalovou, sl. St. Holešovskou,
sl. Jarm. Kůnovou, sl. M. Velebovou, p. St. Nolče.

Z okresní dotace na učeb. pomůcky zakoupeno bylo těchto
za obnos 350 Kč.

9. června konali žáci III. a IV. tříd společný výlet za do-
zoru učitelů do říčanských lesů.

13. června IV. a V. třídy dívek konaly výlet do Konopiště,

a žáci V. třídy do Kutné Hory.

Okresní školní výbor přípisem č.1967 zprostil
sl. Jarm. Maškovou a Annu Kremlovou
30. června místa na zdejší škole.

Celková docházka ve šk. r. 1921-22 byla 91.92%.
Zdravotní stav žactva byl velmi dobrý.

Školní rok 1921-22 ukončen 28. června 1922.

Zapsal:
Jarosl. Dlabal

19 27/XI 22
Š i n d e l á ř
o.š.i.


