
Školní rok 
1908. - 1909.

Zmìny 
ve sboru 
uèitelském

Na uprázdnìné  místo po uèiteli Oldøichu Vondráškovi, jmenován 
c. k. okresní školní radou bez dekretu pan Jan Pexider, dosud 
výpomocný v okresu. 
Vynesením c. k. okresní školní rady ze dne                 pøeloāen byl 
Karel John, def. uèitel 1. tøídy zde do Nuslí, co zat. uèitel 2. tøídy.
 Na jeho místo povolán vyn. c. k. okresní školní rady ze dne           
 è.              pan Jindøich Trnka, dosavádní uèitel 1. tøídy 
ve Vel. Popovicích.

I ustavil se v. r. 1908. - 1909. sbor uèitelský jak následuje:
Jaroslav Meltický, øídící uèitel
Emanuel Muchka, uèitel 1. tøídy
Jindøich Trnka, uèitel 1. tøídy
Jindøich Heger, zat. uèitel
Jan Pexider, zat. uèitel
Marie Èerná, zat. uèitelka
Marie Metlická, zat. uèitelka
Hermina Metlická, zat. uèitelka.
Uèitel náboāenství: Dùst. p. p. Jan N. Èernohouz, dìkan. 



Zahájení 
školy pokraè.

Dne 1. listopadu zahájena 21. roènice školy pokraèovací 
hospodáøské za úèasti 24 āákù.

Okresní 
porada 
uèitelská.

Dne 30. listopadu 1908. byla odbývána na Král. Vinohradech 
okresní porada uèitelská. Porada byla rázu slavnostního. 
Na poèátku promluvil slovy procítìnými a za naprosté pozornosti 
všeho posluchaèstva - významnou øeè pan školní inspektor. Líèil 
zásluhy o školství hlavnì o školství obecné, Jeho Velièenstva a 
obšírnì vylíèil kulturní pokrok všech národù za poāehnané vlády. 
Po úchvatné øeèi zapìlo veškeré uèitelstvo hymnu rakouských národù
 a Jeho Velièenstvu provolalo " Slávu".

Po slavnostní øeèi následovala druhá èást poøadu, která také zcela 
vyèerpána.

Oslava 
60 ti letého 
panování 

Jeho 
Velièenstva.

Dne 2. prosince t. r. oslavovali všichni národové rakouští významný
 den - 60 ti leté panování a otcovské vlády Jeho Velièenstva 
císaøe a krále Františka Josefa . 
I my Èechové vzpomínali v den tento významný na všechny èiny 
blahodárného vladaøení Jeho Velièenstva. Tím více škola obecná, 
ta škola, kterou Jeho Velièenstvo tak štìdøe obdaøil, dav jí vše, aby 
mohla vychovati zdárný Dorost - mìla váāné pøíèiny i svatou 
povinnost oslaviti významný den tento.



I naše škola vykonala akt piety - tichou, ale dùstojnou slavností. 
V týā den sešla se mládeā ve svých uèebnách a odebrala se ku 
slavným Sluābám Boāím, pøi kterých zapìno procítìnì 
„Tì Boha chválíme“ a „Rakouská národní hymna“. Po mši 
svaté odebrala se mládeā do školní tìlocvièny pøípadnì ozdobené, 
kam pøišli všichni èlenové místí školní rady i mnoho obèanstva. 
Po zapìní slavnostního sboru (āáci 5. tøídy) promluvil v delší øeèi
 správce školy o āivotì a pùsobení Jeho Velièenstva. Vytknul 
všechny ty èiny, které za vlády Jeho Velièenstva, jak na poli 
kulturním i hospodáøském byly vykonány. Akcentoval tu lásku 
Jeho Velièenstva k dítkám školním pro které ustanoveny moudré 
zákony, vystavìny paláce školní a vše uèinìno, aby dostály svému 
úèelu. Vyloāil úèel školy obecné a jejího 8 mi letého vyuèování, 
vznítil v posluchaèstvu nadšení pro veliké zásluhy milovaného císaøe
 a krále. Jemuā také procítìné ''Sláva'' provolalo a znovu 
národní hymnu zapìlo. 
Po øeèi této pøedneseny pøípadné básnì a zapìny písnì vlastenecké. 
Ku konci této významné slavnosti rozdány všem dìtem broāùry s 
obrazem milovaného panovníka.

Zakonèení 
kursu hospod.

Dne 1. dubna zakonèen kurs hospodáøský a to tichou slavností za 
úèasti sboru a místní školní rady. �áci dostali pøípadné odmìny v 
cenných knihách.

Zmìna ve 
sboru 

uèitelském.

Dne 15. dubna odešel na prùmyslový kurs tøídní uèitel pan 
Jindøich Trnka, na jeho místo ustanoven vyn. ze dne 12. / 5. 09.
 è.1352. výpomocnì pan Karel Fortýn, dosud výpomocný uèitel 
na Král. Vinohradech.



Výstava 
pokraèovacího k
ursu hospodáø.

V mìsíci kvìtnu odbýván ve velkém mìøítku výstavní trh v 
královské oboøe. Toho pouāila škola naše hospodáøská a vystavila v 
oddìlení hospodáøském reformní návrhy, osnovu i uèebné pomùcky s
 diagramy. Výstava umístìna ve zvláštním oddìlení a tìšila se 
naprosté pozornosti, jak kruhù povolaných, tak i veškerých 
návštìvníkù. V základì ocenìní snahy naší byla udìlena škole 
státní støíbrná medaile a správci školy støíbrná medaile hospodáøské 
spoleènosti a diplom. 
Náklad na výstavu tuto nesla místní školní rada.

Schválení 
škol. øádu 
pro dítky.

Vynesení c.k. okresní školní rady ze dne 13. èervna 1909.,
èís. 1799. schválila c.k. okresní školní rada øád školní pro dítky.

Zakoupení 
uèebných 
pomùcek

Aby rovnocennost dítek byla dìtem vštìpována, zakupuje jiā po 
nìkolik rokù místní školní rada veškeré uèebnice, sešity psací i 
kreslící pro všechny āáky. Letošního roku zakoupila nové èítanky 
pìtidílné pro 5.tøídu. Náklad za rok 1908.-1909. èiní okrouhle 
1400 K. Chvályhodný èin ponese ještì zdárné ovoce a vdìènost 
dítek platiti bude tìm, kteøí dobøe pochopují význam svého poslání.

Roku letošního zakoupila c. k. okresní školní rada øadu uèebných 
pomùcek v cenì 36 K 40 h.



Zakonèení 
školního roku.

Školní rok zakonèen 15. èervence s obvyklým poøadem.
Za celý rok bylo:

pùldnù nezameškaných:       91,45%
    "    zamešk. omluvených:  7,08%
    "      "     neomluvených: 0,70%

Pøi závìreèné poradì sboru konstatováno, āe poèet dìtí ve druhé 
tøídì èiní pøes 90 . Z dùvodu toho doāádána místní školní rada, 
aby zøídila poèátkem roku škol. poboèku pøi tøídì této. Oèekává se, 
āe pøání sboru, vzhledem k velkému poètu dìtí, bude respektováno.

Zdravotní 
stav mládeāe.

Letošního roku nebyl zdravotní stav mládeāe tak pøíznivý, jako 
roku minulého. Mnoho dìtí churavìlo spalnièkami a spálou. 
Vyuèování však pøerušeno nebylo. Stavem tímto pøibylo letošního 
roku procento pùldnù zameškaných omluvených.
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