
Školní rok 
1910. - 1911.

Školní rok 1910.-11. zahájen dne 16.záøí 1910.

Sbor 
uèitelský:

Jaroslav Metlický, definitivní øídící uèitel
Emanuel Muchka, definitivní uèitel 1. tøídy
Jindøich Trnka, def. uèitel 2. tøídy, zat. uèitel 1.tøídy
Jindøich Héger, zatímní uèitel 2. tøídy
Ladislav Boš, zatímní uèitel 2. tøídy
Marie Metlická, def. uèitelka 1. tøídy
Marie Fischkandlová, zatímní uèitelka 2. tøídy
Boāena Foltinová, zatímní uèitelka
Dùstojný pan Jan Nep. Èernohouz, dìkan, co katecheta
Hermina Metlická, industriální uèitelka 

Návrh 
na rozšíøení 
školy

Ku návrhu správce školy jednohlasnì bylo usneseno ve sc
hùzi obecního zastupitelstva, dne 30. záøí 1910. konané, 
aby povolila se pøístavba, resp. postavilo se jedno patro nad
 školní tìlocviènou. 



Tím má se odpomoci støídanému vyuèování a nabýti 
nových uèebných 3 tøíd. S�rozhodností moāno oèekávati, 
āe poèátkem roku 1910.-11. vyuèovati se bude ve všech 
8 tøídách. Zase veliký krok ku pøedu.

Dar dìtí 
na prospìch 
spolku 

péèe o mládeā.

Za pøíèinou oslavy nastoupení vlády Jeho Velièenstva, byla 
mezi mládeāí uèinìna sbírka na prospìch spolku péèe o mládeā 
zanedbanou. 
Tato vynesla 24.36 K a byla svému úèelu odevzdána.

Inspekce 
školy

Pan c.k. školní inspektor Josef Libický vykonal inspekci 
školy zdejší i pokraèovací hospodáøské dne 27. února1911.

Zmìna 
ve sboru 
uèitelském.

Správce školy odebral se dne 1. dubna 1911. na hospodáøský 
kurs do Ottersbachu v Horních Rakousích. Po dobu tu
zastupoval jej uèitel výpomocný Ant. Stallich.

Zkouška ze 
sv. náboāen.

Dne 17. kvìtna 1911. odbývána na zdejší škole zkouška ze sv.
 náboāenství. Zkoušce pøedsedal Jan vikáø z Klecan.

Zdravotní 
stav mládeāe.

Ve školním roce 1910.-11. byl zdravotní stav mládeāe 
 zcela uspokojivý.



Návštìva 
školy 

za uplynulý 
škol. rok.

Ve školním roce 1910.-11. bylo
nezameškaných pùldnù         =
 zameškaných omluvených     
     "          nemluvených    =

Zakonèení 
škol. roku.

Dne 15.èervence 1911. zakonèen školní rok 1910.-11. 
slavnými sluābami Boāími a TeDeum.
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