
Školní rok 1926 - 27.

Zápis Vyučování počalo 1. září 1926.
Výsledek školního zápisu:

Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučováníPočet
Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír osvobozeniTřída

Ch. D. Ch D. Ch D. Ch D Ch. D Ch D. Ch. D. Ch. D
I.a) 19 18 11 14 1 - - - 3 - - - 3 4 1řk -
I.b) 20 17 18 13 1 - - - - 3 - - 1 1 - -
II.a) 40 - 28 - 1 - - - 7 - - - 4 - - -
II.b) - 30 - 24 - 1 - - - 3 - - - 1 - 1čsl
III. 22 20 15 17 1 - - 1 3 1 - - 3 1 - -
IV. 23 19 15 16 1 - - - 3 2 - - 3 1 1řk -
V. 17 22 11 15 1 - - - 2 1 - 1 3 5 - -

141 126 98 99 6 1 - 1 18 10 - 1 17 13 2 1

Vše 267 197 7 1 28 1 30 3

%
z nich z Hájů

15 + 6
73.5 2.6 0.4 10.8 0.4 11.3 1

Porovnání se škol. rokem lonským ubylo 20 dětí. Do Vel. Prahy přísluší 128 dětí.
Učitelstvo. Třídní učitelé: v I.a) Ludmila Mandlíková, def. uč.; ve I.b) Jaroslava Dlabačová-

Metlická, zat. uč; ve II.a) Bohuslav Jakl, výpomoc. uč.; ve II.b) František Ludvík, def.
uč. a zat. říd. uč.; ve III. tř. Stanislav Nolč, zat. uč., def. bez urč. m.; ve IV. Bohuš
Vacek, def. uč.; v V. Jan Bachna, def. uč. bez urč. m., zat. uč.

Učitel František Vetengl odešel vyučovati na II. obecnou školu ve Vršovicích.
Němčině jako nepovinnému předmětu vyučovalo se ze IV. tř. 22 dětí, z V. tř. 18

dětí, celkem 40 dětí v 1 oddělení týdně 3 hodiny. Vyučoval učitel Bohusl. Jakl, aniž
měl zkoušku způsobilosti z němčiny.

Náboženství římskokatolickému vyučoval v 5 odděleních po 2 hodinách týdně Josef
Fencl, kaplan zdejší duchovní správy.

Náboženství českobratrskému vyučoval Jan Bártek, katecheta z Král. Vinohrad
v 1 odd. 2 hod. týdně.

Náboženství pravoslavnému vyučovalo v Nuslích ve III. obec. škole chlapecké, kam
přiděleny děti z Hostivaře.

Náboženství československému vyučoval Karel Vyskočil z duchovní správy vršo-
vické.

Ženským ručním pracím vyučovati v 1 odd. o 2 hod. a ve 2 odd. po 3 hod. ustanovena byla
učitelka ženských ručních pracía domácích nauk Božena Kupková-Benešová.



Fr. Ludvík
zatím. ř. uč.

František Ludvík, def. učitel, jmenován byl zatímním říd. učitelem se zpětnou plat-
ností od 1. září 1924 na místě s uvolněnými příjmy po Jaroslavu Metlickém, přikázaném
do Žiliny na Slovensku; výnos okres. škol. výboru na Král. Vinohradech 1/10 1926 č.
4477, výnos zemské škol. rady v Praze ze dne 23/7.

Škol. lékař
MUDr.

Zdeněk Kurz.

Jos. Doležal,
insp. kabinetů

Slabikář
„Poupata“.

Místo okresního městského lékaře a zároveň školního lékaře po
MUDru Janu Soukupovi, který přesídlil do Karlína, nastoupil
MUDr. Zdeněk Kurz.

Dekretem rady hl. města Prahy ze dne 30. srpna 1926 č. 7426/26 - VI ustanoven
p. Josef Doležal, ředitel obč. školy ve výslužbě, k zjišťování stavu školních sbírek a
způsobu použití obecních dotací a k podávání návrhů, jak systematicky doplňovati sbírky
učebých pomůcek.

Na základě porad a referátů učitelstva okresu vinohradského se schválením měst-
ského školního výboru vyučováno čtení a psaní v 1. školním roce letošním rokem podle
slabikáře „Poupata“ od Josefa Kožíška.

Záškrt.

Dar.

Pro onemocnění záškrtem ve třídách IIa), IIb) nebylo vyučováno v těchto tří-
dách od 9. do 17. října.

Dne 22. října darovali manželé Josef a Františka Samelkovi, hostinští „U
koruny“1 v Hostivaři, škole 1 kyvadlový přístroj.

Dobrovolný
přídavek
pražský.

Nemocenské
pojištění.
Besídka,

ozdravovací
snahy uč. L.
Mandlíkové

Rada hlavního města Prahy poskytla učitelstvu za služby, které koná pro
město, městský dobrovolný přídavek na občanský rok 1926 takto odstupňovaný: říd.
učitelům 1 400 Kč, zat. a def. učitelům 1 200 Kč, učitelkám ženským ručním pra-
cím a domácích nauk 900 Kč, zastupujícím učitelem 700 Kč.

Od 1. srpna 1926 učitelstvo výpomocné pojištěno jest pro případ nemoci u
zemské pojišťovny I. všeobecného pensijního ústavu v Praze II, Podskalská, 21.

Učitelka I.a) třídy Ludmila Mandlíková uspořádala začátkem školního roku
besídku s rodiči dětí své třídy. Účel jí byl dorozuměti se s rodiči o provádění
ozdravovací akce ve škole zachováváním nejúzkostlivější čistoty místnosti, šatů a
těla, lékařskými prohlídkami, sledováním tělesného vývinu. Ve třídě pobývati budou
děti v přezůvkách, pro odložení botek a svrchního šatu pořídí se na chodbě šatna.
Ve třídě zřízena bude náležitě vybavená umývárna. Třída upravena bude vkusným
zařízením tak, aby děti cítily se jako v domácí útulné světnici. Chtějme tak napra-
vovati mnohde v tom směru jevící se nedostatky v domácnostech i také

                         
1 Oprava: U Koruny



v nedokonalém dosud zařízení školy. Doma rovněž úzkostlivě dbejme čistoty a po-
řádku, ať zejména tuberkulose, čímkoli zaviněné, zamezí se šířiti se mezi mládeží.

Řídící učitel Fr. Ludvík podpírá vývody učitelky Ludmily Mandlíkové a
s povděkem kvituje řešení akce ozdravovací i celkově školsky reformní svépomocný-
mi prostředky. Rodiče uznávajíce nejlepší snahy učitelčiny o zdraví svých dětí,
uvolili se dobrovolně přispěti na mimořádné čištění třídy.

Městský výbor školní v Praze schválil přezouvání dětí a pokusy směřující
k zachování zdraví dětí v naznačené třídě ze dne 22. února 1927 č. 4 363.

Změna
vyučovacího

času.

„Učitelský
zákon.“

Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze výnosem ze dne 26. října 1926
čís. 126 454 - I (okr. škol. výbor na Král. Vinohradech ze dne 29/10 1926 č.
6 661) zavedlo na zkoušku na školách vyučování od 8 ½ hod. při 4 hodinách vyu-
čovacích do 12.05 hod. první 2 hod. po 50 minutách, další 2 hodiny po 45 minutách;
odpolední vyučovací čas se neměnil. Tato změna ve vyučovacím čase trvala od 1.
listopadu 1926 s prodloužením po 28. únoru 1927 do konce školního roku.

Požitky státních zaměstnanců a učitel národních škol upraveny byly zákonem ze
dne 7. července 1926 č. 104 Sbírky zák. a naříz.; jmenován jest běžně „Učitelský
zákon“, účinnost zákona měa zpětnou platnost k 1. lednu 1926.

Sjednocení
pražského
školství.

Vládním nařízením ze dne 22. prosince 1926 č. 244 Sb. sjednocena byla školská správa
v hlavním městě Praze s platností od 1. ledna 1927. tím zanikl školní okres vinohradský ve
Velké Praze a také úřad okresního školního výboru tohoto okresu pro pražské školy.

Podobně dotčeny jsou školy okresu smíchovského, karlínského a žižkovského.
Náklad na školství nese ve smíšeném území Velké Prahy hlavní město Praha.
Zřízení a působnosti místních školních rad nebylo dotčeno. Nově nastoupí volený
městský školní výbor ze zástupců občanstva podle klíče politických stran, ze zá-
stupců učitelstva a okresních školních inspektorů jako pedagogických instruktorů.

Pro obecné a občanské školy Velké Prahy stanoveny 4 dohlédací obvody:
   I. pro Prahu I. - VII. s okres. škol. inspektorem p. Dr. Gust. Winklerem,
 II. pro Prahu VIII. - XI. s okres. škol. inspektorem p. Dr. Štěpánem Nečáskem,
III. pro Prahu XII. - XIV. s okres. škol. inspektorem p. Dr. Augustinem Šindelářem,
IV. pro Prahu XV. - XIX. s okres. škol. inspektorem p. Dr. Augustinem Matolínem

Pro všecko učitelstvo bude jeden statut.
Obec Háje
přiškolena
k Chodovu,

V důsledku souhlasného vymezení hranic školního okresu Velké Prahy
s hranicemi politickými této obce přeškolena byla obec Háje k obci Chodovu.



děti docházejí
do školy

v Hostivaři.

Však usnesením ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 9.
února 1927 (výnos měst. škol. výboru v Praze ze dne 13/1 1928 č. 589) mají býti
děti z Hájů nadále přijímány do obecné školy v Hostivaři na základě podmíněného
závazku pražské obce k Hájům. Z Hájů chodí do školy zdejší 21 dítě.

Školní
zařízení.

Místnosti školní byly vybaveny nákladem hlav. města Prahy, hospodářského
úřadu odboru školského a osvětového těmito inventárními doplňky: pro ředitelnu 1
koberec s předložkou z linolea ke dveřím, 1 vlněný závěs k oknu, 1 pendlové hodiny
s 8 galvanickými články a 5 zvonky do chodeb obou školních budov k samočinnému
oznamování vyučovacího času a přestávek. Pro pitnou vodu na chodby 2 štoudve se
2 konvemi k donášení káranské vody, která se po Hostivaři v sudě rozváží. Do
tříd pro pitnou vodu pořízeno 8 emailovaných džbánků s víčky a sklenice;
k umyvadlům 8 pozinkovaných kbelíků s příklopy pro slivky a 1 kbelík k umývání
pro školnici. Do V. třídy koupena 1 patentní překlápěcí tabule o 2 deskách se 4
psacími plochami. Obyčejná posunovací tabule o 2 deskách z této třídy přemístěna
do IV. třídy.

Inspekce.

Školní
slavnosti.

Okresní školní inspektor pan Augustin Šindelář dne 12. února 1927 vykonal
na naší škole inspekci. Byl přítomen vyučování ve všech třídách při různých před-
mětech a pozorování své sdělil s učitelským sborem přátelsky projevenými radami a
pokyny, jak povznést vyučování a výchovu žactva celkově i podle jednotlivých vyu-
čovacích předmětů. O poradě sepsán jest protokol v knize učitelských porad.
Práci učitelstva uznal s uspokojením jako svědomitou.

Slavnostním způsobem při vyučování bylo vzpomenuto školní mládeží a uči-
telstvem těchto významných dní: 28. října upomínkou na národní osvobození a zno-
vuzaložení státu Československého po 300 letech poroby. - 31. října svátku spoři-
vosti, kdy rozdáno dětem 90 vkladních knížek městské spořitelny vinohradské se
vklady po 1 Kč. Úspory všeho žactva činily 47 247 Kč. - Den 7. března slav-
nostně oslaven jako 77. narozeniny tatíčka prvního presidenta republiky Tomáše G.
Masaryka. - Nezapomenutelného hrdinství a obětavé lásky k vlasti českosloven-
ského vojska na Rusi v bitvě u Zborova užito jako výchovného momentu při vyu-
čování vlastivědném v den 10. výročí 24. června 1927. - 28. března, v den naroze-
nin J. A. Komenského věnována půlhodina vyučování na středním stupni poučení
žactva o mírovém hnutí vzdělaných národů. - V posledním týdnu dubnovém, před 1.
nedělí květnovou, která zasvěcena jest matkám, vštípeno dětem, jakým způsobem
každé z nich dá své mamince najevo, že ji má rádo.



Mléčná akce. Od 25. dubna do 11 června 1927 dáváno bylo 51 dítěti chudému obecné školy
denně ¼ l mléka a žemle o přesnídávce. Náklad hradila obec pražská, dodávku
zprostředkovala Ochrana matek a dětí v Praze VII; 25 dětí si mléko a žemle kupo-
valo po 70 h. Mimo to podělováno 37 dětí obědy péčí sociál. sboru ve Vršovicích.

Pojištění
úrazové.

Změna ve sboru
učit. B.
Sechtrová

Volba
presidenta
republiky.
Němčina.

Švehlův fond.

Jako loni i letos pojištěno bylo všecko žactvo i učitelstvo u Pražské městské
pojišťovny proti následkům úrazu při vyučování nebo v souvislosti s ním.

Učitel Jan Bachna od 1. května 1927 do 31. srpna t. r. přikázán byl vyučovati na
zdejší občanské škole (dekret měst. škol. výboru v Praze ze dne 26/4 1927 č. 12 854/ VI.).
Místo něho vyučovala od 1. května do konce školního roku výpomocná učitelka Bedř.
Sechtrová z Kunratic.

Dne 27. května 1927 při volbě presidenta republiky Československé pro druhé
období opětně zvolen byl Dr. Tomáš Garyk Masaryk. Jeho moudrost a věhlas za-
ručuje státu šťastnou budoucnost.

Dne 30. května 1927 usnesl se městský výbor školní v Praze, aby v obecných školách Velké
Prahy nevyučovalo se nepovinnému předmětu němčině.

Úroky fondu předsedy vlády Dra Antonína Švehly za II. pololetí r. 1926 činily 170.16
Kč, po srážce 44 Kč doplacených do kupní ceny fondovních cenných papírů 5 044 Kč zbylo
126.16 Kč; úroky za I. pololetí 1927 činily 176.16 Kč. Obojí úroky uloženy ve zdejší expo-
situře městské spořitelny Král. Vinohradů na knížku vkladní čís.       ku zvýšení fondovní
jistiny.

Dar.
Dotace.

Žactvo V. třídy daruje na školní potřeby 66.05 Kč.
Pro občanský rok 1926 bylo místní školní radě pro obecnou školu poskytnuto

radou hlav. města Prahy na dotace:
300,- Kč na menší opravy a potřeby,
100,- Kč na učitelskou knihovnu,
441,- Kč na potřeby pro ředitelny a třídy,
487,- Kč na žákovskou knihovnu,
229,60 Kč na inkoust pro žáky,
100,- Kč na lékárničku,
540,- Kč na vyučovací pomůcky
2.009,- Kč na školní pomůcky pro nemajet. žactvo,
500,- Kč na vyučovací pomůcky mimořádně,
600,- Kč na mimoř. školní pomůcky pro nemajet. žactvo,
500,- Kč na učitelskou knihovnu mimořádně,
568,- Kč na potřeby pro ruč. práce výchov.,



572,- Kč na potřeby ruč. žen. prací,
568,- Kč na mimoř. potřeby pro ruč. práce výchov.,
160,- Kč na žákovské výlety,
200,- Kč na tiskopisy k soupisu žactva.

Městský školní výbor v Praze z okresní dotace na rok 1926 - 27 věnoval 238 Kč.
Lidová škola
hospodářská.

Dne 12. června 1927 na podnět říd. učitele Frant. Ludvíka ustanoven pří-
pravný výbor, pro zřízení lidové školy hospodářské v Hostivaři pro Hostivař a
okolí podle zákona čís. 75/1920.

Vycházky. Celodenní vycházky vlastivědné uspořádalo učitelstvo se žactvem do těchto
míst:

23. dubna IV. třída do zemského musea,
22. června na Zbraslav parníkem III., IV., V. třída,
23. června do Kunratic I. a II. třída.

Dorost Čsl.
Červ. Kříže.

Ve IV. a V. třídě čítal Dorost Čsl. Červeného kříže 76 členů; odebíral 6 vý-
tisků členského časopisu „Lípa“ a „Radost“. Zásad organizačních využívalo
žactvo ve školním životě.

Docházka.

Zdravot. stav.

Žákovská
knihovna.

Docházka ve školním roce 1926 - 27:
Školu navštěvovalo 262 - 273 dětí; všech vyučovacích půldnů bylo 57 625,

z nich nezameškáno 54 548 = 94.66 %, zameškáno omluvených 2 899 = 5.03 %.
Pro záškrt nevyučovalo se v II.a) tř. v době 9. - 12. října a ve II.b) od 13

do 17. října; chřipka vyskytla se náhle v mnoha případech, proto uzavřeny všecky
třídy po dobu od 7. do 22. ledna a od 22. do 29. ledna; I.a) postižena ještě spálou
od 15. - 21. června.

Žákovská knihovna vykazuje        přečtených knih       žáky, průměrně
přečetli        žáci po       knihách. V době epidemií se knihy nepůjčovaly.

Mateřská
škola.

Dne 27. června 1927 započato se stavbou městské mateřské školy na obecním
pozemku ve školním bloku místo dřívějšího projektu u domu městského úřadu.
Sokolské cvičiště a starý špejchar u školy odkoupila pražská obec od tělocvičné
jednoty „Sokol“, která získala výhodnou koupí pozemek pro hřiště a sokolovnu na
zemském statku u „Posledního groše“.



Učitelský
dům.

Koncem července 1927 dostavěn a k obývání schválen činžovní dům městský,
zvaný „Učitelský dům“ o 16 bytech se 2 místnostmi s příslušenstvím za roční ná-
jemné po 3 600 Kč, a 10 bytech o 1 místnosti s přísluš. za roční nájemné po
2 400 Kč. Ubytovalo se v něm 6 učitelů; ostatní byty pronajaty jiným občanům.

Husova
slavnost.

Školní rok zakončen 28. června s poučením žactva o kostnickém mučedníku
M. Janu Husovi, nad jiné horlivému Čechu a knězi Kristovu. Upozorněno na
místní poctu jeho památce připravenou na 5. července. Tato slavnost s táborem u
školy, kde řečnil odb. uč. p. Jarosl. Růžička z Řevnic, a průvodem osvětlenou
Hostivaří s hudbou se skvěle zdařila velikou účastí a důstojným projevem; pořá-
daly ji pokrok. spolky.


