
Školní rok
1919.-1920.

Sbor
učitelský:

Jaroslav Metlický def. řídící učitel
Jaroslav Dlabal def. učitel ad pers.
Karel Dlabal def. učitel II. třídy
Jindřich Hégr def. učitel II. třídy
Bedřich Pyšna učitel na syst.m.
Bohuslav Broj učitel na syst.m.
Ludmila Mandílková def. učitelka I. třídy
Anežka Tomanová def. učitelka I. třídy
Marie Kubátová zat, učitelka I. třídy
Jana Brožová zat.učitelka 2 třidy
Jarmila Štětinová zat. učitelka 2 tř.
Ladislav Muchka za kol. Hégra
Štěpán Otruba za kol. l.Mandelinkvou
Štěpána Frundlová za kol. Tomanovou
Jaroslava Dlabalová ta kol. L. Brožkovou
Marie Dvořáková ind. učitelka
Josef Cháb, děkan
Josef Fencl, kaplan

vyučující kat. náboženství



Školní rok
zahájen:

Školní rok zahájen dne 16.září t.r. (výnos zemské školní
rady č. 3217.)

Učitelská
rada:

Z vůle učitel. organisací vznikla na okresu „učitelská
rada“. V této zasedají delegáti různých učitelských korpo-
rací. Učitelská rada má říditi společné akce všeho učitel-
stva v okresu v tom smyslu, aby se připravila učitelská
samospráva, zvláště zasahovati má také dobrým zdáním
do obsazování míst.

Nákupní
přídavky:

Výnosem zemské škol. rady ze dne 14. října 1919.,
č.2 A8884. povoleny nákupní přídavky za období
„srpnové“ a „listopadové“.

Změna ve
sboru:

Vynesením okresní školní rady, č.3835 ustanoven def.
učitel Bedřich Pyšna, subst. učitelem zde.

Zřízení
občanské
školy:

Ve schůzi obec. zástupitelstva v měsíci září konané učinil
říd. učitel Jaroslav Metlický apel na členy zastupitelstva
ve příčině zřízení školy občanské. Snaha jeho setkala se s
plným souhlasem všech stran a dá se očekávati, že i další
jednání ve směru tomto přinese hojného zdaru.
Ve schůzi pak listopadové přednášel pan školní inspektor o
důležitém poslání školy shora uvedené. Řeč jeho vlastenecká
potkala se s plným pochopením. Všichni členové ujistili, že
jsou si vědomi důležitosti školy takové, která pro výchovu
mravní naší mládeže má hluboký význam.



Jednomyslně byly přijaty následující návrhy říd. učitele
Jar. Metlického:
1.) Budiš zřízena v Hostivaři škola občanská

(měštanská) pro chlapce i dívky pod jedním ředitelem.
2.) Škola občanská zřídí se „postupně“, tudíš každým

rokem jeden ročník, letos ročník „prvý“.
3.) Obecní zastupitelstvo přijímá veškerý závazek s hraze-

ním nákladu, jak na zřízení školy této, tak i její vy-
držování z prostředků obecních potud, pokud náklad ten
dle zákonů škol. na školní obec připadá.

Tímto jednáním vstoupila záležitost občan. školy do
akutního stadia. Nechť co nejdříve jest škola tato otevřena
přinese požehnání ve všech směrech.

Zákony
o hmotných
poměrech
učitelských

Národní shromáždění uznalo za nutné obírati se hmotnými
učitelskými poměry. Tyto upraveny zákonem paritním ze
dne 23.května t.r., dle kterého učitelé zařazeni do jednotli-
vých tříd jako státní zaměstnanci a tím položen základ k
lepšímu a snesitelnějšímu žití. V důsledku stávající drahoty
vyvstal i nový zákon ze 7.října 1919. dle návrhu poslance
Brodeckého, jímž přeřaděni jsou učitelé do nových tříd
platových, které odpovídají jak práci naší, tak i přítomné
drahotě. Současně upraveny i příjmy vedlejší jako místní,
drahotní i nákupní přídavek.
Nyní konečně bude moci plnou silou vrhnouti se na práci
svoji stavovskou, zbaveno jsouc bídy, která zatěžovala
práci tuto a brzdila snaze a opravdové lásce učitele ke
škole. Kéž i učitelstvo odvděčí se svědomitým konáním
svých povinností svým chlebodárcům.



Dětské
divadlo ve
prospěch
„misse“
americké

Žáci zdejší školy nacvičili časovou hru: „Pro tatíčka
Masaryka“. Počtem 40 sehráli výborně a dokázali, že
mají pochopení pro vážná slova hry, jakož i účel této.
Čistý výnos 550K odevzdán účelu. Hra se těšila velké
pozornosti veřejnosti a byla po dvakráte provozována.
Hru nacvičili správce školy a učitelka Jaroslava
Dlabalová. Dobře fungovali sl. Frundlová a kol. Otruba.

Dobrovolný
obchod def. říd.
učitele Jar.

Mettického
a učitele Karla

Dlabala
na Slovensko.

Vzhledem k velikému nedostatku učitelstva na Slovensku,
přihlásili se dobrovolně def.říd. učitel Jaroslav Metlický
a def. učitel Karel Dlabal k působení na školách
slovenských.
Def. řídící učitel Jaroslav Metlický byl jmenován správ-
cem obecné školy v Žilině a def. učitel Karel Dlabal
správcem obecné školy v Pohorelé.

Správcem školy zdejší pověřen byl po čas působení p. říd.
Jaroslav Metlického na Slovensku, učitel obecné školy ve

Vrškovicích Jaroslav Dlabal.
Za Karla Dlabala ustanoven zastupujícím učitelem
Štěpán Otruba.

Změna
ve sboru.

Ludmila Mandlíková jmenována byla od 1./2. 1920 zastupující
učitelkou v Nuslích a za ní ustanovena paní Marie Šedivá.

ok. š. insp.

Jos. Libický
27/1 192027/1 192027/1 192027/1 1920



Schůze
rodičů s
 učiteli.

Poměry, které se v obci mezi obyvatelstvem vůči škole
nepříznivě vytvářely usneseno, aby svolala se schůzi rodičů
s učiteli.
Stalo se tak 15./2. 1920. Předsedal náměstek starosty
p. Václav Slabihoud a přítomen za místní školní radu
 p. Josef Černý, assistent dráhy.
K rodičům nejprve promluvil o významu školy a shody
mezi rodinou a školou zástupce správce školy Jaroslav
Dlabal. Velmi účinně promluvil k rodičům též
p. V. Slabihoud. Po vzájemném rozhovoru schůze skončena
s přáním, by takové schůze často se opakovaly.

Oslava
„Boženy
Němcové“.

Dne 4. února 1920 vzpomínali jsme 100 letých narozenin
veliké spisovatelky B. Němcové.
Domácí školní slavnost konána byla v tělocvičně, kde
promluveno k dětem a přítomným rodičům o Boženě
Němcové a jejím významu pro celý český národ.
Děti přednesly příležitostné básně.
Zapěním obou národních hymen slavnost skončena.

Oslava
70.letých
narozenin
T.G. Masaryka

Na den 7. března připadali narozeniny p. presidenta.
6.března konána byla opět domácí slavnost školní k níž
pozváni i členové místní školní rady. Po proslovu o činech
našeho p. presidenta přednášeny básně a na konec zapěny
hymny.

Definitiva
Jindřicha Trnky
ve Vršovicích

Vynesením zemské školní rady ze 31./1.1920 ustanoven
byl zdejší def. učitel Jindřich Trnka def. učitelem
ve Vršovicích.



Nemoc
B. Pyšny

Následkem poranění ve válce B. Pyšnovi byl tento nemocen,
odebral se na léčení do lázní a ustanovena za něho od
15./4.1920. paní Marie Čížková.

Epidemie
spalniček

Školní lékař zavítal do školy a shledal, že v obci rozšířeny
jsou spalničky. Nařídil, aby školní vyučování přerušeno
bylo na dobu od 6./5. do 20./5. 1920.

Změna ve
sboru

Kol. B. Broj zatímní učitel dostal def. místo v Jílovém,
kteréž nastoupil dne 24./4. Na jeho místo ustanoven zast.
učitel Jaroslav Kuchař od 24./4. 1920.

Zakončení
škol. roku
1919.-20.

Výnosem ministerstva škol ze dne 26./4. 1920., č.24514
ustanoven byl konec vyučování na školách.
Vzhledem k tomu, že třeba aby budovy školní ve Velké

Praze byly po dobu VII. sletu všesokol. uvolněny k
ubytování účastníků, stanoven počátek hlavních prázdnin v
obcích náležejících ku Velké Praze, na den 19.června 1920.
Školní rok zakončen 19. června 1920 školní slavností na
níž vzpomenuto bylo Mistra Jana Husa.
Poté rozdány školní zprávy.


