
Školní rok
1916.-1917.

Sbor
učitelský:

Na počátku školního roku 1916-1917
sestaven sbor učitelský takto:

Jaroslav Metlický def. řídící učitel
Jaroslav Dlabal zat. učitel 1. třídy
Jindřich Héger zat. učitel 1. třídy
Marie Kubátová zat.učitelka 1.třídy
Antonín Stallich zat. učitel 2. třídy
Valerie Kaštilová, zat. učitelka 2. třídy
Ludmila Mandlíková, zat. učitelka 2. třídy
Aloisie Fischerová zat. učitelka 2. třídy
Anežka Tomanová zat. učitelka 2. třídy
Anna Hronová, výpomocná učitelka
Vincencie Helmichová, “   “
Marie Čížková (Metlická) “   “
Marie Dvořáková, industriální učitelka
Josef Fencl, katecheta



Výpomocné
vyučování.

Za příčinou dalšího trvání nemoci řídícího učitele povo-
lána k výpomocnému vyučování paní Marie Metlická
(provd. Čížková). Za onemocnělou slečnu Ludmilu
Mandlíkovou vyučuje výpomocně slečna Vincecie
Helmichová, abiturientka ústavu učitelského.

Obětní dnové
ode 4. do 8.
října 1916.

Z podnětu nejvyšších Jmenin Jeho Veličenstva císaře

Františka Josefa 1. pořádala zdejší škola podomní sbírku
ve prospěch válečných podniků a fondů, která vynesla přes
90K. Děti rozprodávaly po ulicích kovové odznaky, za
které se utržilo 60K. Oba obnosy zaslány jednak do
Vídně, jednak do Prahy, příslušným pokladnám. Ve tří-
dách bylo třídními učiteli promluveno a významném dni
4. října a o činech Jeho Veličenstva na prospěch školství.
Službám Božím přítomni byli žáci se svými učiteli.

Úmrtí
Jeho

Veličenstva
našeho

císaře a krále
Františka

 Josefa 1.
dne

21. listopadu
1916.

Smutně rozhlaholily se zvony ve všech městech i vískách

mocnářství rakousko – uherského, roznášejíce z Vídně

zvěst, že zemřel císař František Josef 1.

Bolně zachvěla se srdce jak v palácích, tak i v nejchud-

ších chatách, neboť jméno František Josef za dlouhá léta

vlády blahodějné, takřka srostlo s říší naší a tak mocně se

vžilo v ústa každého příslušníka jejího, že nezdálo se ani

možným, aby smrt přervala tuto mocnou pásku. Požeh-

naný věk 86 let vzbuzoval ovšem oprávněnou obavu, ale

přes to mocná láska k císaři utvrzovala nás v naději, že

nutný odchod ze světa tohoto oddálí se ještě co nejvíce.



Dějiny říše i národa našeho nemají příkladu, aby panov-
ník po dobu tak neobyčejně dlouhou vládl národům svým.

Po dobu 68 let vedl císař František Josef 1. s péčí a
láskou a svědomitostí bezpříkladnou, osudy naší říše.
Bezpočetné jsou příklady a důkazy lásky a spravedlnosti

císaře Františka Josefa 1., i projevů srdce cituplného a
vedeného myslí šlechetnou, že obyvatelstvo říše následkem
toho maně spojovalo obraz vznešené a v pravdě rytířské
povahy s pojmem panovníka vůbec.

Vznešený obraz povahy císaře Františka Josefa 1. jest
kreslen předem dobrotou srdce, velkou zbožností, krajní
svědomitostí a přísností sám sobě a láskou k bližnímu,
zejména k dětem.
Heslo „Vše pro dítě!“ jest nejpádnějším svědectvím vzne-
šenosti povahy a lásky k dětem. Mnoho, velmi mnoho
dalo by se vypravovati o skvělých projevech ušlechtilé a
dobrotivé povahy zesnulého císaře, jež bude navždy záři-
vým příkladem svým poddajným a mládeži.

Říše naše za panování císaře Františka Josefa 1.
dospěla k neobyčejnému rozvoji. Především zrušeno bylo
poddanství selské, zlepšena správa říše, soudnictví a ze-
jména upraveny byly školy obecné, střední i vysoké.
Stavěny železnice, zřizovány spořitelny, zlepšeno poštovnic-
tví, celnictví, uzavřeny důležité smlouvy se sousedními
státy a nově upraveno vojsko. Aby poznal poměry říše své
sám přesvědčoval se na četných cestách o stavu říše své.
I národ náš s vděčnou vzpomínkou žehnati bude vládu ze-
snulého císaře, neboť dospěl za ní k rozvoji nikdy netušenému.



Za nastoupení jeho byl jazyk český v kruzích zámožněj-
ších považován za méně cenný a téměř již odkázán k za-
niknutí. Nebylo tehdy téměř jiných škol českých než něco
málo škol obecných. Ve všech skoro úřadech dělo se úřa-
dování výhradně německy.

Spravedlnost císaře Františka Josefa 1. zjednala právo
jazyku našemu tou měrou, že dnes máme školu skoro v
každé dědině, ale i mnoho českých škol středních, českou
universitu, dvě české vysoké školy technické, vedle mnoha
jiných českých ústavů vzdělávacích.
S nekonečnou vděčností vzpomínati bude každý příslušník
národa našeho slavné a blahodárné vlády císaře Františka

Josefa 1. a na věky zapsána bude památka jasné po-
stavy Jeho v srdcích našich.

Nastoupení
trůnu císařem

Karlem 1.
dne 21./9.

Po úmrtí císaře a krále Františka Josefa 1. ujal se vlády
následník

Karel František Josef, jakožto rakouský císař Karel 1.,

jako král uherský Karel IV.
Císař Karel jest synem arcivévody Otty.
Narodil se dne 17.srpna 1887. v Rusenbergu v Dolních
Rakousích. Dne 21.října 1911. pojal za choť Zitu,
princeznu z Bourbonu a z Parmy, jež narodila se dne
9.května 1892. ve ville Pianore v Italii, jakožto dcera
vévody z Parmy a vévodkyně Marie Antonie.
Po zavraždění dřívějšího následníka Františka Ferdinan-
da d`Este v Sarajevě přešlo následnictví na syna arcivévo-
dy Otty, syna arcivévody Karla Ludvíka, bratra zesnu-

lého císaře Františka Josefa 1.



Císař a král Karel 1. má čtyři dítky.
Arcivévodu Františka Josefa Otto, arcivévodkyni
Adelhaidu, arcivévodu Roberta Karla Ludvíka a
arcivévodu Felixe Bedřicha Augusta.

Sbírka
mládeže ve
prospěch české
zem. komise

dne 2./XII.
obnosem

73.90K

Heslo „Vše pro dítě“ nezapomenuto i v den 2.prosince
1916 v památný den nastolení ✝ Jeho Veličenstva. Sbírka
mládeže vykonána a české zemské komissi odevzdán obnos

73K 90h.

Změna ve
sboru učit.

Odchodem zastupující učitelky sl. Hronové do Nuslí,
ustanovena výpomocně za nepřítomného a v zajetí se na-
lézajícího učitele p. Karla Žáka - pí Marie Čížková,
roz. Metlická od 1. ledna 1917.

Další dovolená
říd. učitele.

C.k. zemská školní rada vynesením ze dne 2./4. 1917.,
č.2.A2647/5. ustanovuje sl. Helmichovou co výpomocnou
učitelku za onemocnělého řídícího učitele od 16. února 1917.

Nadační
sbírka okresu.

Na nadační sbírku okresu (1000K) vybráno naší školou
12.70K.

Důležité
vynesení c.k.

okr. škol. rady.

Vynesením c.k. okresní školní rady č. 1296. ustanovují se
dny 27./4. a 9./5. feriálními na počest Nejvyšších
Jmenin a narozenin jejího Veličenstva císařovny Zity.



Veřejná sbírka
dítek ku poctě
Nejv. Jmenin
Jej. Velič.

Sbírka ve prospěch kojenců na počest Nejvyšších Jmenin
Jejího Veličenstva konána na naší škole ve dnech
8.-14. května 1917. a vynesla celkem 86.20K.
 Částka tato odevzdána c.k. okr. hejtmanství.

Válečné půjčky
našich dětí

Žáci zdejší školy upsali na 3. válečnou půjčku 1100K
se 75% zápůjčkou. Na 5. válečnou půjčku 43K, kterýžto
obnos uložen u městské spořitelny vinohradské, která se
sbírkou jiné školy doplnila na obnos 100K.
Na 4. válečnou půjčku upsáno 11K a podobně uloženo u
městské spořitelny. Táž doplnila tento úpis na celý obnos
úpisem jiné školy. Upisování účastny byly děti všech tříd
několika haléři a seznam jejich jest každém výkaze.

Drahotní
„výpomoc“

V základě vynesené c.k. zemské školní rady ze dne
5./5. 1917. č.2A 22./12. uděluje se učitelstvu drahotní
výpomoc od 1. ledna 1917. Tato vedena jest počtem ne-
zaopatřených dětí a stavem svobodným. Dle tohoto klíče
vyměřena řídícímu učiteli 400K, kolegovi Dlabalovi na
250K a ostatním po 180K.

Mimořádné
aktivní
přídavky

V základě vyn. c.k. zemské školní rady ze dne 19./7. 1917.,
č.2.A 3730., č.46865, budou vyplaceny učitelstvu od 1./7.
do 1./12. 1917. - mimořádné aktivní přídavky.
V našem zboru dostane se řídícímu učiteli po 30 tileté
službě ročně 300K - tedy za ½ roku 150K ostatnímu
učitelstvu 360K, event. 180K. V základě udělení tohoto
přídavku aktivního, ruší se na polovic zvláštní drahotní
přídavek dříve již udělený.



Vzhledem k ohromné panující drahotě, kdy veškeré životní
potřeby o sta procent se zvýšily jest tento přídavek velmi
nepatrný a nedostatečný.

Zakončení
školního roku

Školní rok 1916-17 zakončen slavnými Službami Božími
dne 14.července 1917.


