
Školní rok 
1906. - 1907.

Sbor 
uèitelský:

Jaroslav Metlický,āídící,uèitel,pùs. dex.
Václav Èermák, uèitel 1. tøídy, zat.,
Jaroslav Semerád, uèitel 1. tøídy, zat.,
Karel John, uèitel 2. tøídy, zat.,
Svatopluk Nejedlý, uèitel 2. tøídy, zat.,
Josefa Prchalová, uèitel 2. tøídy, zat.,

Náboāenství vyuèuje místní dìkan p. Jan  Nep. Èernohouz.  
āenským ruèním pracím uèí Hermina Metlická.
V zastoupení dosud nemocného uèitele p. Václava Èermáka ustavena
 byla výp. uèitelka sl. Èernohousová.

Pøeplnìní 
tøídy prvé

V zákl. soupisu dítek shledáno, āe tøída prvá má 96 dìtí. 
Z dùvodù reelní práce, zdravotních a.j. usneseno zahájiti jednání na 

zøízení tøídy "poboèné" se støídavým vyuèováním. Vìc k uváāení 
pøedloāená místní školní radì, která, jednomyslným svým usnesením, 
zahájila další jednání u úøadù nadøízených. Oèekává se pøíznivé 
vyøízení vìci samé, èímā uvolní se nesnesitelný stav, který pøeplnìním
 tøídy, jest zjevným.



Zásluāné èiny
 místní školní 
rady: 

a.) zakoupení 
všech potøeb 
āákovských

b.) vystavìní 
školní tìlocvièny

Jiā druhým rokem zakupuje místní školní rada všechny pomùcky 
a potøeby pro všechny āáky. Tím nejlépe realisuje myšlénku: 
"pìstovati rovnocennost dìtí".

Letošního roku zvláštì prokázala vzácnou tuto humanitu, nebo> ve 
všech tøídách zakoupeny potøebné uèebnice, jak pro jazyk, 
tak i poèty a náboāenství.  Denníky zavedeny jsou od druhé tøídy,
 rovnìā i poèetníky v tuhých deskách. 
Shrneme-li veškerá vydání s tím spojená, èiní náklad pøes

1.000 Korun.
Èíslo to nejvýmluvìjším jest dùkazem,āe láska k dìtem není jenom v
 ústech lidí, ale hluboce v srdcích zapsána. Dej Bùh, aby láska tat
o pøinesla dvé poāehnání:"úspìch ve školách a vdìènost dítek“.

Myšlénka vystavìti školní tìlocviènu, stala se skutkem. 
Stavba tìlocvièny dokonèena a úèelu svému odevzdána. 
Jest málo školních obcí v království Èeském, které by mohly 
podobnou tìlocviènou se pochlubiti. Jest úèelnou, prostornou, 
vzdušnou a hojnì náøadím vybavenou. Aby péèe o dìti byla 
dovršena, poøídila místní školní rada i øádné osvìtlení, 
plynem acetelynem. Náklad na stavbu tìlocvièny rozpoèten 
na 16.000 Korun, náøadí, firmou Vindyš, dodané, 
vyāádalo obnos 1500 Korun.



Stavbu provedl stavitel pan Josef Domek z Král. Vinohradù. 
Osvìtlení tìlocvièny provedla firma J. Kassl z Král. Vinohradù 
za obnos 1.000 Korun. Aby i okolí tìlocvièny odpovídalo krásné 
budovì a školní tìlocviènì, upravilo se toto na libosad. 

Projektována jsou 2 høíštì, zaloāeny jsou záhony pro keøe a j. okrasné 
stromy. Dnes jinak vypadá úprava na "Plískavì", která po svém 
vysázení nabude krásné tváønosti a bude milým koutem obce zdejší. 
Arondace okolí tìlocvièny vyāádala velké práce, která celých 
6 nedìl, nìkolika dìlníky, byla provádìná. Kolaudace tìlocvièny 
promluví asi také slovo u vìci této a uzná zajisté pravou a upøímnou
 snahu obce býti pokrokovou a vùèi mládeāi peèlivou a vzornou obcí.

Povolení 
zat. poboèky 
pøi 1. tøídì

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 25. listopadu 1907.6., 
è. 54.768., povolena pro r. 1906.-7. zat. poboèka pøi 1. tøídì.

Ustanovení 
sl. 

L. Chadimové

V základì povolení zat. poboèky, byla na místo ono povolána 
sl. Laura Chadimová, dosud zat. uèitelka v Jílovém. 
Místo ono nastoupila 1. prosincem.



Ustanovení 
sl. Èernohousové 
a udìlení dovolené 
p. V. Èermákovi

Vynesením c.k. zemské školní rady, ze dne 6. prosince 1906. 
èís. 59.420.,  povolena p. Václavu Èermákovi dovolená. 
Na místo toto povolána výpomocnì sl. Marie Èernohousová.

Udìlení 
nadace 

Mesceryovy.

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 30. øíjna 1906., 
è. 26.078., byla udìlena nadace Mesceryho per 400 K, 
øíï. uèiteli Jaroslavu Metlickému.

Sleèny: 
Chadimová a Prchalová
sloāily uèit. zkoušku

V mìsíci listopadu sloāily jmenované uèitelky zkoušku 
uèitelské zpùsobilosti s vyznamenáním.

Pøeloāení uèitele 
p.V. Èermáka
 do Jesenice.

Dne 1. ledna r. 1907. pøeloāen byl zat. uèitel pan Václav Èermák
 na své def. uèitele místo 1. tø. do Jesenice.

Ustanovení 
uèitele p. 

K. Johna

V základì pøeloāení uèitele p. Václava Èermáka do Jesenice, 
byl zat. uèitel Karel John jmenován od 1. ledna 1907. 
zat. uèitelem 1. tøídy (vyn. c.k. ok. š. r. ze dne 20. prosince 
è. 3985.)-



Poøádání 
dìtské vánoèní 
hry: 
„U Jeslièek“ 
od V. Koš>álka

Na Hod Boāí vánoèní, na Nový rok a Tøi krále, 
sehrály školní dìti, poètem 120, krásnou vánoèní zpìvohru 
„U jeslièek“. Sbory nacvièil øídící uèitel; regii vedl s ochotou 
uznání hodnou soudní officiál p. J. Korejs. 
Hra velice se zdaøila. Návštìva po všechny dny byla ohromná. 
Èistý výtìāek, per 250 K, vìnován k poøízení 3 velkých sklenìných
(trojdílných) skøíní do kabinetu. Byla radost podívati se 
na výkony zdaøilé malých a záøivou spokojenost velkých.

Ustanovení 
zat. uèitele p. 

Jar. Pacáka

Vynesením c.k. okr. školní rady ze dne 20. prosince 1906. 
èís. 3983., ustanoven zat. uèitelem (za p. K. Johna) pan 
Jaromír Pacák, dosud výpomocný ve Vršovicích.

Porada 
uèitelstva

Dne 18. ledna t.r., s bohatým poøadem, za pøedsednictví pana 
c. k. školního inspektora, konala se porada všeho uèitelstva, která 
velice animovanì, s bohatou zkušeností pro nás, všechny se zdaøila.

Ustanovené 
svátky

Vynesením c. k. zemské školní rady, ze dne 30. listopadu 1906, 
èís. 58. 174. ustanoveno 9 dní feriálních v dobì vánoèní, t. j. 
od 24. prosince do 1. ledna.

Def. ustanov. 
uèit. pana 
E. Rosola 

v Nuslích a 
jmenování zat. uè.
 p. E. Muchky

Vynesením c. k. zemské školní rady, ze dne 28. ledna 1907., 
èís. 2639. ustanoven def. pan Emanuel Rosol, uèitelem 2. tø. 
v Nuslích. Místo po nìm nastoupil pan Emanuel Muchka, 
dosud zat. uèitel 1. tø. ve Vosnici. 
(vyn. c. k. ok. š. r. ze dne 17. února 1907., èís. 619.)



Odchod 
uè. p. 

J. Semeráda

Dnem 1. bøezna t. r. povolán byl dosud zat. uèitel 1. tø. 
do Nuslí. -

Polévkový 
ústav v r. 

1907.

Jako jiná léta, tak i letošního roku našli se dobrodinci, hlavnì však
 obec, kteøí hmotnì pøispìli na vydrāování polévkového ústavu, 
v nìmā po 3 mìsíce vaøila se chutná polévka pro 150 dìtí.

Zakonèení 
pokr. kursu 

hospod.

Dne 1. dubna zakonèen pokraèovací kurs hospodáøský za pøedsedni
ctví pana c. k. škol. inspektora. Zkouška tìšila se veliké pozornosti 
pp. hostí a byla, jako jindy, velice zdaøilá.

Vítání 
jeho 

Velièenstva
 na zdejším 
nádraāí 
a na 

Král.
Vinohradech

Dne 15. dubna t. r. pøijel do našeho království náš nejmilostnìjší 
císaø Pán. Kdo mohl šel vítati vznešeného a milovaného mocnáøe.
 I naše dítky, opatøeny praporeèky, sešly se na zdejším nádraāí, 
aby hold vzdaly staøièkému císaøi a Pánu. Byl to radostný a 
památný den, kdyā Jeho Velièenstvo mávalo a úsmìvem na tváøích
 rukou a tak dìkovalo za upøímné uvítání. Okamāik ten nám nikdy
 z pamìti nevymizí.
Za týden šli jsme opìt na slávu Král. Vinohradù. Bylo nás 
pøes 200 a 70 dìtí v slovanských krojích. Mìsto zaplaveno tisíci 
prapory a pøekrásnými ozdobami, vítalo milovaného krále, pøítele 
malých dìtí zvláštì. I my, ještì jednou spatøili milovanou, vrásèitou 
tváø a z plna hrdel "slávu'' volajíce, pøispìli jsme ku oslavì.
Dejā Bùh, aby ještì mnokráte tolik a takových radostí jsme zaāili 
a ještì mnohokráte popatøili do vznešené tváøe našeho nejmilostivìjší
ho krále a Pána.



Dovolená 
p. Johna a 
ustanovení 

sl. Køepinské

Vyn. c. k. okresní školní  rady, ze dne 7. dubna 1907., 
èís. 1231. udìlena byla panu K. Johnovi dovolená ku návštìvì 
prùmyslového kursu v Praze a na jeho místo jmenována 
výpomocnì sl. F. Køepinská.

Defin. 
jmenování 

sl. Chadimové

Vyn. c. k. zemské školní  rady, ze dne 8. kvìtna 1907., 
èís. 22611. ustanovena byla sl. Laura Chadimová, 
def. uèitelkou 2. tø. v Jílovém.

dto 
sl. Prchalové

Vyn. c. k. zemské školní  rady, ze dne 8. kvìtna 1907., 
èís. 22603. ustanovena byla sl. Josefa Prchalová, 
def. uèitelkou 2. tø. v Pyšelích. -

Def. ustan. 
uèitele 1. tøídy 
p. E. Muchky

Vyn. c. k. zemské školní rady, ze dne 8. kvìtna 1907., 
èíslo. 22607. ustanoven def. uèitelem 1 tø. v Hostivaøi 
pan Emanuel Muchka, dosud zat. uèitel zde.

Vynesení 
c. k. zemské 
školní rady 
na prospìch 
dìt. útulkù.

Vynesením c. k. zemské školní rady, ze dne 29. / 5. 07. 
èís. 24. 801. vybízí se uèitelstvo ku svépomocné akci za pøíèinou 
poøádání sbírek penìāitých na prospìch zøizování útulkù dìtských a
 polepšoven. - 

Povolení 
zal. poboèky 
pøi 1. tøídì

Dosavádní výpomocná tøída pøi 1. tøídì byla vyn. c. k. zemské 
školní rady, ze dne 17. srpna 1907., èís. 39.837. zmìnìna a 
povolena co zatimní poboèka.



Jmenování 
zat. uèitelek: 

sl. Zdenky 
Jedlièkové 

a 
Marie 

Metlické

Bìhem práznin byly odvolány sleèny jmenované z Hostivaøe, 
aby 1. záøím nastoupily uèitelská (zat. ) místa 1. tøídy v Michli.
 Na jich místa ustanoveny:
sl. Zdenka Jedlièková  (vyn.c.k. okresní školní rady 
ze dne 10.srpna 1907., èís. 2471. ) a sl. Marie Metlická 
(vyn.c.k.okresní školsní rady, ze dne 1.záøí 1907., èís. 2921. )

Zdravotní 
stav mládeāe

V uplynulém roce byl zdravotní stav mládeāe výborný. -

Návštìva 
školy 

v.r.
1906.-07.

V roce 1906.-1907. jevila se návštìva školy takto: 

nezamìstnaných pùldnù      88.57%
zameškaných       "    omluv  8.36%
        "             " ne  "     3.07%
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