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1. Úvod
Rozhodnutí o volbě tématu diplomové práce nebylo v mém případě jednoduché a už
vůbec ne přímočaré. Nakonec jsem se rozhodla vyjít z toho, co znám, je mi blízké a co jako
absolventka oboru dějepis a didaktika dějepisu alespoň teoreticky ovládám - zvolit téma
z dějin pedagogiky a zasadit ho do místa svého bydliště. Výslednicí těchto úvah bylo
zpracování vývoje obecného školství v Modřanech, potažmo elementárního školství do
vypuknutí druhé světové války vůbec.
Modřany jsou dnes jednou z periferií české metropole, čtvrtí, jejíž panelová zástavba z
konce 70. let zcela potlačila původní charakter lokality. Do nových bytů se přistěhovali noví
lidé bez povědomí historie a vývoje místa v němž bydlí a zdálo by se, že spojnice mezi
historií místa a její současností už ani neexistuje. Naštěstí tomu tak není. Za jednu z těchto
„spojnic" můžeme prohlásit právě modřanskou školu a její mnohostranný vývoj. Nejstarší
školní budova z roku 1885 dosud stojí a bez přerušení slouží svému původnímu účelu vyučování.
Jak jsem uvedla, ve své práci se zaměřím na období ukončené příchodem druhé světové
války. Chtěla bych podrobněji analyzovat aspekty, které chod venkovské školy ovlivňovaly:
přírodní podmínky v lokalitě, politické dění ve státě i od něj se odvíjející školské
zákonodárství, hospodářský charakter obce a sociální strukturu jejího obyvatelstva, politický
život obce. To by měly být hlavní faktory, které vývoj takové školy, jakou byla ta modřanská,
mohly především ovlivňovat. S jejich působením se musela škola, její zřizovatelé, učitelé a
nakonec i samotní žáci vyrovnat. Moje práce by měla vystihnout, zda je tomu skutečně tak.
Měla by ukázat, který z jmenovaných faktorů působil silně, nebo se naopak v obecním
školství neprojevil.
Práce by snad mohla být i sondou do života běžné obecné školy, vystihnout pokud možno
věrně atmosféru v ní panující, zaměřit se na její živé osazenstvo a vůbec kolorit školního
života v dané době.
V obou těchto ohledech by tato práce snad mohla být přínosem; to co je v odborné
literatuře pojednávající o vývoji školství v Cechách popsáno obecně a teoreticky ilustrovat
ukázkou ze skutečného života jedné a posléze tří modřanských škol.
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Touto snahou byla podmíněna i metodologický postup mé práce. Bylo třeba vyjít
z odborné literatury, která teoreticky pojednává o problémech, které jsem hodlala zkoumat
v praxi. K dispozici jsem měla běžné příručky uvedené v seznamu literatury. Text obsahuje i
pasáže, které stručně shrnují obecný vývoj Modřan. V této části práce jsem se spolehla na
rukopisnou práci zhotovenou někdejším modřanským kronikářem A. Vlčkem u příležitosti
800. výročí Modřan. V některých případech jsem přihlédla k obecní kronice z daného období
od kronikářů Košťálka a Kulhavého. Obě jmenované práce jsou v péči současné kronikářky
Prahy 12 - M. Průšové
Při zkoumání konkrétních dat bylo třeba vyjít jednoduše z toho, co je dnešnímu badateli
k dispozici. Po celé sledované období se škola nacházela pod dohledem nadřízených úřadů.
Na mysli mám zemské a především okresní školní orgány. Pro Modřany byl tímto okresem
Smíchov. Přímým vykonavatelem okresního dozoru byl školní inspektor, který o svých
zjištěních zhotovoval příslušné zprávy. Je smutnou skutečností, že tyto materiály staré i více
než jedno století, leží dosud v nezpracovaných fondech Státního okresního archivu Prahy západ. Z požadovaných zpráv mi byl zpřístupněn pouhý zlomek z období 1926 - 1937.
Pro skromnost tohoto vzorku jsem musela spoléhat na záznamy vyhotovované obecní, tj.
místní školní radou. V podobě tzv. zápisů ze schůzí místní školní rady v Modřanech se jich
zachovalo značné množství. V archivu městské části Prahy 12, kde jsou tyto zápisy uloženy,
nalezneme i některé další písemnosti a dokumenty, které jsem mohla využít při práci. Z těchto
pramenů mám na mysli zejména zápisy obecního zastupitelstva v Modřanech, které někdy
vyplnily vzniklou mezeru ve zdrojích. Pro následnou orientaci v odkazech nutno upozornit, že
zápisy ze schůzí školní rady jakož i obecního zastupitelstva jsou v archivu městské části
Prahy 12 nejsou nikterak utříděny ani stránkovány.
Faktograficky nejbohatší zdroj informací k danému tématu ale představují školní kroniky.
Tento cenný materiál uchovává ZŠ K Dolům, která sídlí v jmenované školní budově a která
mi umožnila jeho dlouhodobé studium, za což jejímu vedení děkuji. Kroniky byly vedeny
kontinuálně od roku 1872 a reagovaly na organizační přeměny škol - rozdělení smíšené
obecné školy na dívčí a chlapeckou a vznik měšťanky ve 20. letech 20. století. Kroniky všech
tří ústavů zůstaly zachovány, jejich kvalita však není stejná. Po celé sledované období
převyšovala kvalita a zevrubnost kronik obecné školy chlapecké nad druhými ústavy. U jejich
kronik navíc případnou orientaci znesnadňuje fakt, že nejsou stránkovány. Přesto jejich
studium bylo jednoznačným přínosem.
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Ne nepodstatným zdrojem informací byla i v případě pojednání o školách obecní kronika
pánů Košťálka a Kulhavého. Jistě nepřekvapuje, že pro modřanské kronikáře byla škola
jedním ze zásadních problémů, o to víc, že první z jmenovaných byl jejím učitelem.
Nyní ke struktuře celé práce. Za stěžejní považuji pojednání o modřanské škole
v obdobích 1869 - 1918 a 1918 - 1939. Těmto dvěma kapitolám předchází část pojednávající
o samotném založení školy v Modřanech a jejím vývoji do roku 1869. Pro skromnost
pramenů však tato část nemá větší ambice, než být chronologickým přehledem vývoje
Modřan, českého školství a modřanské školy samotné.
V další kapitole jsem si mohla dovolit přistoupit k problémové analýze vývoje školy. I
tady však předchází obecná teoretická část o Modřanech a vývoji českého školství v danou
dobu, v letech 1 8 6 9 - 1918.
Podobně je tomu u poslední výzkumné části. Léta 1918 - 1939 se však co do struktury
modřanského školství poněkud zkomplikovaly - již jsem uvedla, že místo původně jedné
školy zde náhle fungovaly školy tři. Všechny tři byly ale spravovány jedinou místní školní
radou a vyrovnávaly se se stejnými obecnými podmínkami. Proto jsem neuznala za nutné,
strukturovat jednotlivé tématické kapitoly podle typu školy. Je-li to možné, pojednávám o
všech třech školách ve společných podkapitolách, ovšem s přihlédnutím k jejich specifikům organizačním i personálním. Členění jednotlivých tématických podkapitol třetí a čtvrté
kapitoly je vždy na příslušném místě předesláno, není snad nutno je nyní zde zvláště uvádět.
Přehlednost textové části by měly zvyšovat tabulky a grafy v přílohové části práce. Do
nich jsem převedla údaje ze školních statistik, přehledů složení žactva dle náboženského
vyznání a absencí. Jediným zdrojem těchto dat jsou opět školní kroniky. Zde je nutno mít na
paměti, že školní kronikář nebyl neomylným a některé potřebné údaje zkrátka opomněl
zaznamenat. Logicky je musím vynechat i já v těchto tabulkách. Tuto část příloh tedy
nepovažuji za onu výzkumnou a sdělnou část práce, pouze za jakýsi doplněk a ilustraci údajů
uváděných v textu a připojený k jejich zpřehlednění.
Do přílohové části jsou zařazeny rovněž obrázky. Jde o fotografie přefocené digitálním
fotoaparátem z materiálů studovaných u kronikářky městské části Prahy 12, v archivu městské
části Prahy 12 a v samotné ZŠ K Dolům, zhotovované vždy za vědomí zodpovědné osoby. Při
výběru těchto obrázků jsem musela mít na paměti jejich kvalitu při reprodukci a také
omezený rozsah práce. Dovolím si poznamenat, že při tomto výběru mi „srdce krvácelo",
neboť dobových obrazových materiálů se mi podařilo sehnat značné množství a nejraději
bych je zveřejnila všechny. Není to však možné vzhledem k charakteru práce, a tak jsem
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volila vždy ty, které podle mého názoru nepostrádají výpovědní hodnotu a vztahují se vždy
jen k událostem a osobám, o který je pojednáno v textu.

Tyto uvedené aspekty mé práce nechť má na paměti její čtenář. Při tomto vědomí snad
bude shledána dostatečně obsažnou a sdělnou. Takový byl alespoň úmysl, s kterým byla
napsána.
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2. Počátky školy v

Modřanech

2.1. Modřany od poloviny 18. do poloviny 19. století.
Modřany leží na jižním okraji Prahy, 4,5 km severně od Zbraslavi, na pravém břehu
Vltavy. Od dvou z těchto faktorů - řeky Vltavy a bezprostřední blízkosti hlavního města - se
odvíjel vývoj této kdysi vsi, obce, městyse, města a od roku 1968 součásti Prahy. Začleněny
byly jako jedna ze čtvrtí Prahy 4. „Kosmetickou" úpravou byly pak Modřany spolu
s Komořany, Cholupicemi, Točnou a Kamýkem přeměněny v samostatnou městskou část
Prahu 12. Modřany vždy nějakým způsobem reflektovaly velké politické dění, které se
odehrávalo vůkol a promítalo se do jejich nenápadných dějin a práce jejich rybářů,
zemědělců, sedláků a řemeslníků.

Tak tomu bylo i v nyní sledovaném období. 18. století je etapou osvícenského
absolutismu českých dějin, reprezentovaného především panovnicí Marií Terezií a jejím
synem Josefem II. Nástup první ženy na český trůn se neobešel bez komplikací. Své nároky
musela hájit vojenskou cestou před zájmy pruského krále Bedřicha, bavorského kurfiřta Karla
Alberta a saského kurfiřta a polského krále Augusta III. Do bojů se ochotně zapojili i tradiční
odpůrci Habsburského rodu - francouzští a španělští Bourboni. Koncem roku 1741 obsadila
francouzsko-bavorská armáda valnou část Čech, na Moravu vtrhli Sašové a Prusové. Tehdy se
Modřany a jejich nejbližší okolí ocitly v centru dění; francouzská vojska byla ubytována ve
zbraslavském klášteře, odkud vyjížděli do přilehlých vesnic „na pícování". Pobyt cizích vojsk
však s sebou přinesl i nezanedbatelné pozitivum - Francouzi dali vystavět silnici podél Vltavy
z Prahy na Zbraslav, aby si zkrátili zdlouhavou cestu přes vrcholky kopců. Pro zdejší poddané
to ovšem znamenalo nucené práce na obtížném prolamování skal mezi Chuchlí a Zlíchovem.
V tuto dobu byl na zámečku v blízkých Komořanech podepsán návrh mírové smlouvy mezi
zmocněnci Rakouska a Francie.
Snahy Karla Alberta Bavorského byly dočasně korunovány úspěchem, když byl v roce
1741 přijat českou aristokracií za českého krále. Marie Terezie si však posléze svůj nárok na
český a rakouský trůn vybojovala, a to i za cenu ztráty Slezska. Neznamenalo to však konec
válkám. Již v roce 1756 se habsburská monarchie zapojila do bezmála světového konfliktu

7

známého jako sedmiletá válka. O rok později se stala pražská města cílem ostřelování
pruského dělostřelectva. K bojům tehdy došlo i u Modřan. Rakouské oddíly zde svedly boj o
pontonový most přes Vltavu: „...při šarvátce tu vzniklé padlo mnoho lidských životů za oběť.
Pobití a utopení vojínové tito pohřbeni jsou za vsí na cestě k Libuši, tam kde za kovárnou
postaveny jsou v šeredné formě komínu ,Boží Muka'" 0 .
Krom těchto výjimečných událostí žili obyvatelé Modřan svými starostmi. Zdejší usedlíci
byli povinováni robotou dvěma vrchnostem, pod které ves patřila - zbraslavské a
dolnobřežanské. Ze záznamů přitom vyplývá, že práce poddaných na zbraslavském panství
byla nepoměrně lehčí než jejich sousedů, pracujících pro dolnobřežanskou vrchnost .
Zbraslavští se spokojili se splácením roboty v hotovosti. V případě nutnosti však musel sedlák
se svým povozem nastoupit k přepravě dřeva či vojáků. Jeho práce pak ale byla ohodnocena
jistou částkou, která se pak strhávala z celoroční robotní povinnosti. Pracovat na panském
nemusel častěji než jednou týdně. Dolnobřežanská vrchnost vyžadovala robotu třikrát do
týdne, a to pod pohrůžkou tělesných trestů.
Do období 18. století spadá existence jedné z modřanských „znamenitostí" - vodního díla
na řece Vltavě, které bylo postaveno jako druhé v Čechách a největší v celém Rakousku. Jeho
vznik souvisí se snahou Habsburků omezit dovoz bavorské a saské soli 3 ' a naopak co nejvíce
podpořit odbyt tohoto nerostu z rakouské solné komory. To s sebou přinášelo i úsilí o
maximální splavnění Vltavy pro lodní dopravu. Řečiště před Prahou bylo vyčištěno od
skalisek, nutná však byla i rekonstrukce stávajících jezů. Aby byla řeka splavná v obou
směrech toku, bylo nutno vystavět komorová plavidla. To modřanské bylo dokončeno v roce
1729. Hned následujícího jara ho

poškodily táhnoucí ledy. Vodní dílo bylo znovu

obnovováno, naposledy zřejmě v roce 1789. V 19. století se však již neobjevuje na mapách.
Konec 18. století ani první polovina 19. století nepřinesla převážně rolnicko - řemeslnické
obci nedaleko Prahy nic převratného. Napoleonské války, které se Evropou přehnaly zpočátku
nového století, se Modřan blíže nedotkly. V době jejich skončení měly Modřany 412 obyvatel
v 65 domech 4) . Spíše než politické události musely obyvatele obce zajímat požáry (v roce
1802, vyhoření nedalekých Lahoviček v roce 1816), velká sucha (v roce 1834), kroupy (1843)
či povodně (rok 1845).

Právě tato etapa je však obdobím, kdy v Modřanech vznikla a začala fungovat škola.
První zmínky o ní spadají do 70. let 18. století, tedy do období osvícenského absolutismu a
tereziánských reforem, kdy byl zásadně přetvořen dosavadní školský systém. Pokusím se nyní
obecně shrnout ony reformy i další změny ve školství až do poloviny 19. století.
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2. 2. Tereziánská reforma elementárního školství. Změny v
nejnižším školství na přelomu 18. a 19. století
Mizivé úspěchy na poli mezinárodní politiky dovedly Marii Terezii k uvědomění si
kritické situace státu. Rozpoznala rezervy ve správní, daňové, výrobní, sociální i náboženské
sféře a přistoupila k dalekosáhlým reformám. Na tuto její činnost navázal syn Josef II. a
v radikálnosti změn jí v mnohém předčil. Účelem a zároveň prostředkem reforem byla
centralizace státní správy na všech úrovních. Ruku v ruce s tím byl značně posílen tlak
germanizace. Nemalá část reformní činnosti jmenovaných panovníků se týká oblasti školství,
z níž nás bude zajímat školství elementární.
Přetvořením nejnižšího školství pověřila zaháňského opata Jana Ignáce Felbigera. Ten
při své práci mohl čerpat ze svých zkušeností nabytých při úpravách obecných škol ve
Slezsku. Navrhl elementární školství trojího druhu: školu triviální, hlavní a normální.
Triviální školy o jedné až dvou třídách měly být zřízeny ve městech a vesnicích, a to
zvláště, je-li při kostele fara. Mohly být ovšem zřízeny i jako školy filiální - to v případě
absence fary. Byly určeny dětem ve věku 6 až 12 let. Absolventi měli zvládat nauky trivia a
přirozeně také náboženství - vyučované místním duchovním. Kromě toho měly být děti
seznámeny se základy polního hospodářství (na venkově) a průmyslu (ve městech), tedy
s obory ryze praktickými. Do věku 20 let pak měli docházet na nedělní opakovači hodiny.
Ačkoliv tereziánské a zvláště pak josefínské školské reformy směřovaly ke germanizaci,
v případě triviálních škol byla jako vyučovací jazyk připuštěna mateřština. V krajských
městech měly být zřizovány zpravidla trojtřídní hlavní školy. K triviálnímu učivu přibyly
základy latiny a také zeměpis, dějepis, přírodopis, kreslení, měřičství, hospodářství a některé
další. Hlavní škola vyučovala v mateřském jazyce pouze v první a částečně ještě v druhé třídě.
Třetí třída byla už výhradně německá. V čele školy a tří- až čtyřčlenného učitelského
personálu stál ředitel. Nezbytnou osobou byl katecheta5)
Normální školy měly být v každém hlavním zemském městě. Jejich učební náplň
rozšiřovala záběr normálních škol. Normálky byly výhradně německé. V Praze byla normální
škola otevřena v roce 1775, a to v budově bývalého jezuitského gymnázia v Karmelitánské
ulici. O její vzorné renomé se staral Ferdinand Kindermann, vletech 1775 - 1791 vrchní
český školdozorce a jeden z předních pedagogů, jež se zasloužil o prosazení školských
reforem v Čechách.
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Ačkoliv cílem reforem bylo státem kontrolované školství, přímý dohled na elementární
školství příslušel představitelům církve. Na úrovni triviálních škol to byl farář místního
kostela, na

školy celého okresu dohlížel zpravidla duchovní v hodnosti vikáře (případně

děkana). Vrchní dozor nad školstvím v jednotlivých zemích však náležel zmiňovaným
zemským studijním komisím.
Všechny tyto změny byly kodifikovány v prosinci roku 1774, kdy byl vydán „Všeobecný
řád pro německé normální, hlavní a triviální školy. Podstatné je, že tímto zákonem byla
prosazena závazná vzdělávací povinnost a to pro děti šest- až dvanáctileté. Krom jiného
obsahoval také závazné pokyny pro metody výchovy a vyučování. Mezi ně patří i Felbigerova
tabelární metoda. Počáteční písmena požadovaných slov a pouček měl učitel zapisovat na
tabuli do přehledných tabulek. Učivo se pak opakovalo na základě zkratek, z nichž se měl
žákovi vybavit jejich smysl a obsah. Metodické pokyny spolu se školskými předpisy byly pak
Felbigerem zpřesněny v jeho příručce Methodenbuch, vyšlé v roce 1775 a o dva roky později
v Cechách pod názvem Kniha metodní.
Pro přípravu budoucích učitelů elementárních škol

byly po roce 1775 zřizovány tzv.

preparandie a to jak při pražské normálce, tak při některých hlavních školách na území
českého království. Po patřičné teoretické i praktické průpravě a závěrečné zkoušce byl adept
učitelství způsobilý stát se školním pomocníkem na některé triviální škole. Teprve po zdejší
roční praxi a dosažení věku 20 let se mohl složením zkoušky učitelské způsobilosti
kvalifikovat na místo samostatného učitele.

Jak už bylo řečeno, syn Marie Terezie, Josef II. prosazoval reformy radikálněji a
důsledněji než jeho matka. Jeho důraz na zestátnění, sekularizaci, centralizaci a sní
související germanizaci školství je ještě o něco silnější. Snaha o umenšení vlivu církve a
posílení státního dozoruje patrná v roce 1786. Tehdy bylo vedle dozoru duchovních ustaveno
16 světských krajských školních komisařů, jež napříště dohlíželi na stav a chod školních
budov, učitelský personál i docházku mládeže.
Zpřesnil také pravidla pro zakládání elementárních škol. Triviální škola měla být
založena v místě, kde v okruhu do půl hodiny chůze je alespoň 90 - 100 dětí povinných
školou. Ve smyslu náboženské svobody a tolerančního patentu z roku 1781 umožnil take
zakládání škol pro jiná než katolická vyznání včetně židovského. Toto opatření mělo podnítit
zájem nekatolických vyznání o školu a tím také zvýšit docházku dětí do školy.
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Krátká vláda Josefova bratra Leopolda II., byla sice ve znamení jistých ústupků
z josefínských reforem, na poli školství se však zásadnější změny neodehrály. Jinak je tomu u
následujícího panovníka - Františka I., který se ocitl pod tlakem vlivných vrstev (zejména
katolického kléru). V roce 1795 byla vytvořena opravná studijní komise pod vedením hraběte
Rottenhana. Na základě jeho instrukcí byl vypracován dokument, jenž do dějin pedagogiky
vešel jako „Schulkodex" (Politické zřízení německých škol v Rakousku) a schválen byl
císařem v roce 1805.
Formální členění školství zůstalo v rámci monarchie zachováno, co do obsahu však nový
školní řád znamenal krok zpět. Vzdělávací náplní triviálních škol bylo napříště pouze čtení,
psaní a počítání. Všechny do praxe zaměřené předměty byly z osnov vypuštěny. Celní
postavení mělo náboženství: „Úkolem obecných škol bylo, důkladně vštěpovat do srdcí
mládeže náboženské pravdy a dávat jí správné poučení o věcech a poměrech, v nichž žijí a
budou žíť" 6 ) Na jednoho učitele nemělo připadat více než 80 dětí. Při překročení tohoto počtu
si měl učitel zjednat pomocníka. Nová třída měla být otevřena v případě, že počet dětí ve třídě
přesáhl počet 100. Základy reálií byly vyučovány až na dalším stupni - v hlavních školách, a
to ve čtvrtém ročníku. Normální školy, přejmenované na vzorné hlavní školy, vychovávaly
zejména budoucí učitele. Veškerý dozor nad školstvím byl svěřen výhradně duchovenstvu.
Skutečností je, že přes své chyby i soudobou kritiku prokázal školní řád Františka I.
neobyčejnou rezistenci vůči změnám. Další vážné pokusy o změny ve školství byly činěny až
na přelomu 40. a 50. let 19. století.

S blížící se polovinou 19. století sílila politická, sociální i národnostní nespokojenost ve
všech zemích habsburské monarchie. Kritice byl podrobován i soudobý školský systém.
V Čechách na sebe strhly pozornost reformní snahy Karla Slavoje Amerlinga i dalších.
Porážka revoluce v Čechách a poté i ve Vídni však nenastolila atmosféru, která by umožnila
jejich realizaci.
Na přelomu 40. a 50. let tak bylo reformováno pouze střední školství ta to na základě
reformního návrhu Franze Exnera a Hermanna Bonitze. Obecné školství však zůstávalo ve
stavu daném školským řádem z roku 1805. Pro dusné období Bachova absolutismu je
příznačné přijetí tzv. konkordátu, tj. smlouvou mezi Rakouskem a Vatikánem v roce 1855.
Jeho důsledkem bylo mj. značné posílení vlivu katolické církve na rakouské školství. V moci
církevních úřadů byl nyní obsah učebnic i obsazení učitelských míst.

Nyní se podívejme, co se v popsaném období odehrálo v Modřanech.
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2. 3. První století existence školy v Modřanech. Léta 1791 -1869.
Jak už bylo řečeno, počátky modřanské školy spadají do období tereziánských školských
reforem. Všeobecný školní řád z roku 1774 nařizoval zřízení elementární školy při každé faře.
Tak se stalo i v případě Modřan. Kostel tu stál od 14. století, vlastní duchovní správce mu
ovšem chyběl. Mše zde sloužili cisterciáci zbraslavského kláštera. Zdá se, že klášterní školu
na Zbraslavi navštěvovala mládež ze širokého okolí, tedy i z Modřan. 7 ' Klášter byl ovšem
Josefem II.v roce 1785 zrušen. Z 39 tamějších cisterciáckých bratří tu v krátké době zůstali
dva. Jedním z nich byl P. Hlaváček, jenž se stal administrátorem modřanské farnosti. Sídlit
přitom musel na nedalekém komořanském zámečku, a to až do postavení fary při
modřanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v roce 1791.
Podrobnosti zde vypisuji z toho důvodu, že v těsném sousedství této fary (č. p. 32) byla
v domku č. p. 31 zřízena první modřanská jednotřídní škola. Oba tyto objekty stály na
kostelním návrší na místě někdejší kostelní stodoly. V roce založení školy se bohužel liší oba
směrodatné zdroje informací - školní kronika z pera prvního modřanského řídícího učitele
Ferdinanda Vacka uvádí rok 1770 a obecní kronika Josefa Košťálka až rok 1791 Ktomu
poznamenávám, že Koštálek zastával na modřanské obecné škole učitelské místo (od roku
1882) je tedy možné, že jeho informovanost vzhledem ke znalosti historie obce i školy byly o
něco lepší. Stavba fary a založení školy by potom spadala do jednoho roku, což zřejmě
nebude náhoda. Založení školy před vydáním všeobecného školního řádu navíc pokládám za
nepravděpodobné.
K nové škole byly přiškoleny

obce Hodkovičky, komořanský dvůr a samota Šabatka.

Pod novou faru sice připadaly i obce Cholupice a Písnice, k modřanské škole však přiškoleny
nebyly. Jak už jsem uvedla, Modřany a jejich nejbližší okolí spadalo do správy dvou vrchností
- důsledkem toho byl i fakt, že výše jmenovaným obcím nechal arcibiskup Chlumčanský
vystavět školu v Dolních Břežanech.
Prvním učitelem nové školy měl být Petr Bayer. Prameny bohužel víc než jeho jméno
neuvádí. Po jeho smrti - před rokem 1800 - nastoupil na jeho místo učitel Matěj Vydra.
Přesný rok jeho nástupu na školu v Modřanech není znám, ale jeho přítomnost v obci lze
vysledovat z výpisu farního archivu okolo roku 1800 zaznamenaného v obecní kronice
Františka Košťálka. Učiteli Vydrovi byly farou pronajmuty dva pozemky zvané „Za
pastouškou" a „U zvonice". Jediným přesným datem v souvislosti s učitelem Vydrou je datum
jeho úmrtí v roce 1819. Dozvídáme se ho z Vydrovy náhrobní desky dochované na epištolní
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straně modřanského kostela (viz obrazová příloha, obr. č. 1). To také znamená, že učitel
Vydra byl svědkem velkého požáru Modřan v roce 1802. Za oběť mu padla právě fara se
školou. Zřizovatelé školy, potom zakoupili od Františka Žvejkala pro školu dům č. p. 29,
který stál na místě pozdější školní budovy.
Do tohoto období spadá také kronikářova zpráva o jmenování modřanského mlynáře Jana
Václavíka školdozorcem. Mělo se tak stát 10. června 1817, a to na základě dekretu
berounského krajského úřadu. 8)
Nástupcem učitele Vydry se stal Josef Skřivánek z Chuchle. Dosazen byl 24. dubna 1818
coby učitelský pomocník, protože učitel Vydra „...pro těžký oční neduh vyučovati
nemohl..." 9) . Po smrti učitele Vydry v roce 1819 se mu potom 5. října dostalo ordinariátního
potvrzení, pročež byl tehdejším modřanským farářem Neudórflem slavně instalován na školu.
Do doby učitelování Josefa Skřivánka je nutno zařadit událost z roku 1825. Tehdy byla ves
Lhotka vyjmuta ze školní a farní přináležitosti k Vyšehradu. Přiřknuta - přiškolena a přifařena
- byla Modřanům.
Po 33 letech své praxe předal učitel Skřivánek v roce 1851 své řemeslo synovi
Františkovi. Po něm v roce 1860 nastoupil na školu František Veselý, aby zde učil sedm let.
Rok 1867 je rokem nástupu již zmiňovaného Ferdinanda Vacka, budoucího řídícího učitele.

Prameny mi bohužel nedovolují víc než tento stručný chronologický přehled prvních sta
let školy v Modřanech. Ke konci 19. století však přibývá pramenů i jejich sdílnosti. Mnoho se
mezitím odehrálo i na poli „velkých dějin pedagogiky" i ve vývoji Modřan. Pokusím se
stručně tyto změny popsat, zejména proto, že jejich následky jsou patrné i na vývoji „mojí"
školy.
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3. Modřanská

škola v letech 1869 - 1918

3.1. Proměny školství v druhé polovině 19. století
Potlačení revolučního dění v jednotlivých částech habsburské monarchie s sebou přineslo
utužení poměrů ve státě (bachovský absolutismus). Pro vnější politiku je charakteristická
snaha o upevnění velmocenského postavení monarchie v rámci Evropy. V tomto ohledu lze
mluvit o debaklu Rakouska, což přinutilo vídeňskou vládu ke změně politického kurzu. 10)
V roce 1861 byl vydán říjnový diplom, který obnovil ústavnost habsburské monarchie a
podnítil novou snahu o prosazování změn ve školství. Další změny ve státoprávním
uspořádání habsburské monarchie na sebe však nedaly dlouho čekat. Porážky rakouských
vojsk v prusko - rakouské válce využily Uhry k prosazení své autonomie. Rok 1867 je tedy
rokem rakousko-uherského vyrovnání a vzniku nově pojatého státu. V nové (tzv. prosincové)
ústavě Rakouska-Uherska byly též obsaženy základní normy pro vzdělávání. Průlomem však
byl až tzv. „Hasnerův zákon" přijatý říšským sněmem v roce 1869. Tento zákon znamena
skutečný počátek obecného školství v pravém slova smyslu.
Povinnou osmiletou školní docházku, kterou stanovil tento zákon dětem od 6 do 14 let,
mohlo školní dítko od této doby realizovat v podstatě trojím způsobem: absolvováním
osmileté obecné školy, absolvováním osmileté měšťanské školy nebo kombinací obojího.
Obsahem obecné školy přitom bylo náboženství, jazyk, počty, reálie, psaní, základy
geometrie, zpěv a tělocvik. Dívkám byly určeny ženské ruční práce a základy péče o
domácnost. Měšťanská škola měla poskytovat jakýsi vyšší standard obecného vzdělání bez
toho, aby dítě navštěvovalo střední školu. Kromě běžných předmětů se zde vyučovalo vedení
knih, písemnostem, aritmetice, krasopisu a některým dalším předmětům (např. němčině na
neněmeckých měšťankách).
Zákon rovněž pamatoval na vzdělání učitelů. Jim byly určeny čtyřleté učitelské ústavy,
jejichž cílem bylo zvládnout v patřičné kvalitě učivo obecných i měšťanských škol tak, aby
byl jejich absolvent schopen vyučovat. Učitelské ústavy byly dvojího druhu - ženske a
mužské. Vyučovací praxi na učitelských ústavech zajišťovala cvičná obecná škola (pri
mužských ústavech) a dětská zahrádka (při ženských ústavech), které byly jejich formální
součástí. Po skončení studií složením zkoušky dospělosti pak kariéra učitele pokračovala
dvouletou praxí prozatímního učitele na obecné škole, složením zkoušky
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učitelské

způsobilosti a stanovením definitivním učitelem. Další postup umožňovaly zvláštní zkoušky
po tříleté učitelské praxi. Jejich úspěšný absolvent byl způsobilý stát se odborným učitelem
měšťanské školy. Učitelky byly povinovány učitelským celibátem - po provdání nesměly dále
učit.
Dohled nad školstvím příslušel z převážné části světským institucím. Na úrovni školní
obce to byly místní školní rady, na úrovni okresu okresní školní rady reprezentované
okresním hejtmanem. Přímý dozor na školy vykonával okresní školní inspektor. Nejvyšším
školským orgánem v zemi byla potom zemská školní rada
Navzdory

nepochybné

pokrokovosti

zákona

(zajišťoval

sekularizované,

státní

elementární vzdělání; v uzákonění povinné osmileté školní docházky získalo RakouskoUhersko primát v Evropě) neprojevovali čeští politici ani zástupci české učitelské veřejnosti
patřičné nadšení. Důvodem bylo jistě zklamáni z dosavadního politického vývoje, který
nereflektoval české národnostní i jiné požadavky. Nedůvěra k veškeré vídeňské legislativě
byla nasnadě. Důsledkem toho bylo, že český živel nevyužil v plné míře možnosti, které jim
školský zákon umožňoval. Zaostali tak za menšinovým německým etnikem, které svou
příležitost pochopilo naopak velice rychle.1
Nejsilněji svůj nesouhlas s Hasnerovým zákonem projevovali zástupci katolického kléru.
Připravil je o jejich nevídaný vliv zajištěný konkordátem z roku 1855. Iniciovali proto
novelizaci zákona, která byla za dramatických okolností přijata říšským sněmem v roce 1883.
Podstata novely tkvěla ve snížení obsahové úrovně obecných škol a opětovném zavedení úlev
z vyučování, což v důsledcích znamenalo zkrácení povinné školní docházky na šest let.
V osnovách byly redukovány reálie, některé další předměty se staly nepovinnými. Jistým
pozitivem byla změna postavení měšťanských škol. Byly pojaty jako tříletý vyšší stupeň
obecných škol a sloužit měly především budoucím uchazečům o studium na učitelských
ústavech. Jejich náplň mimochodem novela upravovala taktéž.
Přes rozporuplné názory veřejnosti, zůstal tento zákon v platnosti až do zániku RakouskaUherska v roce 1918.
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3. 2. Modřany v letech 1848 -1918
Stejně jako celou první polovinu 19. století, ani revoluční rok 1848 neprožívali
modřanští usedlíci nijak bouřlivě. To co místní zajímalo nejvíce, bylo tehdejší zrušení roboty
a poddanství. Poddanská ves se stala obcí, rychtář byl nahrazen starostou, obyvatelé Modřan
se mohli vykoupit z poddanství u svých vrchností. Tímto krokem byl definitivně zrušen
feudalismus a nastoupena cesta ke kapitalismu. Modřany tuto změnu reflektovaly v plné míře
- feudální ves se do začátku první světové války proměnila v průmyslovou předměstskou
oblast Prahy.
V roce 1861 byl v Modřanech postaven cukrovar. Ještě před zahájením první cukrovarné
kampaně bylo potřeba zajistit spojení do té doby izolovaných Modřan s okolním světem.
V roce 1860 byla dokončena stavba navigační hráze okolo Vltavy a o pět let později zavedena
paroplavba. S velkou slávou byla roku 1881 otevřena železniční trať, která obec spojila s
Nuslemi a od poloviny 90. let i s Dobříší a krátce nato i s Čerčany. Velký pokrok znamenala
výstavba železného mostu přes řeku na Zbraslav. Svého vylepšení se dočkaly i lokální
komunikace, což nebylo bez významu pro přespolní žáky modřanské školy. V roce 1891
získala obec poštovní a telegrafní úřad, u kterého byla v roce 1907 zřízena telefonní hovorna.
V roce 1912 se nad modřanskými ulicemi poprvé rozzářily elektrické žárovky.
Do začátku první světové války přibyly v Modřanech ještě další průmyslové závody roku 1876 to byla parní pila, roku 1913 továrna na autogenní svařování s výrobou kyslíku.
Dokladem hospodářského růstu obce je stoupající počet obyvatel: zatímco v roce 1848
jich bylo 506 v 68 domech, v roce 1890 už 1838 obyvatel na 213 domů a v roce 1918 potom
2976 lidí v 320 staveních. 12) Sociální struktura modřanského obyvatelstva se zřejmě blížila
tvrzení „.. .v obci je jen několik málo rolníků, domkařů a řemeslníků a velký počet nádeníků.
Přiškolená obec Lhotka má 8 č.p., je tam panský dvůr, obyvatelé jsou vesměs nádeníci.
V obci Hodkovičkách jsou převážně domkáři..." 13)

Kulturní vyžití lidnaté obce dokládá hojné zakládání spolků s nejrůznějším zaměřením,
tak typických pro druhou polovinu 19. století. Od roku 1880 mohli modřanští několikrát ročně
navštěvovat představení Divadelního družstva. Roku 1886 byl založena Čtenářsko-ochotnicka
beseda Tyl, která v 90. letech převzala divadelní poslání prvně jmenovaného spolku. Spolek
kromě toho spravoval největší knihovnu a čítárnu časopisů v Modřanech určenou k
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sebevzdělávání modřanských obyvatel. O zalesňování někdejších pastvin a úpravnost
prostředí vůbec pečoval od roku 1890 Hospodářský spolek a později Spolek pro okrašlováni
domoviny. Vlasteneckou činnost vyvíjeli členové Spolku různých řemesel a činnosti a Spolek
Bratrstvo. Spektrum nekonečné řady organizací doplňuje také modřanský Sokol, založený
roku 1898 a od roku 1900 Sbor dobrovolných hasičů. Svůj spolek měli dělníci, fotbalisté,
baráčníci i hudebníci. Několik takových organizací zasáhlo i do dění v modřanské škole a
obráceně. Školní dítka navštěvovala školní představení besedy Tyl, okrašlovací spolek
upravoval přístup ke škole, Krejcarový spolek dobročinný přispíval na školní pomůcky
chudým žákům, spolek Ochrana matek a dětí organizovala vaření polévky v zimních
období...

3. 3. Obecná škola v Modřanech
Přibližně od 70. let 19. století se množí prameny, z nichž lze čerpat informace o
modřanské škole. Od roku 1872 je vedena školní kronika, z přelomu 19. a 20. století jsou
první zachované zápisy ze zasedání místní školní rady v Modřanech. Školní záležitosti většího
či obecního významu (rozuměj: skoro všechny) navíc dále vede v patrnosti obecní kronikář.
Jako přínosné se ukázalo studium zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva. Mohu si tedy
snad dovolit sledovat vývoj školy na dílčích problémech a oblastech v jednotlivých
kapitolách. Struktura textu bude tedy následující:
Zásadní otázkou, která byla řešena souvisle od počátku modřanského školství, je problém
vyhovující školní budovy. Její výstavba, úpravy a opravy, nástavby a péče o její nejbližší
okolí bude předmětem první kapitoly. V následující budou popsány organizační záležitosti otevírání nových tříd a různých kurzů při škole a další změny. Stěžejními prvky školní výuky
jsou lidé, kteří se jí účastní - tedy učitelé a jejich žáci. Učitelům bude věnována jedna
z kapitol. Nepřehlédnutelnou roli v obecném školství hrála katolická církev. Vliv, kterým
působila na chod modřanské školy a vzájemný poměr školy a církve bude pojednán
v samostatné kapitole. Protipól učitelskému personálu tvoří jejich žactvo. Při studiu pramenu
nelze ani v nejmenším vysledovat jejich individuální osudy. Zůstávají „masou", která se
každým rokem vlila do školy. Lze tedy sledovat pouze různé obecné aspekty, které se k jejich
pobytu na škole vztahovaly. Pojednáno bude o zdravotním stavu žáků a o podpoře chudších
z nich. Své „dobrodince" však našla i samotná škola. Způsoby, kterými bylo možné podpořit

17

chod školního ústavu budou popsány. S výukou také bezprostředně souvisely dva prostory
umístěné mimo školní budovu - školní zahrada a tělocvična. Problémy s nimi spojené budou
předmětem další části. Součástí textu je také pojednání o nevšedních dnech v životě školy četných oslavách výročí a výletech. Celou část uzavírá kapitola shrnující změny v chodu
školy během prvního válečného konfliktu.

3. 3. 1. Výstavba a údržba školních budov
V líčení příběhu modřanské školy jsem skončila v 60. letech 19. století. Její jediná třída
byla tehdy v domku č.p. 29, kam jí po požáru Modřan v roce 1802 umístil tehdejší školní
patron - církev. Již v době koupě byla budova ve špatném stavu - to že o ní školní kronika
mluví jako o „chatrči", je dostatečně výmluvné. 14 ' Nebyla zde víc než jedna třída, což činilo
stále větší potíže. V roce 1861 do ní bylo přihlášeno 70 dětí a stav se stal neudržitelným.
Stavba byla zbourána a nákladem 6 570 zlatých byla na jejím místě vystavěna nová školní
budova, opět pouze jednotřídní.
Další konkrétní zpráva o školní budově pochází až z roku 1870. Tehdy se v její jediné
třídě tísnilo 219 dětí. V říjnu téhož roku školu v takovém stavu zastihl i okresní školní
inspektor Josef Pilař a zdá se, že byl šokován. Nařídil neprodlené otevření druhé školní třídy a
ještě za své návštěvy v obci dohlédl na to, aby pro ní byl pronajat tehdy nově postavený
domek Josefa Švarce č.p. 96. Rozhodnutí svého zástupce potom zpětně potvrdila i okresní
školní rada.
Během tří let však stála obec před stejným problémem - dosavadní dvě třídy nestačily
rostoucímu počtu dětí. Rozhodnutím zemské školní rady z 30. září 1874 byla škola rozšířena
k datu 1. ledna 1875 o třetí třídu. 15) I pro ni musela být najata zvláštní místnost - v domě „U
Nováků" (viz obrazová příloha, obr. 2).

Modřanská obecná škola byla tedy trojtřídní školou, rozmístěnou ve třech různých
objektech, z nichž poslední jmenovaný běžně sloužil jako hostinec. Takový stav vyvolával
nevoli nadřízených školských úřadů a už v době povolení třetí třídy byla vyslovena podmínka,
že se místní školní rada postará o postavení vyhovující školní budovy, která by pojmula
všechny třídy. Návrhy, jak vyhovět, byly dva: postavit novou budovu na školní zahradě proti
faře, nebo provést přístavbu stávající jednotřídky č.p. 29. Rozhodování místní školní radě
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usnadnil nedostatek finančních prostředků. Vybrána byla levnější varianta - tedy přístavba.
Podle návrhu Bohumila Svojse se v ní počítalo se dvěma třídami a dvěmi dalšími místnostmi,
z nichž jedna měla sloužit jako kabinet, druhá jako byt pro řídícího učitele. Místní školní rada
podala 29. října 1875 žádost okresní školní radě o příspěvek na stavbu nové školní budovy.
V písemnosti je vykreslen i stav celé obce, dovolím si ho proto citovat: „... Do roku 1861
jsme měli v Modřanech chatrnou školní budovu, která k vyučování nepotřebná byla, protož
uznána potřeba, abychom novou školní budovu za školu postavili. Ke škole povinných děti
bylo 70, proto byla postavena nová škola o jedné třídě nákladem 6570 zl. Ale brzy jsme
poznali, že bylo chybeno. V roce 1863 vystavěl se u nás cukrovar, a tu se lid se všech stran
jen hrnul. Domky lidmi byly přeplněné a muselo se tu nových domků stavět. V roce 1861
naše obec čítala jen 66 nových domů. Druhá příčina dnešní lidnatosti je závod truhlářský, pri
kterém se na dva velké domy činžovní postavily pro dělníky v továrně zaměstnané. Od
postavení cukrovaru se obyvatelstvo větší, že ve třech letech máme u nás školou třítřídni a
podle počtu povinných dítek přísluší, abychom se i o čtvrtou třídu starali.. ." 16)
Na stavbu bylo vypsáno výběrové řízení -„oferta", jehož se zúčastnilo celkem šest
uchazečů. Vybrána byla opět nejlacinější nabídka stavitele Jana Beringera, který byl ochoten
poskytnou slevu 20%. 17) Na druhém místě se umístil stavitel Václav Kohout z Bráníka. Jeho
neúspěch se pak stal zdrojem třenic okolo stavby školy.
V obci se vzápětí rozhořel o školu spor. Odpůrci stavby, přátele odmítnutého stavitele
Kohouta, tvrdili že přístavba školy ohrozí přístupnost kostela. Když do věci zasáhl i farář P.
Karel Böttcher s dobrozdáním, že i tak je cesta ke kostelu dost široká, přistoupilo se 1. května
1875 ke kopání základů pro stavbu. Sporům však ještě nebyl konec. Svůj protest proti stavbě
nyní podaly přiškolené obce (Lhotka, Hodkovičky a Zátiší) a to navzdory tomu, že dříve daly
ke stavbě souhlas. Místní školní rada ve snaze vyhnout se dalším nepříjemnostem předala věc
přístavby školy obecnímu zastupitelstvu, které motivováno snahou ušetřit, neprodleně
změnilo plány. Rozhodlo se přistavět pouhé dvě třídy a vyhloubené základy pro další dvě
místnosti nechat opět zavézt. Při tom už zůstalo. Stavba byla zkolaudována 20. srpna 1877.
Je jasné, že polovičaté řešení obecního zastupitelstva nemohlo mít dlouhého užitku.
V březnu roku 1885 povolila zemská školní rada zřízení čtvrté a páté postupné třídy, pro ktere
se „kupodivu" opět nedostávalo místo. Nadřízené školské orgány proto opět vázaly otevřeni
obou tříd na podmínku získání vhodných školních místností. O razantním jednání okresní
školní rady svědčí, že už 23. května obdržela místní školní rada výzvu, aby neprodlene
předložila vyjádření jednak vlastní, jednak obecních zastupitelstev všech přiškolených obci o
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tom, že do konce října 1885 budou opatřeny jak školní místnosti, tak jejich vybavení. Občané
i obec se však postavili proti stavbě školy. Starosta Josef Svoboda se tak dostal do velmi
nepříjemné situace, kterou vyřešil tím, že se na čas vzdal své funkce. Jeho dočasným
zástupcem se stal František Vošahlík, který ke stavbě nové školy zaujal rozhodný postoj a
nehodlal plýtvat časem. Poté, co se mu podařilo získat podporu ředitele cukrovaru Grosse,
tedy hlavního investora, nestálo stavbě nic v cestě. Místní školní rada záhy vypsala ofertní
řízení na stavbu nové školy, jejíž uzávěrka byla už 10. července 1885. Vítězem se stal stavitel
Antonín Kubr, který celou stavbu podle plánu

Bohumila Holečka dokončil v rekordním

termínu. Už 24. října 1885 se konala kolaudace a o den později slavnostní svěcení školy.
Otevírání nové školní budovy se stalo událostí, na kterou se dostavila celá obec „v rouše
právě svátečním" 18 '. Slavnosti se zúčastnil okresní hejtman Herrmann, okresní školní
inspektor Matějček, starosta pražského Sokola Dr. Linha, starosta okresního zastupitelstva Dr.
Valter, samozřejmostí je přítomnost zástupců přiškolených obcí, spolků a mnoha dalších.
Ironií je, že hlavní strůjce celého podniku - František Vošahlík se pro nemoc nemohl dostavit.
Světitel, kanovník a vikář P. František Kočí, pronesl skvělou řeč, řídící učitel Vacek převzal
klíče od stavitele Kubra, provolal slávu ochránci umění a věd vznešenému příznivci školství
Nejjasnějšímu císaři a králi, načež došlo k svěcení jednotlivých tříd. Ve sborovně byl zazděn
kámen s letopočtem a vložen pamětní list s podpisy přítomných. Na slavnostní hostině, která
bezprostředně následovala, vznášeli přítomní pánové „vzletné toasty" 19 ' a nikoho už
nenapadlo pomýšlet na spory, které stavbě předcházely.
Nová školní budova měla sedm tříd, sborovnu a byt pro řídícího učitele. Celkový náklad
na stavbu se vyšplhal na částku 10 077 zl., 50 kr. a rozdělen byl mezi celou školní obec.
Nejvyšší podíl nesly přirozeně Modřany se značným přispěním cukrovaru (8986 zl.), dale
Hodkovičky (449 zl.), Lhotka (320 zl.) a Točná (321 zl.). V roce otevření do ní docházelo
celkem 335 dětí.

Nová škola se svým nápisem „Našim dítkám" na průčelí se stala ozdobou Modřan (viz
obrazová část, obr. 3). Problém s nedostatkem tříd a nadbytkem dětí však nevyřešila
nadlouho, na pouhých 15 následujících let. O prosperitě obce byla již řeč. Do Modřan se za
prací stěhovalo stále množství lidí a tomu odpovídal nárůst žáků ve školních lavicích. Na
přelomu století jich bylo 604. Ve školním roce 1899/0 dosáhl počet dětí ve druhé třídě 115,
bylo nutno otevřít pobočku, pro kterou ve školní budově nebylo místo. Byly proto otevřeny
dvě školní třídy v budově radnice (viz obrazová příloha, obr. 6), kam od ledna 1899 začali
docházet žáci 1.a 2. B.
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Na jednání obecního zastupitelstva se otázka tíživé situace školy dostala v zimě roku
1899. Antonín Moravec tehdy navrhl, aby si obec vzala komunální půjčku a vystavěla novou
školní budovu. Proti tomu vystoupil zástupce virilního hlasu - ředitel cukrovaru Korczak
stím, že obec nemá dostatečné prostředky na splácení úroků. Argument uznala většina
přítomných a pro novou pobočku při čtvrté třídě byla otevřena třída v najatém domě č.p. 60
Josefa Klímy. Takový postoj obecního zastupitelstva ke školské otázce bude pro několik
příštích let (resp. desetiletí) typický.
Docházelo zatím pouze na dílčí úpravy školy a jejího bezprostředního okolí. O
prázdninách roku 1901, ve snaze zajistit pohodlný přístup ke škole a upravit nevzhledné
„školní návrší", dala místní školní rada terén směrem k hlavní silnici odkopat a na tom místě
postavit cihlové schody. Prostor před budovou byl pak částečně vydlážděn. Interiér školy byl
o prázdninách pravidelně renovován, tj. natírána okna, lavice i tabule, vymalovány třídy apod.
V létě roku 1900 byla přestavována nevyhovující kanalizace s nákladem 1 357 zl.
Obecní zastupitelstvo jednalo o stavbě nové školní budovy znovu 5. března 1906. Padl
zde návrh, aby byl pro třídy umístěné v radnici hledám vhodnější objekt. Zdá se, že příčinou
byla hlavně nespokojenost zastupitelů s tím, že musí jednat v hostinci „U Nováků". Chtěli
zpět svou zasedací místnost. Když však zjistili, že hostinský Novák požaduje za pronájem
svého sálu pouhé 4 kr., od návrhu upustili.

Je smutnou skutečností, že vážnou rozpravu o stavbě nové školy iniciovala až tragedie
rodiny řídícího učitele Hrdiny. Hrdinovi obývající školní byt byli postiženi infekcí tyfu a
v krátké době na ní vymřela bezmála celá rodina (viz kapitola o hygieně a zdravotním stavu).
Příčina byla shledána v nezdravém bytě, potažmo celé školní budově. Škola byla ihned
uzavřena, pročež se provizorně vyučovalo v najatých místnostech mimo školu - ve dvou
místnostech radnice a v jedné u Pěnkavů, č.p. 157. Je zřejmé, že tři místnosti nemohly
postačit počtu tříd (v té době jich bylo deset). Bylo zavedeno střídavé polodenní vyučování,
kdy na každou třídu připadaly čtyři půldny v týdnu.
Školní budova pak byla desinfikována. Místnost, která byla shledána jako nejhorší (s
okny k východu), byla určena za budoucí kabinet. Zbývající dvě místnosti byly dány za byt
školníkovi. Smysl tohoto opatření mi bohužel uniká. Doufám totiž, že ho nelze chápat tak, jak
se samo nabízí: nezdravý byt je dobrý alespoň pro školníka.
Na zprávu o smutných událostech reagovala též okresní školní rada. Obeslala místní
školní radu výzvou, v níž apelovala na to, aby se postarala o novou školní budovu vyhovující
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současné době a požadavkům. Komise, která po vypuknutí epidemie školu revidovala,
zkonstatovala ve své zprávě, že je škola „nevyhovujícící zdravotním požadavkům ani měrou
nej menší " 20) .

Bylo potom jednáno o vhodném místě pro stavbu nové školy. Místní občané nabídli ke
koupi dva nájemní byty č.p. 60 a 166, z transakce však sešlo pro vysokou nákupní cenu
(60000 K) 2,) . Dalším pokusem byla koupě několika parcel (č.k. 41, 70/1, 70/2, 44, 71) za 6
000 K v roce 1909. Proti tomuto postupu však podali tři členové místní školní rady protest,
k němuž se připojilo i 29 modřanských občanů a místní politická organizace národních
socialistů. Zdrojem jejich nespokojenosti byl fakt, že i při spojení všech parcel dohromady
půjde o pozemek velmi malý a pro školu nevhodný. Místní školní rada jako celek pak musela
ustoupit. 13. prosince 1911 byla koupě zrušena.
Modřanské školou povinné děti mezitím docházely do stávající školy a najatých tříd.
Exteriér ani interiér školy se přitom nijak nezměnil. Byl alespoň vylepšen přístup ke škole. Při
příležitosti rozšiřování ulice Komenského a Kostelní v roce 1911 byly přeloženy schody ke
škole směrem kjihu. Sad, který obklopoval školu, byl přitom poněkud zmenšen a obehnán
kyklopským zdivem. Touto úpravou se zvětšila plocha letního cvičiště, které bylo
v bezprostřední blízkosti školy.
Snahy o zakoupení vhodné parcely byly korunovány úspěchem teprve následujícího roku.
Pozemek č.k. 259/1 byl od Josefa Svobody sice prozatímní kupní smlouvou zakoupen už
v červnu roku 1911, aby se však místní školní rada vyhnula další blamáži, požádala okresní
školní radu o komisionální prohlídku a schválení pozemku. Okresní rada byla spokojena.
Modřany měly k dispozici vhodnou parcelu pro stavbu školní budovy. Zaplatily za ni 36 000
K. Cesta k samotné stavbě byla však nepoměrně delší.

Obec neustále rostla - co do populace i zástavby. V roce 1910 měla 286 domů a 2724
obyvatel, jejichž 494 dětí byly zapsány do 10 tříd obecné školy. Aktuální se stávala i otázka
zřízení měšťanské školy, do měšťanek na Zbraslavi a v Podolí docházelo z Modřan v roce
1910 na 31 dětí, o čtyři roky později jich bylo 61. Stávající školní budově přitom už nestačily
dílčí údržbářské práce. Konstatováno bylo také, že schodiště a chodby jsou příliš úzké a
vchod „předpotopní", hoši z první třídy navíc museli na suché záchody přes dvorek, (odkaz)
Potřeba nových školních ústavů byla akutní.
V rámci co nejrychlejšího uspokojení této potřeby zvolila v roce 1914 místní školní rada
ze svých řad čtyřčlennou komisi zástupců. Tvořili jí Václav Neč, coby předseda a starosta

22

obce, Václav Skořepa (ředitel cukrovaru), František Kačín (řídící učitel) a Gustav Procházka.
Pohyblivými členy komise měli být odborníci různých oborů, jejichž společná součinnost
měla přípravu stavby urychlit. Dobrou vůli komise zhatil příchod první světové války. Starosti
obecních zastupitelů, členstva modřanské školní rady byly po čtyři následující roky úplně
jiné. Nová škola musela na svůj vznik ještě dlouho počkat.

3. 3. 2. Organizace modřanské obecné školy

Co do organizace a diferencovanosti podléhala škola v Modřanech zákonům platným ve
své době. Etatizací školství přešly veškeré funkce církve na státní instituce. Dozor
arcibiskupské konzistoře byl převeden na zemskou školní radu, funkce vikariátu převzala
okresní školní rada na Smíchově. V jejím čele stál okresní hejtman a přímý dozor vykonával
okresní školní inspektor (prvním inspektorem pro modřanskou obecnou školu byl Josef Pilař).
Dozor nad školami v obci přešel z faráře (tehdy P. Karela Böttchera) na místní školní radu,
v Modřanech zřízenou v roce 1873. Předsednickou funkci v tomto orgánu zastával zpravidla
starosta Modřan, v roce 1873 to byl pan Václav Bláha, virilním hlasem vládl ředitel cukrovaru
Bohumil Svojs, zástupcem církve byl již zmiňovaný P. Böttcher. Přímý dozor obce na školu
se uskutečňoval prostřednictvím školdozorce voleného obecním zastupitelstvem. Prvním
v pořadí byl Josef Svoboda. Modřany tvořily tzv. školní obec spolu s přiškolenými obcemi
Hodkovičkami, Lhotkou, samotou Šabatka, komořanským dvorem a Zátiším.
O tom, za jakých okolností byly otevírány další třídy při škole v Modřanech byla již
částečně řeč. Víme tedy, že až do roku 1872 byla škola jednotřídkou. Mezi čtyřmi stěnami se
ve třech odděleních se tedy muselo učit všech osm ročníků obecné školy. Po zásahu školního
inspektora Pilaře v roce 1872 byla bleskově zřízena druhá třída v jiném objektu. Modřany
tedy měly školu dvoutřídku. V celkem čtyřech odděleních obou tříd je rozděleno osm ročníků.
Rozhodnutím zemské školní rady z roku 1874 byla otevřena i třetí třída, jejíž existence byla
ovšem vázána na výstavbu vhodné školní budovy. Komplikace, které provázely její stavbu už
známe. Její dokončení spadá až do roku 1877. V letech 1874 - 1877 byla jedna ze tří tříd
prozatímně umístěna v soukromém domě č.p. 60.
Povolení čtvrté a páté třídy okresní školní radou je záležitostí až roku 1885. Okresní
školní rada k rozšíření školy svolila v případě, že proto budou vytvořeny vhodné podmínky.
Hraničním termínem byl přitom měsíc říjen. Místní školní rada tak byla postavena před
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nelehký úkol: v kratičkém termínu připravit, zorganizovat stavbu a hlavně opatřit na ni
finanční prostředky. V předchozí kapitole bylo již popsáno, že novostavba

byla skutečne

v říjnu předána školním dítkám k užívání.

Jistý zásah do organizace školy znamenala i událost přírodního ba živelného charakteru.
V září roku 1890 zasáhla bezprostřední okolí toku Vltavy povodeň, Modřany nevyjímaje.
Velká voda kulminovala od 3. do 5. září než začala pomalu opadat. Tehdy zánovní školní
budovu vzhledem k j e j í poloze na „školním vršku" neohrozila, ovšem sebrala či zatopila
několik domů na samém břehu řeky a připravila tak nemálo rodin o střechu nad hlavou. 9. záři
navštívil obec okresní hejtman Herrmann a přikázal okamžitě ukončit vyučování a uzavřít
školu žactvu. Zdi budovy se potom staly útočištěm postižených rodin - v každé ze sedmi tříd
našlo dočasný azyl sedm rodin.

Hospodářský růst obce a zvyšování počtu živností přinesl také potřebu vyššího vzdělání
živnostenského dorostu. Učedníci museli za svou teoretickou přípravou docházet doposud do
řemeslnické školy na Zbraslavi zřízené 1. března 18 3 5.22) Obecní zastupitelstvo proto 31.
prosince 1891 přijalo jednomyslně návrh, aby byla v obci otevřena průmyslová pokračovací
škola. K propracování návrhu byla ihned zvolena komise, jejímiž členy byli mj. starosta
Svoboda a řídící učitel Vacek. Komise propočetla předpokládané náklady se zřízením a
vydržováním takové školy a svůj závěr přednesla obecním zastupitelům 5. března. Jejich výše
však přítomné odradila, pročež byl návrh prozatím odložen. Znovu se celá věc vrátila na
jednací stůl v listopadu 1892. Proti původnímu rozpočtu 1184 zl. byla částka upravena na 613
zl., což se ukázalo jako přijatelné. Návrh byl přijat jednomyslně a nic nestálo v cestě podání
žádosti o otevření školy.
C. k. místodržitelství povolilo průmyslovou školu pokračovací v říjnu 1893. Obec
uhradila náklady spojené se zařízením školy, místní školní rada uvolnila dvě učebny v obecné
škole. Výnosem z 30. října 1893 povolila okresní školní rada, aby členové učitelského sboru
obecné školy mohli vyučovat na škole průmyslové. Správcem nového ústavu byl jmenován
Ferdinand Vacek a další čtyři učitelé se stali jeho vyučujícími.
V roce otevření školy se do ní přihlásilo 64 žáků. Vzdělávali se v jednoleté přípravce a
následně dvou ročnících. V přípravce se vyučovalo šest hodin, v prvním a druhém ročníku po
sedmi hodinách týdně. Výuka se odehrávala v době, kdy učebny nesloužily obecné škole tedy o nedělních dopoledních. Tato věc pak přinesla pobouření duchovního správce, P.
Bóttchera, který si stěžoval na neúčast učňů na nedělních bohoslužbách. Otevření ustavu
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přitom farář vítal řečí, „v níž velebil pokrok umění a věd a dokazoval potřebu nutnou dalšího
sebevzdělání. Jen tak, pravil, budeme národem silným, když každý v pevném vědomí státi
bude na svém místě a posiluje se vzdělaností působiti bude zdárně ve všeobecný prospěch.
Nade vše pak doporučoval, aby každý doma i v cizině hlásil se ke jménu Čech a všude se znal
býti českým řemeslníkem" 23)

Počet dětí ve třídách obecné školy mezitím stále narůstal. Ve školním roce 1894/5, kdy
začala školní kronika evidovat počty žáků ve třídě, vykazovala se jako nejplnější první třída.
Celkem do ní docházelo 116 dětí, což převyšovalo normu stanovenou novelou školského
zákona z roku 1883. Na jednoho učitele ve třídě mělo připadat 100 žáků. 24) Zdá se, že už
tehdy byla první třída rozdělena - na chlapeckou a dívčí. Podobným procesem pak procházely
všechny třídy obecné školy. Kdy která třída byla otevřena shrnuji v tabulce č.l (viz přílohová
část). Na přelomu století měla pak obecná škola smíšená v Modřanech celkem 593 žáků, pet
definitivních postupných tříd, tři definitivní a dvě zatímní pobočky. Znamená to, že tridy byly
rozděleny na A. a B., tedy chlapecké a dívčí ve všech pěti třídách. Z těchto deseti tříd bylo
sedm umístěno ve školní budově, dvě v radnici a jedna v soukromém domě. Prostorová tíseň
obecné školy byla alarmující, jak byla řešena, už víme.

Na jaře roku 1906 obecní zastupitelstvo projednávalo a přijalo návrh na otevření
hospodářského kurzu při průmyslové pokračovací škole. Tento kurz měl přispět k povzneseni
zemědělského stavu. Zemská školní rada tento počin schválila svým výnosem ze dne 11. října
1907. Na vydržování tohoto kurzu měl přispívat Hospodářský spolek (založený v Modřanech
roku 1890) a to částkou 40 K ročně. Do kurzu se v roce jeho otevření zapsalo 35 žáků.

V roce 1907 zaměstnávala obecní zastupitelstvo i místní školní radu žádost obecního
zastupitelstva Hodkoviček

a osady Lhotka na odškolení z modřanské školní obce. Tato

žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že vzdálenost obou míst není větší než 4 km, cesta je
schůdná a bezpečná. 25) Modřanská obec by odškolením přišla o příjem ze školních přirážek
v hodnotě cca 700 K. Ze školy by přitom odešlo pouze 69 žáků, což byl takřka zanedbatelný
počet, takže by nebyla zrušena jediná třída. Z uvedeného je patrné, že odškolení by bylo pro
Modřany velmi nevýhodné. Zamítnutím žádosti však celá záležitost neutichla natrvalo.

Zájemci o další vzdělání na měšťanské škole byli odkázáni na měšťanky v Podolí a na
Zbraslavi. 26) Poprvé školní kronika eviduje přestup svých bývalých žáků na měšťanku ve
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školním roce 1908/09. Tehdy přecházelo 21 hochů a 17 děvčat, tedy 38 žáků. Jejich počet se
postupem času zvyšoval. Ve školním roce 1913/14 jich bylo celkem již 61. Vývoj zájmu o
další vzdělávání na měšťanské škole sleduje tabulka č.2 (viz přílohová část)
V dubnu 1914 místní školní rada projednala možnost podání žádosti o zřízení měšťanky
v Modřanech. Jeden ze zasedajících členů přitom poukázal na četnost založení německých
měšťanských škol; je tedy povinností vzdělaného českého národa zajistit vyšší vzdělání česke
mládeži. Podmínky pro otevření takového ústavu prý v Modřanech jsou - dostatek dětí, navíc
s perspektivou docházky žáků z Cholupic a Písnice. Příspěvek se setkal s příznivým ohlasem
přítomných. 27) Z řeči zaznívá i ohlas oběžníku Svazu měst v královstvím českém, který
vyzýval obecní školské orgány k podávání žádostí zemské školní radě o povoleni
měšťanských škol a který obdržela i modřanská školní rada.
Jednání o modřanské měšťance zřejmě odráží situaci, která ve věci povolování nových
měšťanských škol nastala v druhém desetiletí 20. století. V důsledku neutěšeného stavu
státních financí bylo otevírání měšťanek minimální, ba nulové. Rozvoj a počet českých
měšťanských škol přitom výrazně zaostával za německými ústavy.
Tak či onak, návrh místní školní rady přijalo i obecní zastupitelstvo a zavázalo se postarat
o novou školní budovu pro tuto školu. Žádost byla zemské školské radě zaslána v průběhu
dubna.

O

odpovědi

žádný

z pramenů

nehovoří.

Vzhledem

k

popsanému

trendu

(ne)povolování měšťanek je však jasné, že žádosti nebylo vyhověno ani v případě Modřan.
Během několika málo měsíců navíc začala první světová válka a celá záležitost upadla
v zapomnění. Čas modřanské měšťanky měl přijít teprve po válce.

V březnu roku 1914 se znovu objevila na jednacím stole obecního zastupitelstva
záležitost odškolení Hodkoviček. Žádost hodkovičské obce byla však opětovně a jednomyslně
zamítnuta. Úporná snaha Hodkoviček o vyvázání ze školní obce modřanské je poněkud
překvapující. Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva nás totiž informují o tom, že
Hodkovičky by pak byly přiškoleny Braníku. Tamější školní přirážky byly však takřka
dvojnásobné než v Modřanech. 29)

Příchod prvního světového válečného konfliktu s sebou přinesl potřebu nemalých
organizačních změn. Nejenže byl mobilizován učitel Čumrda a jeho absence musela být
náležitě nahrazena. Následkem válečného dění v monarchii se stalo obecným jevem
přistěhovalectví. Modřany zasáhla vlna emigrace z Haliče. Přišedší rodiny s sebou vedly i 26
dětí, o jejichž školní povinnosti muselo být postaráno. Kdatu 1. března 1915 byla při
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modřanské obecné škole zřízena polská škola. Její jedinou vyučující se stala Filomena
Dědičová (příjmení se vyskytuje i ve formě Dziedzicowna), která děti učila v třídě l.B vždy
v úterý, středu, pátek a v sobotu od 14 do 16 hodin.
Odvodem modřanské mužské populace na válečnou frontu ocitly se rodiny bez svých
živitelů. „Chudé matky byly nuceny ohlížeti se po výživě a sháněti potraviny, jichž byl velký
nedostatek, takže nejmenší dítky byly zůstaveny samy sobě". 30) Místní školní rada reagovala
na problém nezaopatřených dětí na společném zasedání s obecním úřadem 4. srpna 1916.
Bylo zde navrženo zřízení opatrovny pro děti od 3 do 6 let. Obecní zastupitelstvo se přitom
zavázalo hradit veškerý osobní i věcný náklad spojený s jejím provozem. Opatrovně byla
propůjčena jedna místnost v budově radnice (užívaná ovšem třídou l.B) opatrovnicí dětí byla
ustanovena Marie Kratochvílová. Ke dni 19. září sem bylo zapsáno 32 hochů a 53 dívek.
Toto bohulibé opatření s sebou však přineslo komplikace ve vyučování prvních tříd.
Dívčí první třída přišla o svou učebnu, bylo proto nutné zavést v prvních třídách střídavé
polodenní vyučování. Hoši měli vyučování v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 10 a od 13
do 15 hodin, dívky měli v tyto dny výuku od 10 do 12 hodin. V úterý, čtvrtek a sobotu se
postup obrátil.
Energetické nároky války se projevily v zázemí nedostatkem otopu, zejména uhlí. Školní
kronika se o nedostatku uhlí poprvé zmiňuje až v druhé polovině války, ve školním roce
1916/17. Škola spotřebovala všechno uhlí, které místní školní rada opatřila a v průběhu ledna
a února se nepodařilo sehnat další. 23. ledna byla tedy škola uzavřena. Uhelné prázdniny
skončily až 23. následujícího měsíce. Tehdy nechala obec vykácet akátové sady, aby si
vytěžené dřevo mohli rozebrat nemajetní občané. Svůj příděl dostala i škola, a tak mohlo být
zahájeno alespoň střídavé polodenní vyučování. S pomocí cukrovaru se pak podařilo sehnat
menší zásobu uhlí, ovšem střídavé vyučování setrvalo až do 17. března. S koncem války
narůstala všeobecná nouze, jejíž následky se snažila zmírnit i místní školní rada svými
opatřeními (viz kapitola podpoře sociálně slabších žácích). V zimě na přelomu let 1917 a
1918 se opakovala i uhelná krize. I tentokrát byla řešena střídavým vyučováním ve všech
třídách, a to už od 10. prosince do konce března 1918.
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3. 3. 3. Učitelé a škola
Učitelů se na obecné smíšené škole v Modřanech vystřídalo za dobu její existence
nesmírné množství. Fluktuace učitelstva byla po celé sledované období nepoměrně vyšší než
dnes. Je přitom evidentní, že časté přesuny jednotlivých učitelů ze školy na školu se nedělo
z vůle samotných vyučujících, ale z popudu nadřízených školských úřadů.
Cílem mé práce není podrobně sledovat osudy každého jednoho z učitelů, který kdy učil
na modřanské škole. Většinou by to bylo ovšem možné - vzhledem k pečlivému vedení
školních kronik. Podrobněji se však zastavím spíše u těch členů učitelského sboru, kteří na
sebe nějak upozornili, případně na ně upozornily okolnosti. Vyhnout se ovšem nelze řídícím
učitelům, jejichž zpravidla dlouholetá praxe na škole její chod poznamenala. Většinou šlo o
skutečné osobnosti (tak o nich alespoň mluví soudobé prameny), které znamenaly pro svou
školu i pro svou obec velmi mnoho. Pokusím se také shrnout některé obecné podmínky práce
učitele na přelomu 19. a 20. století a konkretizovat je na situaci v Modřanech.
O profesní přípravě učitelů byla řeč v obecném úvodu kapitoly. Absolventi učitelských
ústavů se pak vydávali na jednotlivé školy jako zatímní učitelé, zkouškou učitelské
způsobilosti se mohli dopracovat ke jmenování definitivním učitelem. Zvláštní postavení
měly tzv. industriální učitelky - vyučující dívčích ručních prací. Ze školních

kronik lze

vyčíst, jaké byly rozdíly ve finančním ohodnocení těchto učitelských kategorií. V 60. letech
činil plat modřanského učitele 400 zl. ročně, podučitel 280 zl. a industriální učitelka 200 zl..
Plat řídícího učitele, jehož post vznikl na modřanské škole v roce 1872, byl potom 500 zl.
ročně.
Těžko lze hodnotit, jak si v otázkách financí učitelé stáli, nemáme-li patřičné srovnání.
Okolnosti však naznačují, že jmenované částky nebyly nijak závratné. Pražský mlynář
Antonín Novotný ve své závěti z 12. února 1863 (tedy před vydáním Hasnerova zákona a
zavedením pravidelného platu pro učitele) odkázal modřanské škole 1 000 zl., jejichž úrok
mel být vyplácen učiteli na přilepšení. Tak se dělo do roku 1879, kdy okresní školní rada na
Smíchově rozhodla, že podobná podpora učitelstva není již na místě. Učitelů na škole je navíc
vetší množství, proto bude renta odebrána i řídícímu Vackovi, který jí pobíral. Úrok byl pak
převeden ve prospěch samotné okresní školní rady. Ferdinand Vacek se proti tomuto
rozhodnutí odvolal k zemské školní radě, která jeho nárok uznala. Podpora náleží správci
školy, tedy nyní řídícímu učiteli.
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Řídící učitel navíc mohl počítat s poskytnutím tzv. naturálního bytu o dvou místnostech,
kuchyni, sklepem na uhlí a špižírnou. Dokud byla školní budova jednotřídní, tj. do roku 1875,
byl ředitelský byt logicky umístěn mimo školní budovu, na bohužel nezjištěném místě. Není
ani jasné, zda se byt řídícího vešel do novostavby z roku 1875, zvlášť když víme, že budova
byla oproti původnímu plánu podstatně menší. Pochybnosti o existenci bytu pro řídícího
učitele nemáme až ve školní budově z roku 1885. Nelze bohužel zjistit, ve které její části byl
umístěn. Podmínky k životu v něm však zcela jistě ideální nebyly, což se tragicky projevilo na
rozšíření tyfové infekce a úmrtích v rodině řídícího učitele Hrdiny (viz kapitola o školní
budově a kapitola o zdravotním stavu a hygieně). Místnosti ve školní budově byly po
desinfekci přeměněny v byt pro školníka. Ředitelský byt byl tedy opět přesunut jinam. Jeho
umístění se mi bohužel nepodařilo vypátrat.

Nyní už k samotným učitelům a řídícím učitelům. O několika prvních učitelích
modřanské jednotřídky byla už řeč. 1. dubna 1867 přišel na školu Ferdinand Vacek (viz
obrazová příloha, obr. 4). Narodil se 15. července 1842 v Lipnici u Německého Brodu jako
syn tamějšího učitele. Učit začal v roce 1862 ve svém rodišti, odkud byl odvolán na školu do
Vršovic. Odsud směřovaly jeho kroky na modřanskou jednotřídní obecnou školu. Pri
příležitosti otevření druhé třídy v květnu 1873, pro kterou byl přijat podučitel František
Šafránek, byl Vacek jmenován řídícím učitelem. Doba jeho ředitelování drží co do délky mezi
ostatními řediteli primát. Trvala plných 32 let. Za tu dobu se toho odehrálo mnoho nejen ve
škole, ale i v celé obci. Za jeho správy a na základě jeho návrhu byla dvakrát provedena
(pří)stavba školní budovy, škola se rozrostla z jednotřídky do relativně moderní obecné školy
o pěti třídách s pěti pobočkami. Za tu dobu odchovala víc než tři generace svých žáků. V roce
1893 se Vacek zasloužil o založení průmyslové pokračovací školy, která znamenala velký
pokrok ve vzdělávání budoucích živnostníků. Jako velký přítel sadařství, zahradničení a
přírody vůbec, inicioval v roce 1893 založení školní zahrady. Z jeho popudu byly osazovány
holé stráně v blízkosti Modřan ovocnými stromy, roku 1883 byla založena obecní višňovka. K
lásce ke stromům vedl i své žáky. 3I) Zastával rovněž funkci regenschoriho v kostelíku
Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech; vedl tedy školní mládež i k jejímu múzickému
rozvoji. Sborová vystoupení, která s dětmi secvičil, našla řadu uplatnění během četných oslav
nejrůznějších výročí „nejvyššího panovnického domu". Jeho zásluhy ocenila nejen modřanska
obec, když ho za jeho zásluhy jmenovala čestným občanem, ale i zemská školní rada, která ho
vyznamenala pochvalným uznáním za jeho „péči a zásluhy". Zemřel dva roky pote, co se
vzdal svého ředitelského postu, v roce 1907.
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Ferdinand Vacek přijímal do služeb školy i učitele Bohumila Truhelku, který nastoupil po
odchodu učitele Šafránka. Dovolím si zde poznamenat osud učitele Antonína Michla, který
mě zaujal svým tragikomickým rozuzlením. Michel byl přijat v roce 1875 jako výpomocný
učitel pro tehdy otevřenou třetí třídu. Na nové místo nastoupil prvního ledna 1875. S povozem
se pak vracel pro své osobní věci do Prahy. Panoval tehdy krutý mráz, pročež ho cestou ranila
mrtvice „a než přijel do vyšehradské brány, byl bez sebe". 32) Ošetřován pak byl ve
vinohradské nemocnici. Ačkoli se časem zotavil, na místo učitele už nenastoupil. Rozhodl se
vstoupit do semináře v Hradci Králové a stát se knězem. Místo něj se stal učitelem třetí třídy
Eduard Levý.
V chronologickém pořádku uvedu ještě jména učitele Františka Bobka, který nastoupil ve
třetí třídě po učiteli Levém, Ludvíka Knorra učitele, který převzal druhou třídu po B.
Truhelkovi. Po něm nastoupil František Bobek, Václav Němeček a posléze Rudolf Burghardt.
Další výčet jmen nemá, myslím, valného smyslu.
Výnosem okresní školní rady ze 14. září 1875 bylo na škole zavedeno vyučování ženským
ručním pracím. Pro vyučování tohoto předmětu na osm hodin týdně byla jako industriální
učitelka přijata Kristina Ausobská, vdova po úředníku ze Zbraslavi.
Jak bylo uvedeno, v roce 1905 opustil vedení školy řídící učitel Vacek. Na jeho místo
nastoupil František Hrdina, který na škole jako definitivní učitel působil už od roku 1878. I
tento muž vynikl jako sadař a zasloužil se o další osazování okolí Modřan mladými stromky.
Tuto svou zálibu rozvíjel i u svých svěřenců. V roce 1892 svěřila místní školní rada Hrdinovi
do péče pozemek „Za humny", aby zde založil školku různých dřevin a společně se staršími
žáky o ni pečoval.
Modřany mají velmi pestrou pravěkou minulost. Památky na praobyvatele oblasti zaujaly
i řídícího Hrdinu a stal se jejich horlivým sběratelem. Spolu se svým kolegou Hynkem
Kotvou založil dokonce archeologickou sbírku, která měla být uložena ve škole. Na místě
byla až do 60. let 20. století, kdy byla zrušena a převezena do Středočeského muzea
v Roztokách. Doba jeho ředitelského působení nebyla dlouhá. Již několikrát jsem v textu
narazila na jeho smutný osud. Zemřel na nákazu tyfem 20. července 1908. Pohřeb řídícího
učitele Hrdiny na Olšanských hřbitovech vypravila místní školní rada na vlastní náklady.
Po dočasné správě školy Janem Chytráčkem byl dekretem zemské školní rady na post
řídícího učitele ustanoven František Kačín. Tento učitel se narodil 2. července 1862 ve
1
1

Smilovicích. Po učitelské praxi v Oužicích, Dobřichovicích, Davli a Středoklukách zakotvil
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v Modřanech. Jeho ředitelování spadá do složité etapy našich dějin. Školu spravoval během
první světové války a vzniku samostatného Československa. Pod jeho správou došlo ve škole
k důležitým organizačním změnám, které budou popsány v další části práce. Na zaslouzený
odpočinek odešel po 17 letech ředitelské praxe, v roce 1925.

První světová válka se stala (přirozeně nevítanou) příležitostí, při které se učitele
modřanské školy zapojili do správních i jiných záležitostí obce. Válečné

události

poznamenaly chod školy i osudy některých jejích kantorů. Jako jeden z 82 modřanských
mužů byl hned v samém začátku války mobilizován i učitel František Čumrda. Odvelen byl k
8. zeměbrannému pluku, s nímž odešel na frontu do Srbska. Již na konci září byl však zraněn
do ramene, převezen do zázemí a superarbitrován. Navzdory trvalým následkům válečného
zranění nastoupil zpět do vyučovacího procesu. V posledním roce války, ve školním roce
1918/19, se však utrpěný úraz opět ozval - onemocněl zánětem pohrudnice a ze školy odešel.
Zemřel 25. května 1919. Jeho pohřbu se zúčastnilo velké množství školních dětí.
Kromě učitele Čumrdy byli mobilizováni i učitelé Pešek a Kotva. Měli však větší štěstí,
když jim oběma byla uznána superarbitráž pro srdeční vadu.
Učitelé školy jako loajální občané Rakouska-Uherska museli přispět ke konečnému
vítězství rakouských vojsk svou prací v zázemí. 1% ze svého učitelského platu odváděli ve
prospěch „pomocné válečné akce". Jejich angažovanost však jistě nelze považovat za pouhý
projev loajality. Snaha o zmírnění následků války na civilní obyvatelstvo a děti je v jejich
práci více než patrná. Jako představitelé místní inteligence byli členy různých zásobovacích
komisí, které

měly zajistit dostatek potravin pro obec, vypomáhali na obecním úřadě.

V letním období byla ustanovena žňová komise, mezi jejímiž členy bychom nalezli
modřanské učitele. Měla za úkol zajistit včasnou sklizeň obilí. Nebyl to jistě lehký úkol,
uvážíme-li, že množství modřanských zemědělců bylo mobilizováno, odvedeno bylo dále 35
koní a 5 povozů. 33) Obecní zastupitelé založili ve válečných letech „pomocnou válečnou
úřadovnu", která v rámci možností podporovala válečné invalidy, vdovy a sirotky.

3. 3. 4. Škola a církev

Školským zákonem z roku 1869 byl stanoven vztah školy k římskokatolické církvi.
Školství bylo po všech stránkách státní institucí, všechny dozorčí funkce, které nad školou
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dříve vykonávala církev převzaly státní školské instituce (viz kapitola Organizace modřanské
školy). V pravomoci církve zůstalo napříště pouze samotné vyučování náboženství a dozor
nad ním. Takový poměr škol vůči katolické církvi však setrval pouze do novelizace zákona
v roce 1883. Otázka dozoru na školu zůstala nezměněna. Správě školy však bylo nove
uloženo dohlížet na nad dětmi nejen při náboženských cvičeních, ale i při náboženských
obřadech. Řídícím učitelem školy mohl být napříště jmenován pouze učitel, který prokázal
způsobilost vyučovat náboženství, jež vyznávala většina žáků školy. Pozice katolické církve
byla tímto značně posílena stejně jako provázanost školy a náboženství.
Již samotné zahájení školního roku na začátku měsíce září začínalo v kostele slavnostní
mší, kde školní dítky zpívaly nábožné písně. Slavnost byla často zakončena zpěvem rakouské
národní hymny - v doprovodu varhan. Teprve poté se žáci odebrali do školy, aby zde byli
rozděleni do jednotlivých tříd a mohlo začít samotné vyučování. Podobná situace nastávala
při slavnostním ukončení školního roku. Školní rok až do konce první světové války končil
okolo poloviny července, nejčastěji patnáctého. Tehdy se žáci opět sešli v kostele, aby zde
společně absolvovali bohoslužbu. Po ní děti sborově zapěly písně - často se objevuje zmínka
o chvalozpěvu sv. Ambrože. Zřejmě stále ještě v kostele byly asi recitovány „příležitostné
básně" a opět přednesena rakouská státní hymna.
Celkově nábožensky „vřelý" dojem dění ve škole i v obci je jistě dán mimořádnou
osobností, kterou modřanský farář P. Böttcher, nadevší pochybnost byl (viz obrazová část,
obr. 5). Patřil k obrozenecké generaci českých kněží, stal se dokonce spolupracovníkem
Josefa Jungmanna. Během jeho dlouholetého působení v Modřanech se naskytla celá řada
příležitostí, aby mu obec dala najevo svou úctu a náklonnost. Padesáté (1899) i šedesáte
(1909) výročí vysvěcení pátera knězem se stalo událostí roku, ku které se slavnostně
vyzdobila celá obec a oslav se zúčastnila i školní mládež. Na podíl jednotlivých konfesí
v Modřanech lze částečně soudit ze školních statistik. Z celkového množství žáků vždy
bezpečně

převažují

žáci

katolického

vyznání,

celkem

minimální

podíl

mají

žáci

evangelických konfesí (viz přílohová část, tab. 3)
Katolickému náboženství vyučoval od konce 60. let sám farář kostela Nanebevzetí Panny
Marie, mnohokrát již zmiňovaný P. Karel Böttcher. Vzhledem k narůstajícím vyučovacím
povinnostem v množících se třídách i k jeho pokročilému věku (P. Böttcher se narodil roku
1825) převzali pak jeho vyučovací povinnost světští učitelé. Např. ve školním roce 1887/88
učil P. Bötcher v třetí až páté třídě, v první třídě učil katechismu učitel Hrdina, ve třídě druhé
Josef Košťálek. Ve školním roce 1902/3 už P. Böttcher katechetoval pouze v pátém ročníku.
Téhož roku pak odešel na odpočinek.
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Jeho funkci v kostele i škole pak dočasně zastával P. Hugo Červinka, kterého brzy
vystřídal P. František Vojta. Ten potom přebral veškerou katechetickou činnost na škole, tedy
i za dosavadní světské učitele náboženství. P. Vojta nezastával svou úlohu duchovního
správce Modřan dlouho. Ve školním roce 1905/06 došlo opět ke změně na tomto postu navrátil se někdejší zatímní nástupce P. Bóttchera - P. Hugo Červinka a setrval zde až do sve
smrti v roce 1925. Příležitost k návštěvám školy však P. Vojta neztratil. Převzal pak funkci
vikáře a stal se tak examinátorem náboženství na modřanské škole.

Tím jsem se dostala ke každoročním „zkouškám ze svatého náboženství", které se konaly
zpravidla v průběhu dubna či května. Tehdy na školu přijel zbraslavský (později zlíchovský)
farář s funkcí arcibiskupského vikáře, byl náležitě uvítán první třídou, vykonal zkoušku
z katechismu a po rozloučení s poslední třídou zase odjel. Při loučení s církevním
představitelem byla často zapěna rakouská národní hymna. Když si v roce 1898 nechal P. F.
X. Matošovský na své výslovné přání zazpívat sborově píseň „Kde domov můj", neopomněl
to řídící učitel Vacek zaznamenat do kroniky. Je to mimochodem první zmínka o přednesu
této písně školním žactvem vůbec. 34)

Jak jsem uvedla, ve spolupráci se školou docházelo také k církevním obřadům, důležitých
v životě křesťana. Žáci čtvrtých a pátých tříd podstupovali zpověď a první i druhé svate
přijímání. Tyto úkony byly později často spojeny s návštěvou vikáře a zkouškou
z náboženství. První zmínku o zpovědi a přijímání jsem nalezla v roce 1907.
Nelze odhadnout, jaký byl podíl školy na jiných náboženských akcích, které se v obci
pravidelně odehrávaly. Často jsou zmiňovány průvody do polí u příležitosti svátku sv. Marka
(25. dubna) za účast školních dětí. Tyto akce jistě inicioval duchovní správce, zda byli žáci
k účasti nějak vyzýváni učitelským sborem však nelze ze zpráv vyčíst.

3. 3. 5. Podpora sociálně slabých žáků

Ačkoliv byla zákonem stanovena povinná školní docházka a za její nedodržování bylo
možno rodiče absentujících dítek stíhat finančními postihy či vězením 35) nebyla bezplatná.
Školní obec vybírala od rodičů školné, jehož výše se odvíjela od zařazení obce do patřičné
třídy.36) Na základě rozhodnutí zemské školní rady byly Modřany zařazeny do IV. (nejnižší)
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třídy platu, jeho výše tedy byla 4 kr. za dítě a týden, včetně prázdnin, což ročně činilo 2 zl. 8
kr. 3 7 )
Šlo sice o minimální možnou částku, našly se však chudé rodiny, které si její úhradu
nemohly dovolit. Nezaplacené školné bylo lze vymáhat soudní cestou, k tomuto kroku se však
obecní zastupitelstvo uchylovalo pouze v případě, že byla rodina částku schopna uhradit.
V opačném případě byla částka připsána na vrub obce.
Benevolentní postup obecního zastupitelstva korunuje zasedání z 26. února 1896, kde
byla projednávána i otázka školního platu. Po vyjádření P. Bóttchera o nepatřičnosti školních
plateb došlo na krátkou debatu. Jednomyslně bylo pak usneseno, že počátkem školního roku
1896/7 bude vybírání školního platu zastaveno. Školní záležitosti byly pak hrazeny pouze z
obecních přirážek vybíraných od přiškolených obcí a jiných subjektů. Obecní zastupitele si
takové rozhodnutí mohli dovolit pouze s ohledem na prosperující cukrovar, který na chod
školy přispíval nemalou částí.
Náklady na školní docházku byly díky tomuto osvícenému rozhodnutí minimální, nikoli
však nulové. Školní pomůcky - psací a kreslící potřeby, sešity, učebnice - si muselo opatřit
každé školní dítě samo. Od roku 1889 se ve školní kronice každoročně opakují poznámky o
tom, že na školní potřeby přispěla okresní či místní školní rada určitou částkou. Ve školním
roce 1889 to bylo 45 zl., v roce 1890 30 zl., o rok později 15 zl. Ve školním roce 1901/02
nacházíme zprávu o tom, že bylo místní školní radou určeno na každou třídu 15 K., ktere
měly být rozděleny ve prospěch nemajetných dětí. Okresní školní výbor v t o m roce
financoval učebnice pro chudé. Na školní pomůcky sociálně slabším žákům přispívali
dokonce i místní živnostníci, jmenovitě papírnický závod pana Hynka Fuchse věnoval sešity v
roce 1901 i po několik let následujících. Od roku 1914 se na hrazení školních pomůcek pro
školní děti z velké části podílel nově založený Krejcarový spolek. Jeho přispěním dostávaly
školní potřeby zdarma všechny děti. Snahou spolku byla sociální rovnost dětí alespoň ve
školních lavicích. Nestačily-li na úhradu psacích a jiných potřeb finanční prostředky spolku,
uhradila zbývající náklad obec.
Dobročinnou aktivitu vyvíjely i soukromé osoby či zájmové spolky a společnosti. Občan
Josef Vrána věnoval ve školním roce 1999/00 10 K , které pak byly přičteny žáku Houfkovi
ze čtvrté třídy. Stolní společnost z hostince „Na Písku" ošatila na vlastní náklady 13
nemajetných žáků, stejně tak stolní společnost z hostince „Pod vinicí" darovala 11K.
Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček odepsal v roce 1911 ze své pokladny 20 K v e
prospěch chudých dětí. Pravidelnou příležitost pro obdarování jednoho či více chudých zaku
znamenaly vánoční svátky. Ve školní kronice je mj. zaznamenán dar 10 K. pro chudého,
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pilného chlapce o Vánocích roku 1909.
Samostatnou kapitolou v péči o chudou školní mládež jsou tzv. polévkové ústavy. Jejich
činnost inicioval okresní hejtman v roce 1902 a v život byl uveden zejména zásluhou místní
školní rady. Úkolem polévkového ústavu bylo alespoň částečně zajistit vhodnou stravu
chudým dětem v zimním období. Prvním rokem fungování takového ústavu byl rok 1903. Na
vaření polévek osobně dohlížela paní Korczaková, choť správce cukrovaru, společně se
slečnou učitelkou Marií Váchalovou. Zdá se , že účast na této akci se stala záležitostí prestiže
dam z modřanských předních rodin. Připravená strava byla mezi děti rozdělována v třídě l.B
umístěné, jak už víme, v budově radnice. Denně se zde stravovalo celkem 175 dětí, takže do
dne ukončení stravování bylo rozdáno 4 877 porcí. Ačkoli byla polévka dotována darem
samotného okresního hejtmana i příspěvkem místní školní rady, nebyla zadarmo. Její cenu se
však podařilo udržet v minimální výši: 2 - 3 h. 38)
Činnost polévkového ústavu byla pak s větší či menší pravidelností opakována, zřejme
tehdy, když se sešlo dostatek peněz. Obnovován byl 1. prosince 1903, 5. prosince 1905, 10.
prosince 1906, 2. prosince 1907. Vařilo se zpravidla do začátku měsíce března. Zatímco svou
„konjunkturu" prodělávaly polévkové ústavy v roce 1903, kdy bylo na stravování navrženo
264 dětí, v dalších letech zájem veřejnosti o stravováni klesal. V posledním roce organizování
polévkových ústavů si pro polévku chodilo už jen 110 chudých dětí. Nelze se bohužel
domnívat, že upadající zájem byl způsoben úbytkem nemajetných rodin. Pravděpodobnější
variantou je ztrácející se porozumění dosavadních „sponzorů", na kterých byla činnost celého
podniku závislá. Přesto však přišly horší časy, kdy bylo nutné zabránit hrozícím nemocem
zpodvýživy. V závěru první světové války, v zimě na přelomu let 1917/18, byla situace na
trhu potravin v zázemí špatná natolik, že se stal polévkový ústav nutností. Zřízen byl 17.
a
února 1918, takže se v hostinci Antonína Troníčka mohlo stravovat denně (mimo neděle
až
svátky) 220 - 240 nejpotřebnějších. Činnost ústavu trvala toho roku neobyčejně dlouho do samého ukončení školy, v půli července.

3. 3. 6. Zdravotní péče a hygienické

poměry ve škole

Zdravotní stav žactva začala školní kronika sledovat až na počátku 90. let 19. století.
Zprávy jsou přitom značně úsečné - omezují se na obecné zhodnocení nemocnosti v prubehu
školního roku („zdravotní stav byl celkem velmi dobrý"), případně následuje výčet
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jednotlivých vážnějších onemocnění v jednotlivých třídách. Dnes laik těžko rozpozná, co
žákovi chybělo, ochořel-li mázdřivkami, růžovkou či zádušním kašlem. 39) Mezi žáky se však
vyskytovaly i dnes známé nemoci - nejčastěji spalničky, neštovice, spála, příušnice a chřipka.
Tato ochoření přerostla nezřídka v lokální epidemii. Epidemie spalniček se na škole
vyskytla nejčastěji - ve školním roce 1896/97, 1900/01, 1904/05, 1908/09, 1914/15, 1916/17.
Podvakrát zasahovali představitelé školy proti spálové epidemii, a to vletech 1901/02 a
1911/12. Po jednom se vyskytla epidemie chřipky (ve školním roce 1898/99) a „dusivého"
kašle (rok 1913/14). V případě hromadného rozšíření některé nemoci zasahovala škola
většinou shodně; uzavřena byla třída, v níž se onemocnění rozšířilo. V případě, ze
onemocněly děti ve více třídách, byla uzavřena celá škola. Ze zdravotních důvodů se potom
nevyučovalo 10 až 15 dnů. V uzavřené škole pak probíhalo vykuřování formalínovými
výpary, které měly jednotlivé třídy dezinfikovat.
Je zřejmé, že se představitelé školy nespokojili pouze s řešením vzniklé zdravotní
havárie, ale bylo-li možno, zaváděli i různá preventivní opatření. První zmínkou o takové
prevenci je očkování mládeže ve věku 10 let obvodním lékařem MUDr. Daňkem ze Zbraslavi
ve školním roce 1899/1900. Chybí zde bohužel informace, proti které nemoci mělo sérum
působit. Očkování se pak opakovalo minimálně v následujícím školním roce. Dalšim
preventivním opatřením bylo umístění plivátek s 3% karbolovým roztokem do všech tříd.
Školní místnosti byly zároveň opatřeny nápisy o zákazu plivání na podlahu. Takovými
prostředky se bojovalo ve školním rocel913/4 proti zmiňovanému dusivému kašli.
V následujícím školním roce byla škola obeslána nařízením nadřízených školních orgánů o
patřičném větrání školních tříd během vyučování. I to snad lze považovat za hygienické
preventivní opatření.

Navzdory snaze o prevenci je evidentní, že hygienické poměry na škole nebyly ideální.
Sociální zařízení záhy zastaralo, takže na přelomu století musela být od základů přestavěna
kanalizace a odpadová stoka, pořízeno bylo při té příležitosti řetězové čerpadlo do studny. Az
z doby meziválečné je nařízení o povinném přezouvání do „suché a čisté obuvi" 40) . Můžeme
tedy

soudit,

že

ani

čistota

interiéru

nebyla

zejména

v zimních

obdobích

valna.

Nejožehavějším tématem modřanské obecné školy během celé její existence byl však
nadbytek žactva a nedostatek vyučovacích prostorů. Netřeba zdůrazňovat, že v přeplněných
třídách se infekční nemoci šířily rychlostí blesku. Nedostatek učeben se snažila místní školní
rada řešit umístěním některých ročníků do náhradních najatých místností. Jak už bylo řečeno,
v roce 1874 byla jedna z tříd školy umístěna v hostinci „U Nováků". Bylo to jistě jenom
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dočasné opatření (do postavení nové školní budovy v roce 1877), o vhodnosti hostinské
místnosti ke školním účelům však nemůže být ani řeč. Podobná situace nastala na přelomu 19.
a 20. století, kdy sedm místností „nové" školy nepostačovalo 10 třídám dětí. Tehdy byly dvě
třídy umístěny do budovy radnice a další později do soukromého domu občana Klímy (c.p.
60). Tady o dočasnosti nelze mluvit ani v nejmenším. Prozradím předem, že místností radnice
už škola využívat nepřestala, a to až do likvidace celého objektu v roce 1889. Proti
nevhodnosti radničních tříd bylo vzneseno nespočet připomínek. Byly příliš malé, melke,
nevhodně osvětlené, zcela nevyhovující předpisům. 41 ' Bohužel bez patřičných důsledků.
Obětí špatných hygienických poměrů ve škole se stala bezmála celá rodina řídícího
učitele Hrdiny v roce 1908, jejichž byt se ve školním areálu nalézal. Na konci května
onemocněly dvě z Hrdinových dětí. MUDr. Čížek u nich diagnostikoval tyfus. Škola byla
okamžitě uzavřena a vyučování přeloženo do radničních tříd a najaté místnosti v č.p. 157 u
Pěnkavů. Nemoc obou dětí mezitím ukončila smrt a již v polovině července se choroba
projevila i u jejich rodičů. Manželé Hrdinovi byli převezeni do pražské všeobecné nemocnice,
kde zakrátko zemřeli.
Bylo potom na místní školní radě, aby si se vzniklou havárií poradila. Po dohodě
s obecním lékařem Čížkem přistoupila nejen k desinfekci školní budovy, ale i vyčištění školní
studny a provedení chemického rozboru. Výsledkem bylo zjištění, že voda ve školní studni je
špatná a byt zemřelého řídícího učitele nezdravý. Příčinou všeho neštěstí byl označen hřbitov
obklopující modřanský kostelík nad školou. Spodní voda prosakující hřbitovem odtékala po
břidlicovém podloží směrem ke školní budově, kde pak vykonala své.

V souvislosti se zdravotní péčí o školní mládež je důležitý rok 1911. Tehdy byl obecní
lékař MUDr. Josef Čížek jmenován školním lékařem. Při té příležitosti byla mezi žáky
provedena první preventivní zdravotní prohlídka. Dětem byl vyšetřen zrak, sluch, chrup,
změřeny osobní parametry - výška, váha, objem hrudníku. Z pramenů nikde nevyplývá, že by
se pak preventivní prohlídky staly pravidelnou záležitostí.
Přes snahu učitelů i dobročinných podniků (viz kapitola o podpoře sociálně slabých
žáků), se zdravotní

stav dětí

rapidně zhoršil během trvání

první

světové

války.

Epidemiologické onemocnění se ve škole vyskytlo v každém válečném roce. Ve školním roce
1914/5 to byly spalničky, o rok později záškrt, v následující zimě opět spalničky a v závěru
války epidemie španělské chřipky. Smutnou skutečností je, že ke dvěma z celkově tří úmrtí na
různé nemoci, které školní děti ve sledovaném období postihly, došlo během války. Zhoršení
zdravotního stavu lze vyčíst i ze školních statistik (viz přílohová část, tab. 4,). Děti netrpěly
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pouze újmou fyzickou. Z apelů vedení na častější organizaci školních vycházek a výletů lze
, v

o 42)

vyrozumět, že se učitelský sbor snažil zabránit i morální devastaci svých sverencu.

3. 3. 7. Příznivci školy
Jak už vyplynulo z kapitoly o podpoře chudé mládeže, našlo se v Modřanech poměrně
značné množství jedinců i společností, které byly ochotny přispívat různými formami na
dobročinnost. Podporovány však nebyly pouze nemajetné děti, ale i samotná škola. Příspěvky
měly většinou formu nějakého předmětu, knihy či vyučovací pomůcky, která obohatila školní
knihovnu či kabinet. Někteří dobrodinci dali přednost finanční podpoře školy, sami ovšem
většinou určili účel, ke kterému má být věnovaná částka využita.
Štědrými podporovateli obecné školy bylo tradičně vedení modřanského cukrovaru i
jejich rodinní příslušníci. V roce 1889 daroval ředitel továrny Josef Svojs veškeré dosud vyšlé
svazky Ottová slovníku naučného. O několik let později přispěla finanční částkou

paní

Korczaková, manžela vrchního správce cukrovaru. V roce 1901 věnovala 10 K ve prospěch
vyučování ručních prací. Sám Leopold Korzcak daroval školnímu kabinetu vycpaninu sovy
pálené a později vzácný exemplář housenky drvopleně. O rok později pak dokoupil školní
knihovně 18. a 19. díl Ottová slovníku naučného. Cukrovarní účetní František Pertold zase
obohatil knihovnu 50 sešity Brehmova Života zvířat. Úsilí o zajištění co možná kompletního
Ottová slovníku se zřejmě předávalo společně s ředitelským místem - továrník Skořepa v něm
rozhodně pokračoval a zakoupil škole 26. a 27. svazek. Ze svých představených si později
vzali příklad i řadoví úředníci cukrovaru. V roce 1903 věnovali škole deset obrazů zvířat
určených k názornému vyučování přírodopisu a příručku prof. Boudy: Kreslení od ruky.
Prospěch školy měly na paměti i některé modřanské zájmové spolky. Ve školním roce
1898/9 se dočítáme o

příspěvku Čtenářsko-ochotnické besedy Tyl. Z popudu finančního

kontrolora cukrovaru Voldána uspořádala v roce 1899 divadelní představení, jehož výtěžek
byl příspěvkem k obohacení žákovské knihovny.
Školu obdarovávaly i zcela soukromé osoby individuálně. O obohacení školního kabinetu
se zasloužil Josef Roubal, když v roce 1903 v daroval přírodovědné obrazy, nebo Rudolf
Vrána, který v roce 1910 věnoval vycpaninu vypreparované zmije obecné.
Zajímavým zjištěním byl zájem samotných učitelů o vybavenost školy a tím i kvalitu
výuky. V roce 1902 vytvořila industriální učitelka Marie Svatošová vzorníky tkanin, příze a
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krajek, které měly být využity jako názorná pomůcka v hodinách ženských ručních prací.
Slečna učitelka Kliková v roce 1908 obohatila svým darem 28 spisů učitelskou knihovnu,
stejně jako učitel Kotva, který opakovaně rozmnožoval žákovskou knihovnu vhodnými
knihami.

3. 3. 8. Tělocvična a školní zahrada

Následující kapitola nebude rozsáhlá, vzhledem k skromnému množství získaných
informací. Bude se týkat prostorů, které ke škole neodmyslitelně patřily, ačkoliv se nacházely
mimo školní budovu - tělocvična a školní zahrada.
Tělocvik se dostal mezi povinné vyučovací předměty tzv. Hasnerovým zákonem z roku
1869, jeho novelizací z roku 1883 se pak stal předmětem pro děvčata nepovinným.
Z kapitoly o přestavbách školní budovy je myslím jasné, že v žádné z nich se místo pro
tělocvičnu nenašlo. Po většinu sledovaného období se škola musela spokojit s letním
cvičištěm.
Ačkoli se o letním cvičišti zmiňuje již dopis adresovaný místní školní radě okresní školní
radou v roce 187744), poprvé můžeme s jistotou o jeho existenci mluvit až v roce 1893. Podle
školní kroniky se nacházelo na zahradě užívané řídícím učitelem, v bezprostřední blízkosti
školy. Pro toto cvičiště bylo pak pořízeno cvičební náčiní bez bližší specifikace. Jeho stav byl
potom čas od času kontrolován a zjištěné nedostatky odstraňovány. Dílčí změna nastala v roce
1911, kdy byla rozšiřována Komenského a Kostelní ulice vedoucí okolo školy. Tehdy, jak uz
bylo řečeno, zmenšili dělníci sad, který školu obklopoval, ale naopak zvětšili prostor pro letní
cvičiště.
O tom, jak se tělocvik vyučoval, či zda se vůbec vyučoval v zimním období, prameny
mlčí. Můžeme snad počítat s tím, že se některé modřanské děti zapojily do tělovýchovné
činnosti modřanské pobočky Sokola, která byla založena v roce 1898. Další možnost ke
sportovnímu vyžití poskytovala Dělnická tělocvičná jednota založená roku 1906. Pozornost
školních chlapců jistě vzbudilo založení Sportovního kroužku fotballového v roce 1914. Tady
můžeme krátké pojednání o tělovýchovné péči školy uzavřít. Vlastní tělocvičny se však škola
tehdy nedočkala, smutnou skutečností je, že ji nemá dodnes.
Školský zákon z roku 1869 mj. mluví o tom, že při každé škole má být zahrada pro
správce školy s pozemkem pro hospodářské pokusy.
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45)

Jak vyplývá z pramenů, byl takový

pozemek přímo v bezprostřední blízkosti školy. V roce 1893 dala místní školní rada
k dispozici obecní školku, na místě zvaném „Za humny". Pravděpodobně tento pozemek
potom nalézáme na náčrtu, který učitelé obecné školy předali místní školní radě ke schválení,
(viz obrazová příloha, obr.7) Jak už víme, jak první tak i druhý ředitel modřanské smíšené
školy byli vášniví zahradníci a sadaři, zejména to platí o druhém z nich - Františku Hrdinovi.
Školka mu byla dána do kompetence ještě před jeho jmenování ředitelem. Pod jeho dohledem
sem byly vysazovány mladé stromky - ovocné i okrasné, např. ve školním roce 1899/00 to
bylo 20 smutečních vrb a 60 akátů. 46) Stromky i ostatní rostliny označili žáci popiskami. Když
dřeviny dorostly do patřičné velikosti, přesadili je žáci na různá místa v obci.
Chod zahrady a školky financovala místní školní rada. Ze záznamu ze školního roku
1901/02 přitom vyplývá, že přispívat mohla i výkupem vzrostlých stromů ze školky.

3. 3. 9. Sváteční dny v životě školy - oslavy a výlety

Nezanedbatelnou část školních kronik zaujímají připomínky a popisy oslav nejrůznějšího
charakteru. Jde o výročí tykající se panovnické rodiny, oslavy narození českých vlastenců i
buditelů a své místo zde měly i slavnostní událostí a oslavy osobností lokálního významu.
Těžko lze posoudit, jak a které slavnosti byly míněny upřímně, jakou úlohu zde hrála
nezbytná loajalita školních i obecních představitelů vůči státní moci. Při studiu těchto
materiálu se však člověk jen těžko brání dojmu, že slavit cokoliv znamenalo příjemné
zpestření všedních dnů, příležitost obléci si sváteční šaty a pronést či vyslechnout slavnostní
řeč.
Skutečně nejčastěji a také nejokázaleji je oslavována panovnická rodina. Slavnosti přitom
lze rozdělit jednak na periodicky se opakující a jednak nepravidelné oslavy výjimečných
událostí. Zvláštními případy by pak byly připomínky úmrtí členů panovnické rodiny, pro
které škola okázale truchlila. Mezi periodicky se opakující slavnosti by pak patřily narozeniny
(18. srpna) a jmeniny (4. října) císaře Františka Josefa I., výročí jeho usednutí na císařský trun
(2. prosince), narozeniny (24. prosince) a jmeniny (19. listopadu) jeho choti císařovny
Alžběty. Do druhé skupiny neperiodických oslav význačných událostí by pak patřil sňatek
Františka Ferdinanda ďEste s Žofií Chotkovou 1. července 1900 nebo návštěva českých zemi
císařem Františkem Josefem I. v dubnu roku 1906.47) Množství bylo i příležitostí k projevům
smutku. Z těch nejvýznačnější bych jmenovala násilnou smrt korunního prince Rudolfa 30.
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ledna 1889, atentát na císařovnu Alžbětu 10. září 1898 v Ženevě nebo tragické události úmrtí
nástupnického páru Františka Ferdinanda a jeho choti v Sarajevu 28. června 1914. Jako
příklad čistě lokální veselice potom může sloužit popsaná slavnost svěcení nové školy v roce
1885 (viz kapitola Výstavba a údržba školních budov).
Radostné i smutné události a jejich oslava či zármutek jimi vyvolaný měla zpravidla svůj
zaběhnutý průběh. Můžeme ho ilustrovat velkolepými oslavami 50. výročí nastoupení na trůn
Františka Josefa I. v roce 1898. O způsobu provedení oslavy se musel učitelský sbor předem
poradit na zvláštní schůzce, kde řídící učitel Vacek pronesl slavnostní řeč o „nejmilostivějším
císaři a vládci". 48) Ve výroční den potom od rána zaznívaly rány z hmoždířů a do toho
vyzváněly kostelní zvony. Celá obec se ve svátečních šatech sešla k slavnostní bohoslužbě,
kde školní děti zapěly případné písně. Oslavy se konaly po celý den až do setmění, kdy byly
všechny domy ozářeny slavnostním osvětlením. Zvlášť při této příležitosti se modřanští
učitelé připojili k vyjádření učitelstva celého smíchovského okresu, a totiž své oddanosti a
věrnosti císaři. Měla být později tlumočena ústy okresního hejtmana Alfreda Pokorného
samotnému mocnáři.
Naopak tragedie panovnického rodu, jakou bezesporu byla smrt oblíbené císařovny
Alžběty, s sebou přinášely smuteční bohoslužby a modlitby za zemřelou. Smutná událost byla
pak připomínána každý rok v den Alžbětiných jmenin (19. listopadu) s poznámkou, že se za
zvěčnělou císařovnu konala v modřanském kostelíku zádušní mše.
Dětem však jejich učitelé důtklivě připomínali i výročí narození českých velikánů a jejich
činů. Padesáté výročí vydání Palackého Dějin národu českého roce 1898, 100. výročí narození
F. L. Čelakovského v roce 1899 či 300. výročí J. A. Komenského v roce 1892 sice nebyla
okázale oslavována, jejich význam byl však ve třídě vždy zdůrazněn.
V roce 1906 byl poprvé slaven dětský den. Stalo se tak 17. července, tedy v samém
závěru školního roku. Děti při té příležitosti navštívily okresní výstavu na Zbraslavi, dívky
Pátých tříd dokonce v národních krojích. I z toho lze vyčíst, že tato oslava znamenala
příležitost k propagaci vlasteneckých myšlenek. Čtyřsethlasý dětský sbor pak zapěl různé
národní písně. Naopak zejména humanitární cíle sledoval dětský den konaný ve válečnem
roce 1915. Odehrál se ve dvoraně hostince „U Nováků". Během jeho programu zhlédli diváci
živý obraz, vyslechli recitace, zpěvy a deklamace včetně holdu císaři Františku Josefovi. Na
závěr sehrály děti divadelní představení. Celkový výnos dětského dne 165 K pak obdržela
Česká zemské komisi k ochraně matek a dítek.
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Vytržení ze všedních dnů s sebou přinesla také výstava ručních prací žáků páté třídy.
Výtvory svých dětí přišli shlédnout ve velkém počtu i rodiče a projevili přitom náležitý obdiv
k jejich zdařilosti.

V závěru každého školního roku se mohli žáci těšit na školní výlet. Výletů se konalo
zpravidla několik - dva, zřídka tři, přičemž jejich náročnost a naučná hodnota byly
přizpůsobeny věku žáků. Při výletech pro nižší třídy mohla modřanská škola těžit
z půvabného a ne nezajímavého okolí své obce. Učitelé se svými svěřenci vydávali do
nedalekého Zátiší, na Točnou, do Dolních Břežan či do osady Jarov. Častým cílem výletníků
bylo také hradiště na Závisti. Tehdy měli učitelé příležitost připomenout věhlas českého
básníka Vítězslava Hálka, to když se cestou zastavili u jeho pomníku.
Starší žáci čtvrtých a pátých tříd se vydávali na delší výlety. Jejich nejčastějším cílem
bylo přitom hlavní město a jeho historické i technické památky. Do Prahy se žáci opakovaně
vydali ve školních letech 1899/00, 1901/02, 1907/08, 1909/10, 1915/16 a i v následujících
válečných letech. Takřka stejně často byl navštěvován hrad Karlštejn (tehdy ovšem Karlův
Týn), Beroun či Svatojánské proudy. Naopak originalitu nápadu projevil učitel, který se
s žáky vydal do Kutné Hory a Sedlce (školní rok 1903/4), Mníšku pod Brdy a na nedaleké
poutní místo Skalku (v závěru školního roku 1911/12), či do Žalova a na Levý Hradec (ve
školním roce 1912/13). Z cílů výprav lze velice snadno vyčíst vlastenecký podtext těchto akcí.
Pedagogický doprovod takřka jistě promluvil o nejstarších dějinách přemyslovského rodu na
levohradeckém hradišti nebo na karlštejnském nádvoří o slávě českého království v době
císaře Karla IV.
Z celkové organizace výletů bychom snad mohli usuzovat na jakýsi vlastivědný princip:
je žádoucí, aby se mladší žáci seznámili se svým regionem a jeho zvláštnostmi, starší žáci
pronikají do vzdálenějších míst, kde získávají další povědomí o své vlasti a její historii.

3. 3.10. Škola ve válce
Mnohé z toho, co bude obsahem následujícího pojednání, bylo už řečeno v předchozích
tematických kapitolách. Dovolím si některá fakta stručně připomenout. Myslím, že teprve
komplexní popis zvláštních okolností, které škole přinesla první světová válka může
vystihnout atmosféru této nelehké doby.

Záhy po vyhlášení války Rakouska-Uherska Srbsku byli mobilizováni tři z modřanských
učitelů. Odveden na srbská bojiště byl však jen učitel Čumrda. Nové potřeby vyvolané válkou
se však citelně dotkly i života učitelů v zázemí. Následky války na hospodářství se snažili
zmírnit jako členové zásobovacích a žňových komisí a obecní válečné úřadovny.
Válečné události s sebou nesly problém vystěhovalectví. Do Modřan přibylo několik
rodin z válkou zasažené Haliče a s nimi i jejich 26 školou povinných dětí. Místní školní rada
pro ně zajistila odpolední vyučování ve čtyřech pracovních dnech a polsky hovořící učitelku
Filomenu Dědičovou.
Válka se přímo promítla i do vyučování modřanských dětí. Žáci nyní v hodinách
pracovali na výrobě oděvů pro vojáky - dívky háčkovaly a pletly kamaše, kukly a nátepníčky,
společně potom děti cupovaly (vyráběly cupaninu). Starší žáci se navíc zapojili do
zemědělských prací, aby alespoň zčásti nahradili mobilizované modřanské muže. 49) Součástí
koloritu školy se staly často opakované sbírky všech myslitelných a využitelných surovin. Ve
školním roce 1915/16 to byla vlna, bavlna, kaučuk, cín, olovo či zlato. V následujícím
Školním roce byl organizován „kapesníkový den", za účelem sběru plátna a bavlny.
Válečné hospodářství nemohlo zabránit vzrůstající nezaměstnanosti a drahotě, kdy ceny
některých potravin vystoupaly na dvojnásobek, čehož hbitě využívali překupníci. Všeobecné
zhoršení životních podmínek přineslo zvýšenou úmrtnost v obci. 50) a škole zhoršenou školní
docházku; vzrostly omluvené i neomluvené absence školních dětí. (viz přílohová část, tab. 4)
Představitelé obce vyvíjeli snahu ulevit občanům v těchto ztížených podmínkách.
Počátkem školního roku 1916/17 byla

otevřena opatrovna pro tří- až šestileté děti nyní

zaměstnaných matek. Děti měly během dne zajištěnou péči ošetřovatelek a nezůstávaly doma
samy nezaopatřeny. „Školka" našla své útočiště v jedné radniční třídě, kterou uvolnila obecná
škola. V důsledku toho muselo být zavedeno střídavé vyučování v prvních třídách.
Druhá polovina války s sebou přinesla akutní nedostatek uhlí. Palivo během zimy
školního roku 1916/17 došlo i v modřanské škole, takže v únoru musely být vyhlášeny uhelné
Prázdniny. Opětovné zahájení vyučování 26. února umožnilo vykácení obecního akátového
háje na příkaz zastupitelstva, čímž získala palivo škola i nejchudší obyvatelé Modřan.
Potíže s topením pokračovaly i následující zimu, na přelomu let 1917 a 1918. Škola je
řešila střídavým polodenním vyučováním v omezeném počtu vytápěných tříd. Pro chudé,
zhusta podvyživené děti zajistila místní školní rada polévkový ústav organizovaný v hostinci
11

Troníčků. Od 17. února se zde denně kromě neděle stravovalo až 240 dětí. Svou činnost
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polévkový ústav neukončil s koncem zimních měsíců. Pro jeho naléhavou potřebu se s
vařením polévek skončilo až v závěru školního roku.
Oslabené organismy obyvatel obce a zvláště pak dětí se staly snadnou obětí infekčních
chorob. V červenci roku 1918 vypukla v Modřanech epidemie tzv. španělské chřipky.
Nakazilo se nejméně 120 občanů, z nichž 14 nemoci podlehlo. 51 ' Mezi nemocnými byly i
školní děti, takže 9. října byla škola z preventivních důvodů uzavřena. Znovu své brány
otevřela až 4. listopadu 1918, tedy v době kdy „...uskutečnila se veliká věštba J. A.
Komenského a vrátila se do našich rukou vláda nad našimi věcmi.. .". 52)

Žáci vstoupili do školy ve svobodné Československé republice. Překonání válečné a
poválečné krize však bylo ještě několikaletým problémem a ani pak nebyla situace školy a
obce ideální. Na to však v euforii podzimu roku 1918 myslel málokdo.
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4. Modřanské

školství v letech 1918

-1939

4. 1. Meziválečný vývoj Modřan
V období trvání první republiky prodělaly Modřany bouřlivý rozvoj. Těžily přitom ze své
ideální polohy.

Praha,

od nynějška hlavní

město

Československé

republiky,

byla

v bezprostřední blízkosti, navíc snadno dostupná po železnicí i parníkem, od roku 1927
dokonce autobusem. Nové obyvatele lákala do obce pracovní příležitost v poměrně četných a
dále vznikajících průmyslových podnicích. Pro úřednickou vrstvu zaměstnanou v pražských
úřadech byly pak Modřany příjemnou příměstskou obcí s krásným okolím - ideální pro
stavbu rodinného domku.
Tyto aspekty se spojily a podmínily živelný růst obce co do obyvatelstva i zástavby.
Zatímco v roce 1918 měly Modřany 2 976 obyvatel a 350 domů, na konci sledovaného
období v roce 1938 zde žilo 10 422 občanů v 1575 domcích. 53 ' Snadno si spočítáme, že jen co
do zástavby se obec rozrostla o více než 1 200 č.p. Většinou jde o rodinné domky, z kterých
tu vznikly celé čtvrti pojmenované tehdy příznačně jako Tylova nebo Tyršova.
Záhy se ukázalo, že na takový populační a stavební růst není obec ani v nej menším
připravena. Její infrastruktura - dostatečné komunikace, zdroje pitné vody, kanalizace,
veřejné osvětlení a zejména školy - ani zdaleka nevyhovovaly takovému rozvoji. Obec však
stavby podporovala, protože byly zárukou zaměstnanosti, zákony nahrávaly živelným
stavbám nevídaným zvýhodněním.
K nedostatečné vybavenosti Modřan se navíc roku 1922 připojily velké hospodářské
potíže, které obci přivodily daňové nesrovnalosti ve vztahu k cukrovaru. 54 ' Obec musela
továrně vrátit bezmála 1 mil. Kč, což pro ní znamenalo ekonomickou katastrofu. Půjčka od
Zemské banky pohltila ročně 100 000 Kč jako úmor úroku, což znamenalo pravidelné
hospodaření s finančním schodkem. K lokální krizi se na přelomu 20. a 30. let přidružila
světová hospodářská krize a její důsledek - nezaměstnanost. Mnozí dělníci a zaměstnanci
modřanských podniků byli propuštěni, takřka ustal i dosud čilý stavební ruch.
Obec se snažila o jisté formy podpory v nezaměstnanosti, jako organizování veřejných
Prací (stavba silnice Modřany - Zátiší) nebo stravovací akce. Nezaměstnanost vyvrcholila
v

roce 1933, kdy byl počet postižených dosáhl čísla 390. Následující rok 1934 je také rokem

rozpuštění obecního zastupitelstva s odůvodněním, že není schopno plnit povinnosti, které mu

IKé^
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ukládá zákon a nelze v blízké době očekávat zlepšení. V čele Modřan stanul vládní komisař
Josef Havlíček, který měl poměry v obci normalizovat. Pod jeho správou byly Modřany
v roce 1936 prohlášeny městysem.
První známky hospodářského vzestupu byly zaznamenány až v roce 1937. Zastavené
podniky obnovily svůj provoz, činnost zahájily i některé nově založené. Počátek roku 1938
znamená pro obec její meziválečnou konjunkturu. Konec Československé republiky byl však
na dosah.
Částečná mobilizace z 21. května 1938, která reagovala na vzrůstající nepokoje
v pohraničí, se týkala i Modřan. Vznikla zde tři branná střediska, kde probíhal vojenský
výcvik pod vedením záložních důstojníků. 21. září se zúčastnilo 3 500 modřanských občanů
manifestace Pražanů před parlamentem. Národ tak reagoval

na nucené

odstoupení

pohraničních území Československa. Věci pak vzaly rychlý spád. O dva dny později vyhlásila
vláda všeobecnou mobilizaci, kterou modřanští muži neprodleně uposlechli; ve dvě hodiny
v noci odvážela auta poslední mobilizované vojáky, zatímco posel okresního úřadu doručil
mobilizační vyhlášky do obce až ve 4.30 ráno.
To, že se muži záhy vrátili do svých domovů, netřeba připomínat. Krom toho zaplavilo
vnitrozemí množství uprchlíků z pohraničních oblastí. Přicházeli přitom již od jara 1938 ve
třech imigračních vlnách. První na začátku května, druhá nejsilnější v říjnu 1938, kdy
obyvatelstvo prchalo před německými vojsky zabírajícími pohraničí. Třetí vlna uprchlíků
následovala v dubnu 1939. Byli to Češi pracující na Slovensku a Podkrapatské Rusi, nyní
odtud vypovězení. Vlna imigrantů se dotkla i Modřan. Jejich počet k 25. únoru 1939 činil
269.55) Společně s modřanskými usedlíky je čekalo šest let druhé světové války.

Navzdory neradostné hospodářské situaci kulturní život obce nadále bujel. V roce 1919
Začal v Lidovém domě promítat první modřanský biograf, osvětová beseda Tyl mohla od roku
1920 užívat lesní divadlo vybudované v části obce zvané Na Srážce. Takřka všechny
Předválečné zájmové spolky nepřerušily svou činnost ani nyní a navíc k nim přibývaly
některé nově založené. V roce 1920 to byla Místní osvětová komise či Ochrana matek a dětí,
v roce 1927 Obec baráčníků „Vitoraz". Ve třicátých letech nutno zmínit nově vzniklou
Jednotu československého svazu legionářů. Jako reakce na nacistické ohrožení vznikla v roce
l9

3 7 Selská jízda, kterou celostátně řídil hrabě Karel Schwarzenberg. S mnohými z těchto

organizací se setkáme i v pojednání o modřanských školách.
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4. 2. Změny v obecném školství v letech
IKé^

1918-1939

Na poli elementárního vzdělání v meziválečném období se toho v nově vzniklé
v

Československé republice stalo mnoho. Většina tohoto dění se však odehrála pouze na
teoretické úrovni. Diskuze o změnách v národním školství, do které se zapojilo široké
spektrum odborné i politické veřejnosti, trvala vlastně po celé sledované období. Praktických
změn, které by se výrazně dotkly běžných obecných a měšťanských škol, však přinesla tato
diskuze málo.
Politický převrat roku 1918a získání státní suverenity vyvolalo obecné nadšení z nastalé
změny. Občané nového státu očekávali posun k lepšímu v mnoha ohledech, mj. i v oblasti
školství a to, že rakousko-uherské zákony druhé poloviny 19. století zatím zůstávají
v platnosti bylo vnímáno jako přechodný stav. Vydání zákona, který zásadně zreformuje
české národní školství, mělo být otázkou času. Budoucnost však ukázala, že cesta k němu
nebude jednoduchá.
Bezprostředně po převratu byl tak v dubnu roku 1919 odhlasován pouze zákon o
menšinových školách (tzv. Metelkův zákon), který řešil zejména problém vzdělávání dětí
v mateřském jazyce. 56 ' Bylo jím také stanoveno, že národní škola má být zřízena v každé
°bci, kde bylo po dobu tří let alespoň 40 dětí. Při veřejné škole se 400 dětmi bylo možno
zřídit i školu měšťanskou, do které směly být přijímány i děti z obcí vzdálených méně než 4
km.
Poměry učitelstva upravoval zákon z 9. dubna 1920, který řešil podmínky přijetí učitele
na školu a zákon z 21. prosince 1921, který se zaobíral finančním zajištěním učitelů. Ten
v

ýrazně znevýhodnil učitele ve srovnání se státními úředníky stejného vzdělání. Učitelstvo

národních škol bylo zařazeno do nej nižší kategorie státních zaměstnanců, což neslo s velkou
nelibostí.57' Učitelé vyvíjeli značné úsilí na zvýšení úrovně vlastního vzdělání. V roce 1921
byla otevřena Škola vysokých studií pedagogických v Praze, zatímco v moravské metropoli
vznikla

Škola

pedagogická.

Pražská

škola

se v roce

1929 přeměnila

v dvouletou

Pedagogickou fakultu a v roce 1932 v Pedagogickou akademii. Od roku 1930 začaly podobně
zaměřené státní ústavy vznikat v Bratislavě, Praze a Brně.
Teprve v roce 1922 spatřil světlo světa tzv. zákon, jímž se mění a doplňují zákony o
školách obecných a občanských neboli „malý školský zákon". Jeho náplň přitom zcela
odpovídá označení - nepřinášel zásadní změny pouze upravoval stávající situaci škol. Změna
Se

týkala především školní docházky, která měla být napříště osmiletou. Byly zrušeny úlevy
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udělované žákům nejen v době letních zemědělských prací. Co do obsahu vzdělání byly
osnovy obecných i měšťanských škol rozšířeny o občanskou nauku a ruční práce pro chlapce.
Povinným předmětem zůstalo náboženství, příslušnou žádostí mohl ovšem rodič dosáhnout
osvobození svého dítě. Poslední zásadní oblastí, jíž zákon řešil bylo snížení počtu dětí ve
třídách. Postupným snižováním mělo být ve školním roce 1932/33 dosaženo maximálního
počtu 60 žáků v jedné třídě. 58) Zákon uznával rovnost učitelů a učitelek před zákonem (celibát
učitelek rušil už výnos z roku 191959)). Další paragrafy přinášely pouze dílčí úpravy.
Malým školským zákonem byla potvrzena existence dvou typů základních škol: obecná
škola (pěti- až osmiletá) a tříletá měšťanská škola, která navazovala na pětiletou obecnou
Školu. Pro měšťanskou školu bylo zaváděno nové označení - škola občanská, které se ale
příliš neujalo. 60) Školy smíšené mohly být rozděleny na chlapecké a dívčí v případě, že počet
jejich tříd byl vyšší než šest.
Ohlas na přijatý zákon nebyl kladný a to zejména u učitelské veřejnosti, která očekávala
zlepšení podmínek ke své práci i vlastního vzdělání a postavení.
Co se týče rozhodujících školských úřadů, svůj význam na úrovni školních obci si
zachovaly místní školní rady, jejichž nadřízeným orgánem byl nyní okresní školní výbor.
Zatímco v těchto orgánech došlo k dílčím změnám, nejvýše postavená zemská školní rada
fungovala beze změn; zasedali v nich zástupci učitelstva, církví i úředníci. 60

4. 3. Vývoj modřanských škol
V meziválečném období se modřanské školství v mnohém proměnilo. Jak, o tom pojedná
následující část. Stejně jako v té předchozí, budu popisovat jednotlivé segmenty života škol
v

tématických kapitolách: o stavbě školních budov, organizaci školy, o modřanských

Učitelích, o vybavení jednotlivých škol i o jejich poměru k největším církvím. Jedna z kapitol
bude rovněž věnována péči o zdravotní stav všech dětí a o sociálně slabé žactvo. Odlehčenější
náplň má část pojednávající o školních oslavách a výletech. Některé zajímavé oblasti života
Školy by však tímto tematickým dělením zůstaly opomenuty. Z toho důvodu jsem připojila
kapitolu „Rozmanitosti ze života školy". Druhou část práce uzavírá pojednání o přiblíživším
s

e válečném konfliktu a o atmosféře, kterou tato doba škole přinesla.
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Ačkoliv ve 20. a 30. letech existovaly v Modřanech tři obecně vzdělávací školy, zdálo se
mi zbytečné, pojednávat třikrát o témže problému. Text proto diferencuji podle typu školy
pouze v nevyhnutelných případech, jako je tomu u organizace škol či v pojednání o učitelích.

4. 3. 1. Stavební vývoj modřanských škol

Po skončení čtyřletého válečného konfliktu se změnilo mnohé ve státoprávním
uspořádání nové republiky, méně už ve fungování obce. Problematická otázka školních budov
a akutní nedostatek školních učeben se však nezměnila ani v nejmenším. Jak bylo uvedeno
v kapitole o meziválečném vývoji Modřan, je pro toto období charakteristický přímo živelný
nárůst zástavby i obyvatelstva. Infrastruktura obce na takové změny přitom připravena nebyla,
což o modřanském školství platí dvojnásob.

Představitelé obce však prozatím sdíleli všeobecné nadšení ze změny státoprávního
zřízení a důvěru ve světlé zítřky. Svědčí o tom vystoupení starosty obce a předsedy místní
školní rady Karla Šárky (viz obrazová příloha, obr. 27), který na zasedání obecního
zastupitelstva ve výroční den 28. října 1919 zdůraznil význam tohoto data pro československý
národ a vzpomněl hrdinných činů legionářů. Hovořil i o potřebě zdokonalení národního
školství. Navrhl, aby se v tento významný den omezilo jednání na jediný bod; na prohlášení
obecního zastupitelstva, že se zavazuje za pomoci státní subvence co nejdříve přikročit ke
stavbě nových budov pro obecnou školu a k zřízení školy měšťanské. Veškerý náklad na její
zřízení a vydržování měla přitom nést obec, a to i v případě, že přiškolené obce by svůj
finanční podíl na tomto podniku odepřely. Návrh byl jednomyslně přijat. 62)
Na tomto místě je nutno alespoň rámcově popsat dvě organizační změny, které
v

poválečném období modřanskou školu potkaly, a které budou podrobně pojednány

v

následující kapitole. K oběma došlo v roce 1920. Nejprve byla výnosem okresní školní rady

rozdělena dosavadní obecná škola smíšená na dívčí a chlapeckou s platností od začátku
Školního roku 1920/21. V říjnu potom zemská školní rada rozhodla o zřízení měšťanské školy
s

tím, že bude první třídou otevřena 1. prosince téhož roku. Chlapecká i dívčí obecná škola

měly přitom být redukovány na čtyřtřídní. Navzdory tomuto opatření existovalo rázem 10 tříd
(4 obecné chlapecké, 4 obecné dívčí a 2 měšťanské smíšené), s perspektivou nových tříd
měšťanské školy.
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Stav školních budov (resp. budovy) byl však zatím stejný jako před válkou. Tehdy jsme
nalézali deset tříd obecné školy smíšené ve třech různých objektech: sedm tříd v hlavní školní
budově ě.p. 29, dvě třídy v budově radnice a jednu v místnosti soukromého domu č.p. 157.63)
Obecní zastupitelé byli nuceni pořádat svá jednání v hostinci „U Nováků", neboť v budově
radnice jim k užíváni zbyla jediná místnost. Jediným předválečným úspěchem modřanské
školní rady v úsilí o novou školní budovu bylo zakoupení vhodného pozemku v roce 1911.
Ještě v roce 1914 byla ze zástupců místní školní rady sestavena komise, která měla urychlit a
koordinovat přípravné práce na stavbě školní budovy. Její činnost však přerušila válka.
Během válečného konfliktu místní školní rada odsouhlasila zřízení mateřské školy, aby
tak bylo pomoženo nezaopatřeným dětem pracujících matek (viz kapitoly Organizace
modřanské obecné školy, Škola ve válce). Její existence však nebyla dočasná a přetrvala i po
návratu obce do běžného chodu. Místní školní radě tak přibyla další starost - s vhodným
umístěním mateřské školy.

Po nastolení míru se obecní školní rada vrátila tam, kde před čtyřmi lety zůstala. Na své
schůzi z ledna 1919 se jednalo o nových přípravných pracích. Mj. rozhodla, že do nich
zainteresuje i samotný učitelský sbor a požádala ho, aby poskytli své dobrozdání ve věci
optimálního stavebního řešení nové školní budovy.
Učitelé obecné školy se pak sešli 27. května na mimořádné poradě, kde po diskuzi
rozhodli doporučit pavilónový systém stavby. Učitelé tak zohlednili především praktické
hledisko; pavilonová stavba je variabilní, lze postavit nejnaléhavěji potřebné místnosti

a

ostatní dostavět později za příznivější finanční situace. Učitelstvo dále navrhovalo, aby byl
tento pavilon stavěn jako budova dívčí obecné školy.64)
Místní školní rada zvolila k posouzení návrhu učitelů a k dalším přípravným pracím
devítičlenný komitét. Učitele v n ě m zastupovali řídící učitel Kačín a učitel Hynek Kotva,
z ostatních nutno jmenovat předsedu rady a starostu obce Karla Šárku. Stavebním znalcem
komise byl Václav Bílek. Zmocněnci se k návrhu pavilónového systému přiklonili.
Vpracovali pak stavební program a doporučili, aby byla na zhotovení podrobných plánů
vypsána veřejná soutěž. Navrhli přitom, aby byly finančně ohodnoceny tři nejlepší návrhy
částkami 1 500, 1 000 a 500 Kč. Místní školní rada návrh komitétu uposlechla a v zimě roku
1920 soutěž vypsala. Ceny pro nejlepší návrhy byly zvýšeny na celých 6 000, 4 500 a 3 000
Kč. Lhůta k podání návrhu byla omezena 15. únorem téhož roku.

Snad díky vysokému ohodnocení veřejné soutěže přihlásilo své návrhy 38 různých
projektantů. Kvalita plánů však zřejmě nebyla valná. Místní školní rada se rozhodla udělit
pouze třetí cenu, a to architektu Čenskému za jeho návrh. Aby nedošlo k napadení soutěže,
udělila pak rada třem zúčastněným 3 000 Kč a dalším třem 1 500 Kč.
Nyní bylo potřeba vybrat vhodnou stavitelskou firmu, která plán školy zrealizuje. Tomu
však ještě předcházela volba nové, tentokrát technické komise. Jejími členy byli zástupci
učitelského sboru i přiškolených obcí a ovšem také technický znalec. Z dostupných informací
se mi nepodařilo přesně vyrozumět, co bylo příčinou jejího vzniku. Zdá se ale, že jmenovaní
zástupci oslovili tři stavební firmy, aby vypracovaly podrobnou rozvahu prací, materiálu a
hlavně cenovou nabídku za danou zakázku. Z odpovědí těchto společností byla na zasedání
místní školní rady 19. června 1920 vybrána jako nejvýhodnější nabídka architekta Josefa
Mikyny z Prahy. Na následujících zasedáních předložil arch. Mikyna místní radě tři podrobné
varianty včetně příslušných modelů, z nichž byl jeden vybrán.
Dokud probíhala jednání o stavbě nové školy v teoretické rovině, šlo všechno relativně
hladce. Nyní však nastal okamžik, kdy se měly uvést plány do praxe. A zde nastal kámen
úrazu - nedostatek finančních prostředků. Snaha místní školní rady získat zdroje k pokrytí
stavby školy je pak charakteristická pro celé meziválečné období. Jeden z pokusů se datuje
hned na začátek roku 1920. Počítalo se stím, že se jako stavební pozemky prodají parcely
v

osadě Zátiší, tj. v okrajové části Modřan. Získané peníze budou pak využity ke stavbě.

Tento návrh narazil na odpor hlavního města Prahy. Již tehdy existovaly projekty „Velké
Prahy" a Zátiší mělo být zachováno jakožto přírodní zelené pásmo, které jí bude obklopovat.
Městská rada hlavního města Prahy proto celou tuto transakci zavrhla.Ď5)
Navzdory neúspěchu a absenci finančních prostředků trvala místní školní rada na tom, že
se se stavbou školy začne ještě v roce 1921. Na počátku března 1921 zvolila ze svých členů
komisi, která by měla jednat s peněžními ústavy o případné půjčce. 1. dubna zasedala stavební
komise za účasti školní rady, zastupitelstev přiškolených obcí, technického znalce a okresního
školního inspektora, který komisi předsedal. Komise dala povolení ke stavbě. Devět dní poté
místní školní rada vypsala ofertní řízení na stavbu školní budovy se lhůtou 28. května 1921.
Na počátku května však finanční komise místní školní rady přednesla svůj referát o
Jednáních s peněžními ústavy. Oslovena byla Legionbanka, Zemská banka a Vinohradská
záložna, všechny však svorně odmítaly poskytnout obci půjčku 66 ', případně kladly Modřanům
Nepřijatelné podmínky. Za takové situace se místní školní rada a obecní zastupitelstvo sešly
21

• června 1921 na společném zasedání a po dlouhém rokování se usnesly na odložení stavby
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nové školní budovy na příznivější období. Poukazováno přitom bylo na nepřiměřeně drahé
stavební materiály a potřeby a vyslovena domněnka, že se tyto v budoucnu jistě zlevní.
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Situace modřanských škol byla ale skutečně neudržitelná. Ve školním roce 1921/22 mělo
být celkem 12

tříd všech škol (čtyři třídy dívčí a čtyři chlapecké obecné a čtyři třídy

měšťanské školy) stísněno ve staré škole č.p. 29 a v místnostech radniční budovy. Ještě před
začátkem školního roku bylo proto rozhodnuto krizi řešit prozatímním opatřením, tj.
rekonstrukcí a přístavbou radniční budovy podle plánů arch. V. L. Špačka. Přestavěná radnice
měla poté sloužit měšťanské a případně i obecné škole.
Finanční stránku přestavby měla zajistit domácí slosovatelná půjčka na 500 000 Kč.
Podle zjištěných propozic mohl částku upsat každý podle svého, nejméně však 200 Kč.
Úprava radniční budovy, tj. přístavba druhého patra proběhla v podzimních měsících, takže
kolaudace mohla proběhnout už 16. prosince 1921. Budova byla schválena, nikoliv však bez
výhrad. Jako pro školu nevhodnou se ukázala jedna z místností v jihovýchodním rohu (obecní
zastupitelé ji přijali za svou zasedací místnost) a celá budova byla přijata pouze jako
provizorium na následující tři roky. Do rekonstruované radnice se pak přesunulo vyučování
všech dosud otevřených tříd měšťanky a některých tříd obecné školy dívčí. Dívčí škola přitom
Částečně zůstala i ve škole č.p. 29.

Místní školní rada tedy získala tříletou lhůtu k vyřešení otázky školních budov.
K uklidnění situace částečně přispělo i to, že do prvních tříd obecné školy začaly nastupovat
Populačně slabé válečné ročníky, takže počet dětí ve třídách dočasně klesl. V daném čase
došlo alespoň k dílčím opravám budovy školy č.p. 29. O prázdninách roku 1922 provedl arch.
Bílek přestavbu kanalizace. Vybudování kameninových stok, rozšíření stok a instalování
splachovacích klozetů bylo v té době již nutností. Kronika k tomu říká: „Dosavadní primitivní
záchody naprosto nevyhovovaly a zápach z nich pronikal na chodbu, ano i do učeben" 67) .
Krátce na to byla u školy prohlubována studna. Jde o tutéž studnu, která byla před čtrnácti
lety označena za příčinu epidemie tyfu. Při hloubení narazili dělníci na tvrdou skálu, takže
museli celou jámu zasypat a novou vyvrtat na chodníku před školou.

V roce 1924 tříletá lhůta okresního školního výboru vypršela a ve věci výstavby nové
Školní budovy se nic nového neodehrálo. Připiš školního výboru z 25. února 1928 apeluje na
fakt, že žádná ze dvou školních budov nedostačuje rostoucímu počtu dětí. „Radniční škola"
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navíc byla kolaudována na následující tři roky s tím, že se ihned začne s přípravou na stavbu
nové školy. Od té doby uplynulo sedm let.68)
Obecní zastupitelé se snažili situaci řešit, ekonomická situace obce však bezezbytku
odrážela počínající hospodářskou krizi celého státu a světa. Následující desetiletí je tedy ve
znamení zoufalých (a marných) snah o získání financí na výstavbu školní budovy a hledání
lacinějších alternativních řešení.
V roce 1928 se představitelé obce usnesli na tom, že za základ budoucích snah o stavbu
bude vzat návrh z roku 1921, tedy postupná výstavba jednotlivých školních pavilonů.
Přednost mělo tzv. severní křídlo s nezbytnou tělocvičnou. Stavba měla být financována
prodejem obecního majetku, tedy pozemků v osadě Zátiší. 69 ' Transakce ovšem nebyla opět
povolena a naděje na půjčku některým peněžním ústavem 70 ' byla mizivá. Jak jsem již uvedla,
obec byla v těžké finanční depresi, hospodařila nyní už se schodkem větším než 500 000 Kč
(odkaz). K j e h o vyrovnání bylo nutno odsouhlasit obecní přirážky, což představitelé
levicových stran v obci rázně odmítali.

Zmiňovaný poválečný populační úbytek dětí se ve školním roce 1929/30 opět zcela
vyrovnal, počet dětí dokonce překonal svou předválečnou úroveň. Učitel Rudolf Marek proto
v září informoval místní školní radu, že na dívčí i chlapecké obecné škole bude třeba zřídit
nové pobočky a tedy zavést střídavé polodenní vyučování, což je organizačně náročná
záležitost a trpí jím především kvalita vyučování. Jako jediné východisko viděl přitom stavbu
nové školy. Pravděpodobnost poskytnutí úvěru některým finančním ústavem zruinované obci
však byla nulová. Byla tedy hledána nová provizoria. Mj. poprvé padl návrh přístavby
druhého patra nad školu č.p. 29. Tehdy byl ovšem smeten se stolu s odůvodněním, že stará
budova nesnese nástavbu, ona sama navíc nevyhovuje současným zákonným požadavkům.
V roce 1931 se situace opět zhoršila, oproti školnímu roku 1930/31 přibyla v každé škole
Jedna třída. O rok později musela být jedna třída obecné dívčí přesunuta do místnosti
v Lidovém domě. Všechny učebny dívčího ústavu nevyhovovaly zákonným a zdravotním
Požadavkům. Obecní zastupitelstvo se opakovaně a neúspěšně pokusilo o vyjmutí pozemků
v Zátiší ze „zeleného pásu" Velké Prahy. Jednání představitelů politických stran obce také
nedospělo ke konsenzu. Možnost vybírání dávek a tím i krytí obecního úvěru tedy
neexistovala. I v této beznadějné situaci však přijati zastupitelé obce nabídku stavitele
Miroslava Zouly na vypracování projektu novostavby měšťanské školy. Zoula pak představil
Velkoryse pojatou vizi nové školy s 9 učebnami, speciálními pracovnami, kabinety, sborovnou
a

ředitelnou a vším náležitým příslušenstvím ve dvou patrech plánované budovy. Za své úsilí
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byl ohodnocen odměnou 3 000 Kč. Projekt měl být sice v budoucnu ještě využit, v danou
chvíli však šlo o snahu předčasnou.
Jako aktuálnější se ukázal být návrh řídícího učitele Marka. Na zasedání místní školní
rady v únoru 1933 poukázal na kritickou situaci učeben, která nastane v následujícím školním
roce a sdělil, že je nutno opatřit alespoň tři nové učebny. Jako řešení potom navrhl přístavbu
druhého patra obecné školy chlapecké č.p. 29, kterou by se získaly čtyři třídy a kabinet.
Objevuje se tedy znovu řešení poprvé navrhované a zamítnuté v roce 1929.
Tentokrát byl ovšem tento návrh místní školní radou jednomyslně přijat. Přípravnými
pracemi byl pověřen stavitel Zoula, který ale poukázal na nedostatek času k práci a úkolu se
vzdal. Ujal se ho poté arch. Jaroslav Vašta. Ten předložil plány přístavby ke schválení už 19.
června 1934, kdy byly školní radou schváleny. Při té příležitosti bylo vyhlášena i soutěž na
provedení zástavby. O finanční stránku stavby se postaral vládní komisař Josef Havlíček,
kterému se podařilo opatřit půjčku 100 000 Kč u okresní hospodářské záložny a mimo to
dalších 75 000 Kč jako bezúročnou půjčku od dalších subjektů.
Architekt Jan Štěpánek, který vyhrál výběrové řízení na realizaci nástavby za paušální
Částku 180 000 Kč, začal s pracemi 30. července a dokončenou stavbu předal ke kolaudaci již
9. září (viz obrazová příloha, obr. 20). V následujícím měsíci byly čtyři nové třídy opatřeny
novým nábytkem a parketovými podlahami. Kromč samotné hrubé stavby bylo třeba
financovat i inženýrské sítě a zařízení interiéru, takže se celková částka vyšplhala na 261 425
Kč. Přestavěná škola byla předána veřejnosti 14. října, svým žákům o tři dny později.

Je zřejmé, že nástavba druhého patra znamenala značné ulehčení všem třem modřanským
školám, za definitivní řešení jí však považovat nelze. Nedostatek učeben trval dál, takže
během dvou let, došlo na další nástavbu, tentokrát měšťanské školy umístěné v budově
někdejší radnice (č.p. 195). V březnu vyšlo v tisku oznámení o vyhlášení veřejné soutěže na
realizaci přístavby. Došlo celkem šest nabídek, z nichž zvítězila ta od ing. Evžena
Michniewiče za 117 128 Kč. Stavitel začal s přístavbou 26. června 1936 a pojal poměrně
velkoryse. V přízemí vznikla školní kuchyně a ve dvou přistavených patrech nové dvě třídy.
v

takové stavu spatřilo měšťanku žactvo, když jí dostalo 30. září do užívání. Modřany za tuto

^konstrukci zaplatily finální částkou 182 000 Kč.71)

Jednání o novostavbě školní budovy nebylo ukončeno ani po tomto dílčím úspěchu,
hospodářská situace Modřan se konečně začala zlepšovat a ve věci škol se na jaře 1937
Začalo blýskat na lepší časy. Za základ dalších kroků ke stavbě vzali obecní představitelé
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IKé^

návrh stavitele Zouly z roku 1933. Po dílčích úpravách tohoto projektu vystoupala
odhadovaná cena na 1,5 mil. Kč. Ve snaze získat výhodnou půjčku oslovila obec několik
peněžních ústavů, bohužel ovšem s negativním výsledkem. Vyjít vstříc byl ochoten jedině
Penzijní ústav zaměstnanců nemocenských pojišťoven, který požadovanou půjčku za určitých
podmínek přislíbil. Po bezmála čtyřiceti letech jednání a marných snah nestálo stavbě nové
škole nic v cestě.
V srpnových vydáních některých pražských deníků vyšlo oznámení o vyhlášení veřejné
soutěže na stavbu školy v Modřanech. Ze značného množství zájemců byla hlasováním
obecního zastupitelstva vybrána nabídka modřanského stavitele arch. Josefa Klimeše, rovněž
truhlářské, klempířské, elektroinstalační a další práce byly svěřeny převážně místním
živnostníkům. Na koordinaci všech prací a hladký průběh dohlížela dozorčí komise ve složení
Karel Šárka, Jan Štěpánek, František Lukeš (ředitel měšťanky), a obecní stavitel Miroslav
Zoula. Základní kámen byl položen 9. listopadu 1937.
Snahou všech zúčastněných bylo zvládnout realizaci stavby do začátku nového školního

roku 1937/38, což se povedlo. Hotova byla za osm měsíců. Slavnostní otevření školy se mělo
odehrát za účasti sezvaných hostů 4. září 1938 (viz obrazová příloha, obr. 23, 24, 25). Mezi
Přítomnými byli místní i okresní představitelé politických a školských úřadů a dokonce i
ministerstva školství. Slavnost zahájil sborový přednes skladby Bedřicha Smetany „Věno",
načež svou slavnostní řeč pronesli okresní školní inspektor Ferdinand Černý (viz obrazová
příloha, obr. 27), starosta obce Rudolf Marek a někteří další. Po recitaci případných básní
odevzdal starosta Marek klíče řediteli Lukešovi. Slavnost byla zakončena přednesem obou
státních hymen.
Při následné prohlídce novostavby mohli četní účastníci slavnosti obdivovat moderní
vybavení školy. V suterénu kromě sklepu též prádelnu, kotelnu a uhelnu, v přízemí pak šatny,
školní kuchyni, jídelnu, pracovnu ručních prací a dvoupokojový byt školníka. V prvním patře
s

e nacházelo zázemí učitelského sboru a vedení školy; byla zde sborovna i ředitelna, dále tři

u

Čebny, kabinet a sociální zařízení. Další čtyři učebny, kabinet a WC byly umístěny ve

druhém patře a podobně bylo vybaveno i poslední, třetí patro školy. Celkový náklad na stavbu
a

vybavení byl 1 821 845, 98 Kč.

Již dříve bylo rozhodnuto o tom, že nová budova měšťanské školy ponese jméno nedávno
Zesnulého prezidenta Masaryka. Nápis na průčelí hlásající jeho jméno se však brzy měl stát
Cementem neblahých politických změn. Atmosféru zářijových událostí vystihl později pisatel
školní kroniky: „Začínali jsme v naději, že zakrátko důstojně oslavíme 20. výročí zrození
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Republiky Československé. Třebaže dusné politické ovzduší nevěstilo nic dobrého, přece jen
nikdo netušil, že vývoj událostí bude pro republiku a pro celý náš národ tak tragický. Školní
rok jsme začali v Československé republice a skončili v Protektorátu Čechy a Morava.. ," 72)

4. 3. 2. Organizace modřanských

škol

Jak bylo uvedeno v obecné kapitole o vývoji československého školství, co do způsobu
organizace, vedení a financování nižšího školství se toho v meziválečné etapě našich dějin
příliš nezměnilo. Tak tomu bylo i v Modřanech. O věcech obecního školství nadále
rozhodovala místní školní rada, jejíž členstvo se obměňovalo na základu výsledků voleb.
Nadřízeným orgánem obecní rady byl nyní okresní školní výbor zasedající i nadále na
Smíchově. Okres, pod který Modřany a okolí patřily, byl nově nazýván Praha - venkov.
Částečná změna označení tohoto orgánu, myslím, příliš nezměnila jeho funkci. Rozhodoval o
důležitých otázkách, jako je posuzování stavu školních budov nebo otevírání nových tříd.
Situaci ve školách přitom přímo monitoroval okresní školní inspektor při pravidelných
návštěvách několikrát ročně. Styčným orgánem obou těchto institucí zůstala beze změny
zemská školní rada.
To, že školské zákonodárství neprošlo nijak výrazným vývojem, ale neznamená, že by
totéž platilo o samotném vývoji škol v Modřanech. Ten byl naopak více než překotný, což
přinášelo svá úskalí.
V meziválečném

období

už

nelze

mluvit

o

modřanské

škole,

nýbrž

školách.

Organizačními změnami se školství v obci diferencovalo a zmnožilo. Tyto změny jsem
naznačila v předchozí kapitole: obecná škola smíšená se rozdělila ve chlapeckou a dívčí,
v

obci začala fungovat měšťanka. Je tedy na místě strukturovat text odděleně a mluvit o každé

Ze vzniklých škol zvlášť. To je poněkud problematické, protože obecná dívčí škola fungovala
Pod společnou správou s měšťankou. Samotný přerod škol tedy popíšu ve společné stati a
teprve o jejich dalším vývoji pojednám odděleně - v kapitole o organizaci obecné školy
chlapecké a kapitole o organizaci obecné školy dívčí a měšťanské.

Nejzásadnější proměny byly příslušnými orgány projednány hned v prvním mírovém roce
1919. Ve školním roce 1919/20 byla sice škola otevřena jako pětitřídní obecná škola smíšená
s

Pěti pobočkami (viz tab. 5, přílohová část), to se však mělo záhy změnit. Už v lednu roku
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1919 jednala místní školní rada o rozdělení obecné školy na obecnou chlapeckou a dívčí. Za
účelem provedení této organizační změny se pak v říjnu téhož roku uskutečnilo komisionální
řízení. Předsedou ustavené komise se stal Aleš Komers, předseda okresního školního výboru,
jako znalec byl přítomen tehdejší okresní školní inspektor Halaburt. O hygienické stránce věci
rozhodoval MUDr. Jan Krist. Tato komise pak prohlédla všechny budovy, které škola užívala
- tedy „starou" školu v č.p. 29, místnosti modřanské radnice, č.p. 195 a také domek č.p. 157.
Shledala sice neodkladnou nutnost stavby nové školy, tato situace však přímo nebránila
samotnému rozdělení školy. Souhlas okresního školního výboru se datuje dnem 11. června
1920. Tímto výnosem byla obecná škola smíšená rozdělena na obecnou školu chlapeckou a
dívčí, každou o čtyřech definitivních třídách a jedné zatímní třídě postupné. Každá z obou
škol měla vlastní správu. Chlapecká škola byla v č.p. 29, dívčí potom v radniční budově č.p.
195.
Důvod, kvůli kterému byla obecná škola rozdělena, není úplně zřejmý. Faktem je, že se
obecná škola smíšená po organizační i prostorové stránce rozrostla natolik, že oddělení jejich
správ mohlo být ku prospěchu vyučování. Na rozdělení mohli mít zájem i samotní učitelé;
otevřením nové školy se naskytla nová pracovní místa ve vedoucích pozicích. 73) Školy však
na sobě byly nadále závislé a jejich existence se neustále prolínala jak ve školních budovách,
tak v organizaci. O prospěšnosti rozdělení tak lze pochybovat.

Místní školní rada též obnovila své úsilí o zřízení měšťanské školy. První neúspěšný
Pokus o založení měšťanské školy spadá do roku 1914. Nově zvolené místní školní radě
v

č e l e se zmiňovaným Karlem Šárkou se roku 1919 zdála potřeba měšťanky v obci ještě

aktuálnější. Modřany, stejně jako přilehlé obce se rozrostly. Jen samotné Modřany
vykazovaly 174 potenciálních adeptů docházky do měšťanky, spolu s přiškolenými obcemi by
do nově otevřené školy mohlo docházet až 235 žáků. Žádost o povolení obvodové smíšené
měšťanské školy byla podána v průběhu léta roku 1919 zemské školní radě, která jí 10. října
vyhověla. Bylo povoleno otevřít školu jejím prvním ročníkem, což se také stalo 1. prosince
1920. Toho dne se přijaté žactvo shromáždilo ve škole a vyslechlo nabádavá slova starosty
obce Karla Šárky: „...aby si vážilo školy, která jim podává možnost lépe se do života
vyzbrojit vědomostmi nežli to bylo možno ve škole dosavadní..." 74) . V následujícím školním
roce 1921/22 měl být otevřen druhý ročník a o rok později by měla být se svými třemi ročníky
k

°mpletní.
Rozhodnutí zemské školní rady je poněkud překvapující vzhledem k tomu, že pro školu

E x i s t o v a l y žádné vhodné prostory. Jak nás však přesvědčuje odborná literatura, nebyl
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takový postoj zemské rady ojedinělý. 75) Jako částečnou kompenzaci můžeme chápat pozdější
opatření zemské rady; výnosem z 26. března 1921 byly obě obecné školy redukovány na
čtyřtřídní ústavy

Znamená to tedy, že ve školním roce 1920/21 nacházíme v Modřanech obecnou školu
chlapeckou, jejímž řídícím učitelem byl jmenován dosavadní správce smíšené školy František
Kačín. Její třídy byly umístěny ve školní budově č.p. 29. Obecná škola dívčí v čele se svou
správkyní Marií Jeleneckou obývala převážně radniční budovu č.p. 195. V den otevření
měšťanské školy, tj. 1. prosince 1920, přešlo z páté třídy dívčí školy 40 žákyň a 34 žáci
z chlapecké školy na nový ústav. Celkové množství žáků v první třídě měšťanky bylo 107 (54
hoši a 53 dívky), pročež bylo nutno otevřít její pobočnou třídu.76) Její dvě prozatímní učebny
se nacházely v jižní části přízemí staré školní budovy č.p. 29.

4. 3. 2.1. Organizace obecné školy chlapecké

Po oddělení chlapecké školy od dívčí měla škola oddělené vedení a učitelský (zpočátku
ryze mužský) sbor. Životy obou škol byly však nadále propojeny školní budovou. Nedostatek
školních učeben se nutně odrazil i v organizaci vyučování chlapecké školy. Ve školním roce
1921/22, kdy byla přestavována radniční budova, byly na školu č.p. 29 odkázány všechny tři
existující modřanské školy. Takovému stavu musel být chod školy přizpůsoben střídavým
Vyučováním. I ve čtyřech třídách chlapecké školy se vyučovalo pouze polodenně. Hoši měli
své vyučování vždy v pondělí, středu a sobotu dopoledne a v ostatních pracovních dnech
°dpoledne. Tento stav trval až do dokončení přestavby a otevření radniční budovy 7. ledna
1922. Tehdy se všem modřanským školám poněkud ulevilo a mohlo začít co možná normální
vyučování.
Na jaře 1922 opět zasáhla do organizace vyučování školy povodeň. I tentokrát byla škola
Před vodou uchráněna, ale pod hladinou se ocitla přístupová cesta ke škole, takže se do ní děti
nedostaly. Škola se navíc i tentokrát stala útočištěm rodin z vyplavených domků na břehu
Vltavy.
Další organizační změna přišla ve školním roce 1922/23. Tehdy na obecné školství
Opadly populační následky válečných let - projevil se nedostatek dětí v prvních třídách.
^ září nastoupilo pouhých 16 prvňáčků, na celém ústavu bylo přitom jen 153 žáků. Na
Vzniklý nedostatek dětí reagovala 23. února 1923 zemská školní rada příkazem zrušit čtvrtou
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třídu a redukovat celou školu na trojtřídní. 77 ' První a druhý ročník měl přitom být vyučován
společně v jedné třídě, druhá třída byla vyučována samostatně a třetí společná třída vznikla
spojením čtvrtého a pátého ročníku. Toto rozhodnutí vyvolalo nelibost místní školní rady.
Vymohla si alespoň povolení nést náklady na vydržování čtvrté třídy do konce školního roku.
Redukcí tříd se uvolnily některé učebny a mohly proto být využity kjiným než
vyučovacím účelům. Týká se to přesně dvou místností. Jedna z nich byla proto uplatněna jako
školní kuchyně měšťanské školy a do druhé se nastěhovala modřanská mateřská škola.
Na jaře roku 1923 se splnilo dávné přání hodkovičských, lhoteckých a zátišských
obyvatel, dočkali se odškolení z modřanské školní obce. Tento krok zemské školní rady byl
zřejmě důsledkem zákona o Velké Praze z roku. 78) Ačkoliv proti odškolení podala místní
školní rada v následujícím roce protest, na situaci se už nic nezměnilo. Chlapecká škola přišla
odškolením jmenovaných obcí o 21 žáků.
Ve školním roce 1927/28 se po chudých poválečných letech projevil opětovný nárůst
dětské populace. Obec navíc stále nabývala na rozměrech a lidnatosti, což se promítlo do
množství žáků ve škole. Z loňských 130 se nyní počet chlapců zvýšil na 162 a způsob
obsazení školní budovy už nebyl vyhovující. Bylo tedy nutno vystěhovat mateřskou školu i
školní kuchyni. Protože však byl zřejmý i další nárůst žactva v budoucnosti, bylo na místě
začít co nejdříve s výstavbou nové školní budovy. Peripetie s novostavbou

a sháněním

financí byly už popsány: pozemky v Zátiší byly neprodejné, obecní rozpočet nevyrovnaný a
zavedení dávek, které by ho pomohly vyrovnat, levicové strany v zastupitelstvu nepovolily. Je
ovšem třeba říci, že chlapecká obecná škola byla absencí nové školní budovy postižena ze
všech škol nejméně. Po celou dobu své existence nemusela jediná její třída opustit zdi č.p. 29.
„Pohyblivými" školami byla spíše měšťanka a nejvíce pak obecná dívčí.
Ve školním roce 1927/28 byla otevřena pobočná třída při druhé třídě, v následujícím roce
byl počet postupných tříd zvýšen na čtyři a na přelomu dvacátých a třicátých let (ve školním
roce 1929/30) jich bylo znovu plných pět. Poté přibývaly pobočky při jednotlivých třídách.
Už ve školním roce 1933/34 měla každá z pěti tříd A svoji pobočku B. Vdaném roce
docházelo do školy 342 žáků (předchozí úbytek i opětovné otevírání tříd zaznamenává
tabulka č.7, viz přílohová část). Deset tříd chlapecké obecné školy bylo pro sedmitřídní školní
budovu neúnosné břímě.
Protože stavba zcela nové školní budovy byla z finančních důvodů stále nemožná, uvítali
v roce 1933 představitelé místní školní rady návrh řídícího učitele Marka na přístavbu
druhého patra nad starou školní budovu č.p. 29. (viz předchozí podkapitola). Třebaže toto
opatření nemohlo vyřešit svízelnou situaci modřanských škol, získání čtyř nových učeben
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alespoň ulevilo přetíženým třídám chlapecké školy. Celé první patro mohlo být potom
propůjčeno dívčí škole.
Další organizační změny s sebou přinesl až příchod druhé světové války. Vzhledem
k jejich zvláštním okolnostem se obdobím schylování k dalšímu válečnému konfliktu budu
věnovat ve zvláštní kapitole.

4. 3. 2. 2. Organizace obecné školy dívčí a smíšené školy měšťanské

Studiem dobových pramenů získá případný badatel neodbytný pocit, že veškerá
organizace obecné školy dívčí a smíšené školy měšťanské spočívala v řešení rébusu: kam
umístit všechny třídy, když učeben a ostatních nezbytných místností je tak málo? Snaha
vedení škol byla jednoznačně orientována tímto směrem, ačkoliv bylo jasné, že je to boj
s větrnými mlýny. Na nedostatečné školní zázemí doplácela zdaleka nejvíc dívčí obecná
škola, která byla po nějaký čas umístěna i do třech různých objektů.
Obecná škola dívčí vznikla stejně jako chlapecký ústav rozdělením dosavadní obecné
školy smíšené v roce 1920. V jejím čele prozatímně stanula Marie Jelenecká, která „svou"
školu spravovala v radniční budově č.p. 195 a částečně také ve škole č.p. 29. Dívky tehdy
vyučoval ženský učitelský sbor. Dívčí škola byla v době svého vzniku pětitřídním ústavem, i
°na však byla redukována přípisem zemské školní rady z března 1921 na čtyřtřídní. Budova
radnice však nepostačovala svou kapacitou ani čtyřem třídám, a tak se musely některé třídy
dívek uchýlit do budovy chlapecké školy v č.p. 29. Zdá se, že tam byl první ročník dívčí školy
vyučován společně s prvním chlapeckým ročníkem v jedné třídě.
Situace se dále zkomplikovala otevřením prvního ročníku měšťanské školy 1. prosince
1920. Jak už víme, většina žaček páté třídy přešla do nově otevřené měšťanky. Ve páté třídě
obecné dívčí tak zůstalo pouhých 16 žákyň, které přešly do čtvrté třídy téhož ústavu a zde pro
n

ě bylo založeno druhé oddělení. Pátá třída byla zrušena. Vznikem měšťanky končí také

ředitelování učitelky Jelenecké. Na její místo nastoupil ředitel Antonín Zurynek a ujal se
správy obou ústavů: obecné školy dívčí a smíšené školy občanské.
Spravovat takový konglomerát škol nebyla jistě snadná záležitost. V době vzniku
měšťanky byly její dvě třídy prozatímně umístěny v č.p. 29 stejně jako první třída obecné
dívčí, zatímco zbylé tři ročníky zůstaly v budově radnice. Situace se dočasně zhoršila, když na
Podzim roku 1921 místní školní rada přistoupila k přístavbě radniční budovy. Do staré školy
č

-p. 29 se tehdy přesunuly všechny třídy všech modřanských škol a jejich vyučování bylo
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nutné důsledně zorganizovat za pomoci střídavého polodenního vyučování. Do útrob
přestavěné radnice se přesunuly třídy měšťanky a zřejmě také některé třídy dívčí školy.
Organizační změnu si vynutilo jarní tání v roce 1922. Záplava v obci vrcholila na
přelomu února a března, kdy se ocitlo několik rodin obývajících domy v okolí řeky bez
přístřeší. Pomocnou ruku jim podali představitelé školy a ubytovali je v budovách škol. Jejich
žáci byli pak osvobozeni od vyučování od 28. února do 1. března.
V následujících letech se organizace školy vyrovnávala s populačním poklesem dětí. 25.
ledna 1923 vzala místní školní rada na vědomí rozhodnutí zemské školní rady o zrušení čtvrté
postupné třídy při obecné škole dívčí a spojení první a druhé třídy v jednu (viz tab. 8,
přílohová část). Jak už víme, stejný osud potkal i čtvrtou třídu chlapecké školy a také to, že se
obecní školní rada rozhodla nařízení vyhovět až od nového školního roku 1923/24 a nést po
nějaký čas náklady na existenci čtvrté třídy na svých bedrech. Vstříc tomuto rozhodnutí vyšli i
učitelé obou škol, kterých se to týkalo. Aby se místní školní rada neocitla bez prostředků,
vzdali se části svého platu.
V roce 1923, tedy v roce odškolení Lhotky, Hodkoviček a Zátiší přišla obecná dívčí škola
o 23 svých žaček. Měšťanské školy se tento krok nadřízených školských orgánů nedotkl. Děti
z těchto obcí do ní docházku nepřerušily. Naopak, do měšťanky docházely i děti ze
vzdálenějších obcí: z Točné, Cholupic, Písnice, Libuše a Skochovic. Poslední ze jmenovaných
obcí je přitom od Modřan vzdálena celých 10 km.
Ve školním roce 1922/23 byla měšťanská škola se svými třemi postupnými ročníky
kompletní. Hned do roku následujícího - 1923/24 - spadá otevření tzv. jednoročního kurzu při
měšťanské škole. Jinými slovy šlo o čtvrtý nepovinný ročník. Školní kronikář, řídící učitel
Zurynek, k tomu s pýchou dodává, že se tak stalo dříve než na měšťance na Zbraslavi, která
niěla podstatně delší tradici. V dalších letech přibývaly při první až čtvrté třídě měšťanky
Jejich pobočky A, B a od školního roku 1932/33 dokonce C (viz přílohová část, tab.9).
Od školního roku 1927/28 opět začalo přibývat dětí školou povinných. Tehdy jich
v obecné škole dívčí bylo 105, o rok později 127 a v následujícím roce už 166. Tehdy, ve
školním roce 1928/29, byla otevřena pobočka při druhé třídě a o rok později byla dívčí škola
opět pětitřídní (viz přílohová část, tab. 8). Ani při využití všech školních budov není možné
Organizovat vyučování tak, aby plnilo svůj účel bez překážek. Obecní zastupitelstvo
Přispěchalo s opatřením, kdy vystavělo vlastní novou radnici a měšťance a dívčí škole se tak
Uv

olnila celá bývalá radnice č.p. 195. Takové řešení mělo jen krátký dech a ani bezprostředně

Po jeho uskutečnění (v roce 1928) situaci nijak nevylepšilo. Měšťanka se sice nacházela pod
Jedinou střechou, dívčí obecná škola nikoliv. V kronice se opakují stesky nad absencí
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tělocvičny, kreslírny, pracovny ručních prací, kuchyně, místnosti určené vedení školy. V roce
1932

pronajala místní školní rada pro výuku vaření a hospodářských nauk místnost

v soukromém domě občana Malého č.p. 494. V tomtéž roce musela místní školní rada
přijmout nabídku Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva na pronájem
přednáškového sálu o výměře 65 m 2 v Lidovém domě. Roční nájemné činilo 7 000 Kč ročně.
Sál se stal útočištěm páté třídy dívčí obecné školy. Tato škola postupným otevíráním poboček
při jednotlivých třídách dosáhla ve školním roce 1933/34 počtu tříd 10. Rozmístěna byla nyní
rozmístěna ve třech různých objektech navíc vzdálených poměrně daleko od sebe. V závěru
školního roku si řídící učitel František Lukeš povzdechl: „Kdy dočkáme se radostnějšího
konce školního roku?"
Z pramenů je zřejmé, že radostnější časy byly stále ještě v nedohlednu. Ani nástavba
chlapecké obecné školy v roce 1934, díky které se pro dívčí školu uvolnilo celé první patro,
neřešila situaci natrvalo. Už v následujícím roce se pro nedostatečný počet učeben muselo
zavést střídavé vyučování v prvním, druhém a třetím ročníku.
Akutní nedostatek učeben byl opět řešen částečnou přestavbou radniční školy, která
přinesla tři nové učebny a kuchyň. Škole byla předána před začátkem nového školního roku
v roce 1936. Přestavba však pomohla opět spíše měšťanské škole.
Vytoužená nová školní budova však byla konečně na obzoru. Konečně se našel dostatek
finančních prostředků ke stavbě a vše ostatní bylo jen otázkou krátkého času. Slavnostní
Předání budovy proběhlo na začátku školního roku 1938. Mohlo dojít k velkému stěhování
Modřanských škol. Měšťanka se přestěhovala do moderní novostavby č.p 1378, obecná škola
dívčí tak dostala k dispozici celou radniční školu č.p. 195 a mohla tak uvolnit místnosti, které
JÍ byly dány k dispozici ve staré škole č.p. 29. Zdálo by se, že všechny školy mohou být
spokojeny, odhlédneme-li od faktu, že radniční škola přes dvojí úpravu stále nevyhovovala
hygienickým normám.
Tímto přesunem došlo také k velké organizační změně. Vedení obecné školy dívčí a
smíšené školy měšťanské bylo rozloučeno. Staly se z nich dvě samostatné školy s vlastními
správami. V čele měšťanky zůstal František Lukeš. Ve vedení obecné školy dívčí stanul
starosta obce Rudolf Marek.
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4. 3. 3. Učitelé modřanských škol

Jak bylo uvedeno v obecné kapitole, učitelé uvítali politické změny a vznik samostatné
Československé republiky s nadšením. Do nových poměrů vkládali naděje na zlepšení situace
ve školství i ve svém vlastním postavení. Bylo také uvedeno, že tyto naděje byly do značné
míry liché. Podstatnou proměnou jistě prošlo postavení žen - učitelek; výnos z roku 1919
rušil jejich celibát a přinesl také tzv. paritu učitelů a učitelek.
Ačkoli situace učitelů nebylo ideální, ze studia pramenů nevyplývá, že by právě učitelé
modřanských škol byli zdeptanou a apatickou sociální skupinou. Podíleli se na kulturním
životě obce, patřili mezi čelní činovníky různých spolků a organizací. Zároveň je patrná snaha
0 vlastní sebevzdělávání a zájem o dění v učitelském „stavu" okresu, potažmo celého státu.
V kronikách je např. zmíněna okresní učitelská porada konaná 7. prosince 1918
v Národním domě na Smíchově, z níž pak vzešlo volené členstvo. Pravidelně jsou pak
zmiňovány Všeučitelské pracovní schůze, konané opět na Smíchově. Na té z 25. září 1920 se
Projednávalo stanovisko učitelů k některým zákonům, 15. Jedna 1921 se vedla diskuze o
Prospěšnosti organizace „Dorost Československého Červeného kříže" za přítomnosti Dr.
Alice Masarykové a americké vyslankyně Červeného kříže Miss Harrison, 4. února 1922 byl
diskutován paritní zákon apod. U těchto záznamů není bohužel uváděno, zda se těchto akcí
účastnil i některý ze zástupců modřanského učitelstva. V archivu kronikářky Modřan jsem
v

šak nalezla bohužel nedatovanou fotografii z 30. let popsanou jako „schůze učitelů

zbraslavského okresu" (viz přílohová část, obr. 8). V první řadě poznáváme učitelku Valovou
a

Krystlíkovou Alespoň občasná účast modřanských učitelů na podobných akcích je tímto

Prokázána.
Dále se na stránkách kronik setkáváme se zmínkami o schůzích Budče Podbělohorské.
Poprvé tomu tak je 26. listopadu 1921. Řešil se tehdy aktuální problém postoje učitelstva ke
kolegům katolíkům, většinou ale přednášky této organizace směřovaly k dalšímu vzdělávání
u

Čitelů. 14. října 1922 vyslechli přítomní pedagogové přednášku „O Einsteinově principu

relativity" a shlédli příslušnou filmovou projekci, 7. dubna se mluvilo „O vzniku světa",
didaktické zaměření měla přednáška z 10 listopadu 1923 s tématem „Vlastivěda a její poměr
k

ostatním disciplínám". „Budeč" tedy reagovala i na aktuální dění ve školství či na poli

Pedagogiky. 13. listopadu 1924 zde učitelé diskutovali o vypracování rozvrhů za účelem
Pozdějšího rozpracování do osnov obecných a měšťanských škol. Na této schůzi byl přítomen
1

Modřanský zástupce učitel Hynek Kotva.
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Další organizací

s podobným zaměřením jako obě předešlé byl Okresní

odbor

Československé obce učitelské. První schůze odboru je zaznamenána 18. listopadu 1922,
bohužel bez udání její náplně. O rok později, 15. prosince 1923 byla předneseno odborné
pojednání o didaktickém přínosu filmových představení s doprovodnou prezentací naučných
snímků.
Činnost všech zmíněných učitelských institucí je výrazná zvláště ve 20. letech, a to spíše
v jejich první polovině. Později klesá a mizí. V tomto jevu zřejmě lze spatřovat upadající
aktivitu učitelů, když shledali marnost svých snah.
Naopak vzrůstající tendenci má vzdělavatelská činnost mezi učiteli v samotných
modřanských školách, mezi kterými zvláště vyniká obecná škola chlapecká. První zmínka o
učitelských poradách spadá do školního roku 1925/26. Učitelé se tehdy sešli a vyslechli
příspěvky kolegů Kotvy a Marka o didaktickém významu občanské nauky a tělesné výchovy.
Učitel Krejčí hovořil o ručních pracích ve škole. Od tohoto školního roku se tato osvětová
Činnost v učitelském sboru opakuje každoročně, přičemž se množí počet jednotlivých
příspěvků i jejich tématická různorodost. Na přelomu 20. a 30. let vyslechli učitelé od svých
kolegů až 6 různých referátů. Témata se točí okolo výchovy a školství - z hledisek
didaktických, psychologických i zdravotních.
Zájem na dalším vzdělání učitelů projevil ve 20. a 30. letech sám okresní školní výbor.
Pořádal pro učitele kurzy jednotlivých nově zaváděných nebo inovovaných předmětů. Těchto
kurzů se pak zpravidla účastnil celý učitelský sbor či alespoň jeho zástupce, který potom
referoval o nabytých poznatcích svým kolegům. 5. prosince se uskutečnila přednáška a kurz
výchovných ručních pracích v Národním domě na Smíchově. Kurz tělocviku absolvovala
učitelka Posledníková společně s řídícím učitelem Kotvou ve školním roce 1927/28. V roce
1930 zrealizoval okresní školní výbor kurz zpěvu. Tehdy se zúčastnili všichni učitelé
chlapecké obecné školy, kromě kolegy Marka. 79)
Není bez zajímavosti sledovat, jak se vyvíjel poměr učitelů a učitelek na jednotlivých
školách. V době rozloučení obecné školy smíšené na chlapeckou a dívčí byl striktně podle
Pohlaví rozdělen i učitelský sbor. To ostatně odpovídá tehdejším zákonným normám. 80) Na
chlapecké škole zůstali spolu s řídícím učitelem Kačínem čtyři učitelé. U ryze mužského
učitelského sboru zůstalo až do školního roku 1927/28, kdy přišla učitelka Posledníková.
^ následujícím roce přibyla kolegyně Miesslerová a ve školním roce 1929/30 další dvě
učitelky. Potom už postupovala feminizace mílovými kroky. Ve školním roce 1932/33 už na
Škole učilo šest učitelek, zatímco učitelů polovina. Zhruba v takovém poměru pak už učitelky
v

ůči učitelům zůstaly až do konce sledovaného období, roku 1939.
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Na dívčí obecné tomu bylo v inverzním smyslu stejně. Mezi ženský učitelský sbor
docházeli učit pouze katecheta P. Křepelka a pánové Kotva a Krafneter (učitelé němčiny).
Výlučnost žen - učitelek se zde zachovala pouze do roku 1924. Tehdy na školu definitivně
přestoupil Bohumil Krafneter. Další dva kolegové byli přijati až ve školním roce 1932/33.
Učitelky vůči učitelům byly na dívčí obecné škole v poměru 4:3 a ani zde se čísla už příliš
neměnila. Rovněž měšťanská škola měla v době svého vzniku ryze mužský učitelský sbor.
Zůstalo tomu tak až do roku 1931, kdy byly do sboru přijaty dvě učitelky. Vrch nad svými
mužskými protějšky však už do roku 1939 nezískaly.
V souvislosti s učitelkami jsem si všímala také jejich rodinného stavu. Víme, že až do
roku 1919 byly učitelky povinovány celibátem. Nyní mohly nakládat se svými životy
svobodně, přesto se však nedá říci, že by mezi učitelkami převládaly vdané ženy středního
věku. Spíše se zdá, že vyučování ve škole setrvale braly jako způsob svého zaopatření do
doby, než se vdají. Jako vdaná byla přijata pouze učitelka Valová (viz. obrazová příloha, obr.
11). Ta také ve školním roce 1932/33 zažádala o mateřskou dovolenou, a to od 1. listopadu
1932 do 31. ledna 1933. Její obdivuhodně krátkou absenci nakonec prodloužil nedobrý
zdravotní stav. V novém školním roce 1933/34 však byla opět ve škole.
Tato stať pojednávala o všech modřanských školách společně. Neshledala jsem důvod,
Proč pojednávat o stejných rysech a charakteristikách učitelských sborů v oddělených
opakujících se pasážích. Následující kapitola se zaměří na specifika jednotlivých učitelských
sborů a jejich řídící učitele.

3. 3.1. Učitelé a řídící učitelé obecné školy chlapecké

V době státního převratu 28. října 1918 se obecná škola (tehdy ještě smíšená) nalézala
P°d správou řídícího učitele Františka Kačína. Jeho příběh byl stručně popsán v předchozí
Části práce. Včele školy se ocitnul už v roce 1908. Na počátku dvacátých let už jeho
zdravotní stav nebyl dobrý, a tak musel být v dobách zdravotní dovolené opakovaně
zastupován kolegou Kotvou. Do výslužby odešel definitivně v roce 1925. Změna prostředí a
n&
l9

bytí duševního klidu mu zřejmě prospělo. Zemřel až v požehnaném věku 82 let, 5. srpna

4 4 v Modřanech.
V polovině dvacátých let stanul ve vedení školy Hynek Kotva (viz obrazová příloha, obr.

9

)- Byl tehdy služebně nejstarším učitelem chlapecké obecné školy. Narodil se 17. srpna 1874

v

Olešné v okrese Rokycany. Po absolvování učitelského ústavu v Příbrami nastoupil na
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učitelskou dráhu - nejprve v Horních Mokropsích, posléze Líšnici u Mníšku. Na obecnou
školu v Modřanech nastoupil v roce 1896. Během svého 381etého působení na modřanské
škole se uplatnil i jako učitel pokračovací školy průmyslové. Na zasloužený odpočinek odešel
v roce 1934. Už v dobách Rakouska-Uherska patřil Kotva mezi aktivní hybatele modřanského
dění. Po svém příchodu do Modřan se stal členem ochotnické besedy Tyl, v roce 1904 při
něm založil pěvecký kroužek. Jeho pěvecké schopnosti se uplatnily při

některých

příležitostech, které ještě budou popsány. Krom toho byl zakládajícím členem modřanského
Sokola, stál u zrodu Okrašlovacího spolku, Sboru dobrovolných hasičů, kampeličky 81 ',
Občanské záložny i dalších spolků. Život tohoto zajímavého muže ukončila násilná smrt.
V květnu roku 1945, kdy se o Modřany jako o jedno z pražských předměstí vedly poměrně
úporné boje, ho zasáhla kulka v okně vlastního bytu. Následkům zranění podlehl 6. května
1945.
V roce 1934 vystřídal řídícího učitele Kotvu Rudolf Marek (viz obrazová příloha, obr.
10). Do dějin Modřan se zapsal spíše jako jejich starosta než ředitel školy, což je jistě
dokladem jeho schopností. Narodil se 30. prosince 1888 ve Štěchovicích. Po absolvování škol
Působil na řadě míst: v Přední Kopanině, na Smíchově, v Bubenči, Bojanovicích a Mníšku.
Na modřanskou školu nastoupil v roce velikých změn, 1920. Po odchodu svého předchůdce
na místě ředitele se stal nejprve zastupujícím a posléze zatímním řídídícím učitelem. Své
definitivizace se dočkal až na novém ředitelském místě, v čele obecné školy dívčí, kam přešel
v roce 1939 a působil zde až do 50. let. V roce 1936 byl zvolen členem obecní rady a
starostou Modřan, jímž zůstal i v době okupace. V roce 1942 byl s několika dalšími členy
f

ady zatčen pro podezření z protiněmecké činnosti, ale po několika týdnech vyšetřování pro

nedostatek důkazů propuštěn. V roce 1943 byl dosazen do tzv. správní komise, která řídila
obec až do osvobození. O jeho bohaté spolkové a kulturní aktivitě bude řeč v následujícím
textu. Zemřel v Modřanech 29. února 1964.
Když v roce 1936 stanul řídící Marek včele obce, musel se vzdát své vedoucí funkce
v

chlapecké škole. Na jeho místo sem tehdy nastoupil Jan Řeháček (viz obrazová příloha, obr.

12). Narodil se 24. prosince 1881 v Humpolci. Po studiích působil coby učitel v Kališti,
Plačkově, Sopotech, Uhelné Příbrami, Cejově a Středoklukách. Doba jeho působení na
modřanské chlapecké obecné škole nebyla dlouhá - trvala od roku 1936 do května roku 1939,
kdy předal svou funkci Aloisi Pechoušovi a sám byl předčasně penzionován.

Z přelomu 20. a 30. let se zachovaly inspekční zprávy okresního školního inspektora
Ferdinanda Černého, který se mimochodem o modřanské školství zasloužil nad rámec svých
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služebních povinností, když v roce 1934 svým přičiněním přispěl k řešení prostorové nouze
modřanských škol (přistavěno tehdy bylo druhé patro nad č.p. 29). Během svých inspekcí byl
Černý přítomen v hodinách všech učitelů a své hodnocení shrnul do jmenovaných zpráv.
Dozvídáme se, že byl inspektor Černý s pedagogickým personálem obecné školy
chlapecké málokdy nespokojen. Jeho práce s dětmi, zadávání písemných prací a diktátů,
vyhotovování výkresů a výrobků ručních prací přijímal vždy bez větších výhrad. Jako dobré
až vynikající shledával řízení a ducha školy vůbec. K tomu přispívala profesní korektnost
tehdejšího řídícího učitele Kotvy a soulad učitelského sboru jako celku. Těžko lze posoudit,
zda si mohl Černý dovolit takové hodnocení po třech návštěvách do roka. Jak jsem však
uvedla, byl se školami v kontaktu i mimo inspekční cesty a proto snad můžeme jeho slova
považovat za objektivní.
V povšechně dobrém hodnocení schopností učitelského sboru viz. obrazová příloha, obr.
13) vyniká opakovaná pochvala učitele Marka a později přišlé učitelky Kláry Valové Pónnerové.82) Oba je hodnotil jako skvělé praktiky, kteří dokonale ovládají své povolání.
Žáky i látku zvládali k naprosté spokojenosti inspektora. Své mínění o těchto dvou učitelích
vyslovil ve školním roce 1933/34 veřejně před celým učitelským sborem, o čemž se
neopomněla zmínit i školní kronika.

Nejen inspekční zprávy nás zpravují o mimoškolní kulturní a zájmové činnosti učitelstva.
Učitelé chlapecké školy byli významnými činovníky mnoha kulturních a tělovýchovných
s

Polků i jiných organizací. Nejaktivnějším z nich byl učitel Marek. Ve školním roce v roce

1934 byl veden jako starosta modřanského Sokola (viz obrazová část, obr. 14), náčelník
dorostu Masarykovy letecké ligy a předseda pěveckého kroužku. Bohumil Krafneter
Vystupoval jako jednatel Československého Červeného kříže. Budoucí funkcionář školských
0r

ganizací Alois Pechouš 83) se kromě svému učitelskému povolání věnoval také redakční

činnosti v časopise Modřanský obzor. Byl rovněž členem Pěveckého sdružení pražských
u

ěitelů. Řídící učitel Řeháček byl aktivním členem Okrašlovacího spolku, který se staral o

Úpravné okolí školy i celé obce.

4

- 3. 3. 2. Učitelé a řídící učitelé obecné školy dívčí a smíšené školy měšťanské

Víme už, že dočasnou správkyní dívčí obecné školy byla Marie Jelenecká. Její funkce
net

rvala ani tři měsíce - od září 1920 do prosince téhož roku. Přesto si zaslouží několik slov.
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Narodila se 24. května 1889 v Jelenči u Sedlčan. Obecnou školu absolvovala v Ouběnicích a
měšťanku ve Voticích. Po dokončení kladenského učitelského ústavu obdržela vysvědčení
dospělosti v roce 1908. Před získáním učitelského místa v Modřanech se uplatnila pouze na
škole ve Střešovicích.
Vznikem měšťanské školy v prosinci roku 1920 byly správy obecné dívčí a měšťanky
sloučeny. Do čela obou škol zasedl Antonín Zurynek (viz obrazová příloha, obr. 15). Narodil
se 22. srpna v Lysé nad Labem, kde vychodil obecnou školu. Měšťanku absolvoval v Mimoni
a krom toho docházel také dvě léta na reálku v Karlině. Vysvědčení dospělosti dostal po
čtyřech letech strávených na pražském učitelském ústavu. Před nástupem na modřanskou
měšťanku učil na školách v Kněžmostě, Branžeži a na občanské škole na Smíchově. O
ředitelích měšťanské školy prameny 84 ' bohužel tolik nevypovídají. Ze školní kroniky
měšťanské školy se dozvídáme alespoň to, že ve školním roce 1925/26 žáci školy sehráli
divadelní hru „Devatero kvítí", jejímž autorem byl sám pan řídící. Vypovídá to o jeho
literárních schopnostech. Penzionován byl po sedmiletém působení na škole, v roce 1927.
Jeho nástupcem byl Jan Smutný (viz obrazová příloha, obr. 16). Před příchodem na
modřanskou měšťanku prožil poměrně pestrý život. Narodil se 23. dubna 1881 v Třeboni.
Učitelský ústav absolvoval v Kutné Hoře, ovšem po získání vysvědčení

dospělosti

nenastoupil na některou ze škol, ale na vojnu. K učitelské praxi se dostal zřejmě až po
skončení vojenské služby. V roce 1914 byl však mobilizován jako záložník rakouské armády.
Se svým plukem se dostal do Ruska, kde se mu v roce 1917 podařilo dezertovat k
československým legiím. Stal se pak poručíkem legionářské dopravní roty. Z Ruska se vrátil
až dva roky po skončení války, v roce 1920. Potom se mohl věnovat své učitelské profesi, a to
v

Chržíně, Slaném, Minici, Velvarech, Zlonicích, Novém Strašecí, Kralupech, opětovně ve

Velvarech a Kralupech a posléze v Modřanech. Na výčtu působišť ředitele Smutného je
Patrné to, na co jsem upozorňovala v předchozí části práce; fluktuace učitelstva byla
obrovská, zejména v jejich mladším věku. 85) Jan Smutný působil coby řídící učitel modřanské
občanské školy do 14. září 1931, kdy náhle zemřel - raněn mrtvicí. Jeho smrt a následný
Pohřeb (viz obrazová příloha, obr. 17) jsou v kronice měšťanské školy líčeny velice
emotivním způsobem. Lze z toho usuzovat, že šlo o člověka velmi váženého a v učitelském
kolektivu oblíbeného. Úctu mezi občany Modřan mu jistě zajišťovala i jeho legionářská
minulost. Byl členem Československé Obce legionářské založené v Modřanech roku 1921.
Jeho spolkoví bratři a veškeré žactvo se pak účastnilo velkolepého pohřbu zemřelého učitele.
Na ředitelský post obou škol pak usedl František Lukeš. Narodil se 1. ledna 1888
v

Pelhřimově, učitelské vzdělání získal v Hradci Králové. I on musel absolvovat vojenskou
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službu a teprve poté nastoupit učitelskou praxi. Učil ve Sklenařících, Josefově, Dvoře
Králové, Mníšku, Radotíně a poté v Modřanech. Nic dalšího se o postavě třetího ředitele
měšťanské školy nedozvíme. Jeho zdejší působení skončilo v roce 1945

I na učitele obecné dívčí a měšťanské školy (viz obrazová příloha, obr. 18) se vztahují
inspekční zprávy Ferdinanda Černého. I zde

byl inspektor zpravidla spokojen. Ačkoli ne

v superlativech, přesto mluví velmi pochvalně o práci řídícího učitele Smutného a učitelce
obecné dívčí Jonášové. Výslovné uznání obdržel Bohumil Krafneter, učitel němčiny.
Z učitelského sboru měšťanky pak chválil učitelku ženských ručních prací Študlerovou.
V souvislosti s měšťankou Černý podotknul, že učitelé školy jsou přetíženi neúnosnými
Podmínkami. Na mysli měl nevhodné učebny, které byly podle jeho vlastního svědectví
Přeplněné, nevhodně osvětlené až „depresivní" 86 '
Možná i to je důvodem faktu, že učitelé těchto dvou škol byli daleko méně aktivní ve
spolkové činnosti.

Podařilo se mi pouze zjistit, že ředitel Lukeš byl

činovníkem

v

Československého Červeného kříže, jeho kolegyně z obecné školy dívčí Dvořáčková a
Kopečková

vedly

cvičenky

modřanského

Sokola.

Učitelka

Paurová

byla

vedoucí

Rodičovského sdružení. 87)

4 3. 4. Vybavenost školy, školní zázemí
Do této kapitoly bych ráda zahrnula veškeré místnosti, objekty a vůbec náležitosti, které
byly pro výuku nezbytné a bezprostředně s ní souvisely. Na mysli mám školní tělocvičnu,
Za

hradu, kabinety, žákovskou a učitelskou knihovnu a jejich vybavení.

Víme už, že absence tělocvičny byla jedním z problémů modřanských škol. Při studiu
v

šech pramenů jsem získala dojem, že hned po přeplněnosti škol a výstavbě školních budov to

kýla nejvíce ožehavá otázka. Problém tělocvičny se stavbou nové školy bezprostředně
souvisel, místní školní rada se vždy snažila najít takový projekt, který s nezbytnou
tělocvičnou počítal. Překvapí nás proto, že když bylo mnohaleté úsilí korunováno úspěchem a
Modřany se v roce 1938 dočkaly školní novostavby, tělocvična v ní opět nebyla.
Z předchozí části práce víme, že letní cvičiště obecné školy se nalézalo v dosahu č.p. 29,
0

vyučování tělocviku za špatného počasí a v zimních měsících nemáme žádné zprávy. Po
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rozdělení obecné školy a vzniku měšťanské školy se o sportovním vyžití žáků nových škol
nemluví. Situaci ozřejmuje teprve inspekční zpráva ze školního roku 1926 /27, která říká, že
letní cvičiště obecné dívčí a měšťanské školy bylo na pozemku zakoupeném v roce 1911 pro
stavbu nové školy. O tomto faktu svědčí to, že pozdější prameny o této parcele mluví jako o
„starém hřišti" 88) . Rovněž i u těchto škol není jasné, jak probíhal tělocvik v zimě.
Významný posun (ne snad vpřed, ale alespoň stranou) znamenala stavba modřanské
sokolovny. Už při pokládání základního kamene v roce 1921, byla přítomna školní dítka a
celá akce se proměnila ve významnou lokální slavnost. Očekávání škol od nové sokolovny je
zřejmé - po jejím dostavění se měla stát zimním sportovištěm všech škol. Tak se také stalo.
V květnu 1923 se místní školní rada usnesla, že třetí až páté ročníky obecných škol mají
užívat tělocvičnu, šatnu, jakož i náčiní patřící Sokolu. Tělovýchovný spolek byl za svou
ochotu měsíčně odškodňován částkou 200 Kč.
Tady mohu pojednání o tělocvičnách modřanských škol ukončit. K dalším změnám do
vypuknutí druhé světové války nedošlo.

Poněkud nepřehledným problémem jsou školní zahrady. Před válkou měl být školní
pozemek v blízkosti budovy školy. Možnosti školního pěstitelství pak obohatila obecní školka
„Za humny", kde se děti seznamovaly s uměním sadařství. Tak tomu muselo být i po skončení
válečného konfliktu.
Školní kronika chlapecké školy se o školní zahradě zmiňuje zřídka. Ze školního roku
1924/5 je zpráva, že má škola zaslat okresnímu školnímu výboru návrh na minimální výměru
školní zahrady. Jako tento návrh je pak uvedena zahrada o výměru 4 ary, na kterých převažuje
zeleninová a botanická část, menšinu mají zabírat květinové záhony a školka. Z kusé zprávy
nedokážu vyvodit, zda to je ideální nerealizovaná představa o školní zahradě, nebo zda se tuto
představu pokusila škola aplikovat v terénu. V dalších letech byl stávající pěstitelský pozemek
osazován květinami, zeleninou, bylinami (viz přílohová část, obr.21). Ve školním roce
1927/28 ho ozdobilo 30 růží.
O školní zahradě obecné dívčí a měšťanské školy se dozvídáme opět ze školní kroniky.
Během školního roku 1921/22 nechala místní školní rada obecní pozemek „Za humny"
vykácet, zrýt a oplotit. Parcela pak byla propůjčena oběma školám. Na jaře roku 1922 potom
žáci založili záhony a zasadili první rostliny. Řídící Zurynek připojuje rovněž postesknutí nad
tím, že jakmile školní zahrada urodila první plody, někdo se do ní vloupal a ukradl co mohl.
Jen v prvním školním roce byl zámek na vratech třikrát vylomen.
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Ze zprávy je zřejmé, že místní školní rada rozhodla zlikvidovat obecní, resp. školní
školku. Nadšení sadaři formátu řídícího Vacka či Hrdiny nebyli již dávno mezi živými a nové
školy žádaly své.

Obě správy modřanských škol usilovaly o co nejbohatší vybavení školních kabinetů. Na
názorné pomůcky, kterých „bylo ve vyučování užíváno pilně"89), vynakládala prostředky
zejména místní školní rada, z malé části okresní školní výbor. Značné množství pomůcek pak
školy získávaly formou darů od soukromých osob, z nichž některé své majetky odkázaly
škole posmrtně. Mezi přední dodavatele názorných pomůcek patřili sami učitelé škol.
Nejčastěji darovaným předmětem byly knihy. Našli se však i dárci jiných zajímavých
předmětů, které mohly osvěžit výklad učitele. Ve školním roce 1927/28 darovala jak místní
školní rada tak okresní školní výbor obecné škole chlapecké obrazy (bez bližšího popisu).
Pan Kautský věnoval fotografie z Itálie, zatímco řídící učitel Kotva obohatil kabinet obrazy
s ukázkami „škůdců rolníka" a několika kusy nerostů. Sám také zhotovil názornou pomůcku
pro vyučování ručních prací. V doplňování inventáře kabinetu pokračoval ředitel i ve školním
roce 1930/31. Od svého přítele, cestovatele Fiirtsche, získal 11 kůží exotických ptáků z Jižní
Ameriky, které pak nechal vycpat.
Podobně se rozrůstaly i kabinety obecné školy dívčí a měšťanské. Pozoruhodný je mimo
to dar již zmiňovaného občana Jana Dobeše. Nejenže založil nadaci na podporu chudých a
nadaných žáků měšťanky (viz kapitola Péče o žáky ze sociálně slabých rodin), dokonce škole
odkázal knihovnu - dřevěnou ozdobnou skříň plnou publikací - a harmonium. Kronika se
bohužel nezmiňuje, jak si škola , vzhledem k prostorovým podmínkám, s tímto darem škola
poradila.
Darováním, ale i cílevědomým nákupem pomůcek přibývalo v kabinetech každoročně i
několik desítek inventárních čísel ročně. O přesném stavu nás informují inspekční zprávy z let
1926 až 1937. Víme tedy, že ve školním roce 1928/29 obsahoval kabinet obecné školy
chlapecké 359 inventárních čísel, o rok později 387, a ve školním roce 1936/37 už 786.
Obecná škola dívčí měla ještě ve školním roce 1926/27 kabinet společný s měšťanskou
školou. O rok později už byly kabinety odděleny, čímž dívčí škola povážlivě zchudla. Ve
školním roce 1928/29 měla pouhých 144 pomůcek, posléze 258. Inspektor k tomuto počtu
uvádí, že školní kabinet je chudý a škola musí užívat pomůcek měšťanské školy. V roce
1936/347 se však obecná dívčí dobrala až k číslu 553. Největší počet pomůcek vykazuje
měšťanská škola - ve školním roce 1928/29 rovných 1517 a ve školním roce 1936/37 už
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1443. V poslední inspekční zprávě Ferdinand Černý opět podotýká, že kabinet

měšťanské

školy a obecné školy dívčí je ve společné přeplněné místnosti. 90 '
Tyto místnosti a jejich inventář měly svého správce z řad učitelského sboru. Víme
například, že ve školním roce 1928/29 se starali o kabinet obecné školy chlapecké učitelé
Karbula a Miesslerová, na dívčím ústavu to byla učitelka Paurová

Podobně se má situace s knihovnou. Všechny školy měly výběr knih jak pro učitele, tak
pro žáky, uspořádány ve dvou knihovnách (učitelské a žákovské). Knihy byly často darovány.
Zakupovali je pro školu modřanští občané, případně zájmové spolky. Tak tomu bylo ve
školním roce 1931/32, kdy obecná chlapecká škola obdržela 100 knih jako dar Okrašlovacího
spolku.
O počtech knih se rovněž zmiňují inspekční zprávy. Můžeme tedy sledovat nárůst knih
období od roku 1926 do roku 1937. Na chlapecké škole vzrostl počet knih v učitelské
knihovně ze 162 na 278, v žákovské z 121 svazku na 316. Ve stejných letech tomu bylo na
dívčím ústavu následovně: v žákovské knihovně byl pouhý 21 svazek, na konci vytýčeného
období 210, v učitelské bylo na počátku 23 svazky na konci 72 svazky. Pro úplnost doplním
informace o knihovnách měšťanské školy. V roce 1926 zde bylo v učitelské knihovně 160
publikací, v roce 1937 440, v žákovské 241 kniha pro rok 1926 a pro rok 1934 397.
Měšťanská a dívčí obecná škola vedla také evidenci o četnosti výpůjček svými žáky.
Dozvídáme se například, že ve školním roce 1931/32 se uskutečnilo ve čtvrté třídě dívčí školy
626 výpůjček. Jedna žákyně jmenované třídy přečetla tedy průměrně 10 knih.

Díky formuláři okresního školního výboru jsem zjistila, že soudobá, moderně vybavená
škola měla mít tzv. čítárnu. Místnost si představuji jako studovnu, kde je žákům k dispozici
periodický tisk a také klid kjeho četbě. Jistě nepřekvapí, že ani jedna ze sledovaných škol
takovou místnost neměla. Neznamená to však, že ústavy neodebíraly vhodné mládežnické
časopisy. Byla jich dokonce celá řada. Chlapci i děvčata mohli pravidelně čítat časopisy Naše
republika, Radost, Naše práce, Lípa a Vzkříšení. Spektrum časopisů se v předválečných letech
rozšířilo o aktuální tituly Mladý letec, Naše vojsko a Mladý svět. Všechna tato periodika mělo
žactvo modřanských škol k dispozici ve svých třídách, které tak nahrazovaly čítárny.
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4. 3. 5. Poměr škol k církvím a výuka náboženství ve školách
Novelou mezikonfesijního zákona z roku 1920 byla zaručena náboženská svoboda. Tento
zákon říkal, že o svém náboženském vyznání či nekofesijnosti se může každý občan
Československé republiky starší 16 let rozhodnout sám. Škola má dbát na to, aby příslušníci
náboženských menšin mohli vykonávat své náboženské povinnosti. 91 ' Dále se ke vztahu
církví k obecné škole vyjadřoval malý školský zákon z roku 1922. Jím byla sice do osnov
zavedena

občanská

nauka

a

výchova,

jakožto

předmět

reprezentující

morálku

československého občana, náboženství - nositel morálky křesťanské - však bylo taktéž
zachováno, dokonce jako povinný předmět. Výjimku v této povinnosti tvořily děti, jejichž
rodiče zažádali o osvobození z vyučování náboženství. Nyní se podívejme, jak byla litera
zákona uvedena v život v Modřanech a jak se celkový vztah náboženství a modřanských škol
vyvíjel
Záznamy ve školních kronikách svědčí o tom, že představitelé katolické konfese prošly
v roce 1918 podivuhodným přerodem. Poslední předpřevratový záznam týkající se místního
kostela oznamuje, že byly ve svatostánku slouženy děkovné bohoslužby za šťastnou záchranu
císaře Karla před utonutím, zatímco první popřevratová zmínka prozrazuje, že byly v kostele
slouženy děkovné bohoslužby za vznik Československa. 92 '
V samotném vztahu katolické církve ke škole se toho však bezprostředně po říjnu 1918
mnoho nezměnilo. Hned v říjnu se konala každoroční zpověď a poté sv. přijímání žactva
pátých tříd. Katolické náboženství docházel do škol vyučovat místní farář P. Hugo Červinka.
Zmínky o kostelu a náboženských záležitostech však o proti dřívějšku povážlivě prořídly. O
náhlém náboženském chladu svědčí události ze školního roku 1921/22. O prázdninách roku
1920 byly při velkém úklidu odstraněny ze všech tříd kříže. Katolická rada v Modřanech,
představitelé místních majetných podnikatelských vrstev (bez uvedení konkrétních jmen) a
také mnozí občané přiškolených obcí reagovali poněkud opožděně a ve jmenovaném školním
roce podali proti tomuto postupu protest. Váhu jejich rozhořčení měla dodat petice se 459
podpisy. Ukázalo se však, že mezi podepsanými byly i školní děti a některé podpisy byly
falšovány. 93 ' Celou věc pak v listopadu 1921 projednávala místní školní rada a rozhodla se
tento protest zamítnout.
Změnu ve vyučování náboženství jsem zaznamenala až ve školním roce 1922/23. Tehdy
místní školní rada obdržela vyrozumění okresního školního výboru o tom, že děti docházející
do obecných škol a měšťanské školy konfesijně příslušné k Československé církvi
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evangelické mají být tomuto náboženství vyučovány duchovním správcem ze Zbraslavi.
Vyučování mělo probíhat ve dvou odděleních dvakrát týdně.
K zmíněným dvěma konfesím přibyla časem ještě třetí - církev Bratrská. První zmínku o
ní jsem našla ve školním roce 1926/27, kdy jejímu náboženství vyučoval farář Bratří K.
Kyjánek. U takového zastoupení církví ve výuce modřanských škol už zůstalo. Ve třech
odděleních

bylo

Československému

vyučováno
a

katolickému

v jednom

potom

katechismu,

ve dvou

českobratrskému.

Počet

až

pěti

oddělení

odděleních
odpovídá

procentuálnímu zastoupení příslušnosti k jednotlivým konfesím mezi žactvem škol (viz
přílohová část, tab. 10, 11, 12).
Vyučující jednotlivých náboženství byli kněží daných církví i laikové. Nejortodoxněji
v tomto směru vystupovala katolická církev, která dlouho dbala na to, aby její bohosloví
vykládal farář. Nejprve to byl místní farář P. Hugo Červinka a od roku 1926 P. Bohumil
Křepelka. Teprve ve školním roce 1934/35, kdy počet tříd dalece přesahoval možnosti P.
Křepelky, byl k vyučování katolického katechismu povolán laický učitel Václav Ládr. Obě
evangelické církve naopak na laické učitele spoléhaly hned od začátku a takřka bez výjimky
(onou výjimkou je jmenovaný farář Kyjánek). Šlo zpravidla o pomocné učitele či studenty
československého či bratrského bohosloví, ženy nevyjímaje. 94 ' Děti byly z katechismů
zkoušeny při (pravděpodobně každoročních) náboženských zkouškách, kdy školu navštívil
vyšší představitel dané církve a provedl „visitaci". Pravidelné záznamy o nich školní kronika
nevede. Z celého meziválečného dvacetiletí jsem však nalezla jedinou zmínku o takových
zkouškách, a to zcela vynímečných - ze školního roku 1936/37. Tehdy do Modřan dorazil
představitel katolické církve Jeho Eminence kardinál Dr. Kašpar. Krom jiného tu tehdy
slavnostně biřmoval 538 modřanských dětí 95) (viz obrazová příloha, obr. 19) V témže roce
dorazil na „generální inspekci" i patriarcha církve československé ThDr. G. A. Procházka.
Jak bylo řečeno v úvodu, po roce 1922 měli rodiče možnost zažádat o osvobození dětí
z hodin náboženství. Toho využívalo poměrně značné procento rodičů a podíl žáků
vyvázaných z povinnosti vyučování katechismu stále mírně narůstal. O prvních 11 dětech,
které byly z náboženství osvobozeny, se dočítáme ve školním roce 1928/29. Zaujal mne fakt,
že školní statistika přitom vykazuje pro školní rok 1928/29 35 dětí bez vyznání. Zdá se tedy,
že o osvobození svých dětí z hodin náboženství nestály ani zdaleka všechny bezvěrečné
rodiny.Co se týče náboženského složení celé obce, byly Modřany po celé sledované období
přesvědčivě katolickou obcí. Časem sice značně narostl podíl československého vyznání,
méně už českobratrského (vývoj zastoupení konfesí mezi žáky sledují tabulky č.10, 11, 12,
viz přílohová část). Není bez významu, že v roce 1934 vznikla v Modřanech samostatná obec
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Československé církve. Spektrum jednotlivých konfesí dokresluje velmi malý podíl
pravoslaví a judaismu.
Na další vztahy mezi školou a církvemi lze jen těžko soudit. Škola se do vysoké míry
laicizovala, ne však úplně. Katolická církev v Modřanech měla svého zástupce v místní školní
radě, takže jí nechyběl podíl na rozhodování o školních věcech. Na druhou stranu se zdá, že
tento vliv nebyl velký. Když v prosinci 1923 podal modřanský farní úřad žádost o zavedení
katechismu v osnovách jednoletého učebního kurzu při měšťanské škole, který byl tehdy
zaveden, byla tato místní školní radou zamítnuta.

4. 3. 6. Zdravotní

stav žactva a hygienické poměry ve školách

Péče o zdraví žáků došla v meziválečném období určitých změn, nikoliv však
převratných.Tyto dílčí úpravy v zdravotnické a hygienické sféře nezabránily tomu, aby školu
opakovaně nenavštěvovaly epidemie nezřídka vážných nemocí. Často nebylo ani v silách
lékařů a školního personálu zamezit příčinám těchto chorob.
Ve chvíli, kdy vznikla Československá republika, vrcholila válečná krize a nedostatek
čehokoliv včetně potravin v zázemí. Občané i jejich děti hladověli a ani euforie ze změny
politického klimatu nemohly zabránit tomu, aby se nerozšířily mnohé nemoci katalyzované
dlouhodobě nekvalitní stravou. Modřanská obecná škola tak přivítala převrat ve stavu svého
uzavření. Na podzim 1918 zuřila ve škole španělská chřipka, pročež byla škola v termínu od
9. října do 5. listopadu uzavřena. Následující podzim trápily školu spalničky. Po několika
následujících letech, kdy byl zdravotní stav žáků vyhovující, ba „velice příznivý" (školní rok
1920/21), naopak na přelomu 20. a 30. let přicházela epidemiologická onemocnění takřka
každoročně. Nejčastěji to byly plané neštovice, chřipka, spála, méně často černý kašel či
záškrt. Z důvodů rozšíření chřipky byla chlapecká obecná škola uzavřena v lednu 1927.
Následující zimu panovaly po celých Čechách velmi kruté mrazy a s nimi spojený nedostatek
uhlí. Podobně tomu bylo i v Modřanech. Pololetní prázdniny vedení školy prodloužilo o deset
dní. Ani takové opatření však nezabránilo rozšíření spálové epidemie v některých třídách,
takže byla škola opětovně uzavřena. Ve školním roce 1929/30 se sice po škole značně
rozšířily neštovice, škola však uzavřena nebyla. To však neplatí o následujících dvou školních
letech, kdy zuřil v první třídě spála a záškrt. Po oba roky byla chlapecká škola v době
epidemií uzavřena.
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Tyto informace jsem získala z velmi podrobně vedené školní kroniky chlapecké obecné
školy. Zevrubnost kroniky paralelní dívčí školy a měšťanky je nesrovnatelně slabší. Jsme
proto odkázáni na inspekční zprávy okresního školního inspektora. Víme tedy, že ve školním
roce 1926/27 byla na školách chřipka a neštovice, 1928/29 to byly spalničky, spála, záškrt,
zarděnky a příušnice. I ve školním roce 1932/33 byl zdravotní stav neuspokojivý. Zuřila zde
chřipka, angína a z důvodů nebezpečného rozšíření záškrtu byla uzavřena a desinfíkována
druhá třída měšťanky. V následujícím roce vyhlásila další zdravotní volno celá škola důvodem byl opět záškrt a později spála. Neučilo se v říjnu a v listopadu 1932. O rok později
se inspektor o zdravotních obtížích nezmiňuje a stejně tak chlapecká škola v následujících
letech větší zdravotní problémy nehlásila. Případného badatele tedy napadá souvislost mezi
špatným zdravotním stavem dětí a vznikající a posléze vrcholící hospodářskou krizí a
následným nedostatkem vhodných potravin (srov. tab. 6, 13, 14, 15, viz přílohová část). Ani
snaha školy, která se tento handicap snažila retušovat obnovením polévkových ústavů (viz
kapitola Péče o žáky ze sociálně slabých rodin), nedokázala na tomto jevu nic změnit.

r
Úsilí škol o zdraví svých dětí ovšem nekončí u polévkových ústavů. Na poli prevence se
přece jen mnohé změnilo. Častěji se kroniky zmiňují například o očkování, zejména proti
nebezpečnému záškrtu. Děti byly prokazatelně očkovány vletech 1929, 1936 a 1937.
Očkování v roce 1936 byla i zásluha spolku „Ochrana matek a dětí" v Modřanech.
Také zdravotní prohlídky dětí proběhly o něco častěji než v předválečném období. Žáky
měl přitom na starosti stále týž MUDr. Josef Čížek %) , za což mu byla v roce 1929 přiznána
roční částka 1 500 Kč. Zdravotním prohlídkám byl nově podrobován i chrup dětí. První
zmínka o zubním lékaři pochází opět z inspekčních zpráv, a to ze školního roku 1931/32.
Zubařem žáků modřanských škol byl tehdy MUDr. Schnitzler a v následujícím roce dentista
A. Fůrtsch. První zmínka o zubních prohlídkách obsažená v kronice chlapecké školy je až ze
školního roku 1934/35, kdy jí provedla MUDr. Ondrouchová. Ta potom zůstala ve službách
školy po několik následujících let, jak nás o tom utvrzují zápisy ze schůzí místní školní rady.
Ve školním roce 1935/36 spočívala péče o chrup žactva v pouhé prohlídce a následném
zanesení zjištěného do „tabulek" a předání zprávy rodičům. V pozdějších letech je zřejmé, že
škola dohlížela na to, aby byla při případném pozitivním nálezu zjednána také náprava.
Opravu zubů majetnějších dětí přitom hradili rodiče, zatímco chudší děti byly odkázány na
rozhodnutí místní školní rady. Ta na svých zasedáních rokovala o tom, kterému dítěti a do
jaké částky bude poskytnuta úhrada ošetření chrupu. 97)
Jistým krokem vpřed v péči o zdraví dětí je instalování školní lékárničky. Prvně se o ní
řídící Kotva zmiňuje ve školním roce 1925/26, inspekční zpráva ze školního roku 1926/27
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doplňuje informaci, že lékárnička byla zakoupena a vybavena léčivy v hodnotě 300,- Kč.
Peníze na její opatření pocházely z výnosu jarní slavnosti pořádané školou v témže roce.
Lékárna měla svého správce, který zodpovídal za její stav - tedy obsah a případný výdej léků.
V roce 1932/33 takovým správcem byl učitel Rudolf Marek. Léky do školní lékárničky
posléze doplňoval modřanský lékárník Mrvík formou sponzorského daru škole. O existenci
lékárničky v budově měšťanské a dívčí obecné školy nejsou zprávy.

Z mnoha narážek už vyplynulo, že hygienický stav školních budov nebyl dobrý. O něco
lépe na tom byla budova staré školy č.p. 29, ani její interiéry ovšem dávno nevyhovovaly
normám 20. a 30. let.98) Inspektor Černý nás sice opakovaně informuje o tom, že zevnější stav
školní budovy je uspokojivý a vnitřní čistota školy dobrá, jiné zdroje nás však informují o
tom, že chodby a schodiště jsou příliš úzké, což zvyšuje nebezpečí úrazu mezi žactvem,
sociální zařízení nevyhovuje době a jejím potřebám.
Alespoň v tomto ohledu byla učiněna náprava. V roce 1921 začala místní školní rada
jednat o nápravě nesnesitelně zapáchajících záchodků (způsobeno nevyhovující kanalizací).
K přestavbě pak došlo v následujícím roce (viz kapitola Stavební vývoj modřanských škol),
takže byly instalovány moderní splachovací záchody, vybudována nová kanalizace a rozšířena
žumpa.
Dalším hygienickým nedostatkem budovy č.p. 29 byl nedostatek pitné vody. Víme už, že
voda ze školní studny byla shledána viníkem úmrtí v rodině řídícího Hrdiny v roce 1908. Od
té doby se však v podstatě nic nezměnilo. Teprve v roce 1922 přistoupila místní školní rada k
prohloubení této studny (viz kapitola Stavební vývoj modřanských škol). Pro potíže, které při
stavbě vznikly museli dělníci vykopat zcela novou studnu před školou. Ze vzpomínek
pamětníků vyplývá, že vodovodní rozvod vody po budově neexistoval. 99 '
Ke zvýšení čistoty a pořádku v prostorách školy vedlo také nařízení z roku 1930; děti se
po příchodu do školy mají přezouvat do suchých a čistých bačkor. K udržování čistoty okolo
sebe byly jistě děti nebádány i svými učiteli. Jistým dokladem nám může být záznam
z kroniky, kde pan řídící apeluje na to, že „čistota je půl zdraví a jen v čistém bytě se nám
líbí „ioo)
Podobné myšlenky prosazovala i organizace „Dorost Československého Červeného
kříže". O této organizaci měla škola prokazatelně informace již od roku 1921. Z této doby
pochází poznámka o přednášce Dr. Masarykové na „pracovní schůzi učitelů" (viz kapitola
Učitelé modřanských škol). Na všech školách však byl „dorost" zřízen až o několik let
později, ve školním roce 1931/32. Již o dva roky později byla účast žactva obou obecných
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škol 100%, na měšťanské školy „značná". Dorost Československého Červeného kříže „žactvo
nabádal k pořádku a čistotě těla i oděvu, místností i okolí školy" 10,) . Jak takové nabádání
vypadalo v praxi a v čem spočívala aktivita dětí prameny neuvádějí. Je zřejmé, že členskou
povinností bylo platit příspěvky v určité výši. Zdá se že na Červený kříž děti přispívaly
zakupování odznáčků s jeho symbolem.
Celkově neuspokojivý stav školní budovy č.p. 29 však nedosahoval úrovně radniční
školy. Víme už, že byla několikrát přestavována. Po přestavbě z roku 1921 byla sice
schválena ke školnímu využití, ovšem pouze na dobu tří let. Druhá přístavba následovala
v roce

1936.

(viz

kapitola

Stavební

vývoj

modřanských

škol)

Žádný

z těchto

architektonických zásahů však nedokázal změnit fakt, že původní budova nebyla ani zdaleka
určena ke školním účelům. Většina tříd proto pro svou velikost, mělkost a špatné (křížové)
osvětlení nemohla sloužit jako školní učebny. Již jsem citovala inspekční zprávu o
„depresivnosti" těchto místností. I v radniční škole navíc přetrvával problém s pitnou vodou.
Ačkoliv škola měla vodovodní řád, vytékala z něj pouze užitková voda. Pitná voda byla
k dispozici opět pouze ze studny vyhloubené před školou. Vyvstává otázka, zda se
nevhodnost radniční školy nepodepsala na zdravotním stavu jejích žáků. Zde se nabízí
srovnání absencí dětí všech modřanských škol v letech 1927 - 1939 (srov. tab. 13, 14, 15, viz
přílohová část). Shledáváme, že co do absence vede obecná škola dívčí následována smíšenou
školou měšťanskou, poslední je obecná škola chlapecká. Výsledek srovnání je snad
dostatečně výmluvný.
Kontinuálním problémem všech modřanských škol byl navíc přebytek žactva a
nedostatek prostoru. Budu se proto opakovat, když zdůrazním, že četná epidemiologická
šíření nemocí byla zčásti zapříčiněna právě tímto faktem. Bylo by jistě zajímavé porovnat
nemocnost modřanských dětí s žáky jiné srovnatelné školy, která v té době nebyla do takové
míry přeplněna. Odborná literatura navíc upozorňuje na to, že nedostatečně vybavené a jinak
nevyhovující školní budovy byly ve sledovaném období vcelku běžným jevem v celé
republice.102' Nelze bohužel také nijak prokázat, zda „vnitřní nekázeň" a neklid opakovaně
konstatovaný inspektorem v obou školách mohl být zapříčiněn i přeplněností tříd. Přímou
úměru mezi počtem žáků a jejich nekázní ale můžeme směle předpokládat.
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4. 3. 7. Péče o žáky ze sociálně slabých rodin
Dnešní laik se ocitá pod tlakem veřejného mínění o „zlatých časech první republiky".
Taková idealizace však není na místě ani v nejmenším. Sociální struktura meziválečných
Modřan je dána charakterem obce. Modřany byly samostatným pražským předměstím, které
hlavní město využívalo jednak jako industriální zónu, jednak jako místo k pohodlnému
rodinnému bydlení v bezprostředním dosahu Prahy. Neexistuje bohužel dokument, který by
mapoval sociální strukturu celé obce. O to větší hodnotu mají v tomto směru inspekční zprávy
okresního školního inspektora. Jednou z kolonek dotazníku používaného od roku 1928 je i
„sociální rozvrstvení žactva". Ačkoliv archív nabízí veřejnosti pouze nepatrný zlomek těchto
zpráv, myslím, že pro představu o sociální struktuře žactva ve sledovaném období to bude
stačit.
Na základě těchto statistik se dozvídáme, že nejvyšší podíl na všech školách měly děti
z dělnických,

řemeslnických

a živnostnických

rodin.

Šlo tedy o děti

zaměstnanců

modřanských průmyslových podniků a také sezónních dělníků pracujících na zdejších četných
stavbách a dále potomky drobných řemeslníků a živnostníků. Poměrně mocnou vrstvu
představovaly děti z úřednických rodin. Odhaduji, že právě to byli synové a dcery místních
obyvatel, jež k Modřanům vázalo bydlení, tedy čerstvě postavený rodinný domek. Poměrně
nepatrné procento pak zbývá na děti zemědělců - Modřany už dávno nebyly zemědělskou vsí.
Mimo tyto statistiky potom inspekční zpráva ze školního roku 1933/34 uvádí, že dvě rodiny
posílají děti žebrat. 103)
Právě přelom 20. a 30. let je charakteristický hospodářskou krizí ve státě i v obci (viz
kapitola Meziválečný vývoj Modřan). Mnohé z modřanských podniků musely ukončit svou
činnost a propustit své zaměstnance. Situace byla pravidelně horší v zimních měsících, kdy
chyběla i minimální nabídka sezónních (tj. stavebních) prací a četné rodiny se tak ocitaly bez
zaopatření.
Děti z takových rodin se snažili představitelé školy, obecně prospěšné i zájmové spolky a
často i jednotlivci různými způsoby podporovat. Tato dobročinnost měla přitom v podstatě
stejné podoby jako v předválečném období. Pro úplnost o nich přesto pojednám.

Docházka dětí do školy byla stále otázkou určitých financí - na školní knihy, sešity, psací
a kreslící potřeby a další nezbytnosti. Nepodařilo se mi zjistit, zda se po válce udržela činnost
tzv. Krejcarového spolku, který zajišťoval bezplatné školní potřeby všem žákům školy.
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Z pramenů vyplývá, že tomu tak nebylo. Informace ze školních kronik a inspekčních zpráv
přitom vyznívají nejednoznačné. Zdá se, že v některých školních létech byly školní pomůcky
zcela zdarma pro všechny děti a to na vrub místní školní rady, někdy byly opatřovány pouze
nemajetným žákům. Celkem shodně však tvrdí, že ve školním roce 1932/33 nebyla místní
školní rada schopna opatřit pomůcky všem dětem a bohatší děti si je tedy musí zaplatit samy.
Krom toho se ze školních kronik dozvídáme, že ve fondu obecné školy chlapecké se
nacházely učebnice, které byly každoročně propůjčovány chudým dětem. Během prázdnin
pak tyto knihy opravoval knihvazač.
Ať tak či onak, z pramenů je zřejmé, že největším a navíc pravidelným podporovatelem
chudé školní mládeže byla místní školní rada. Krom školních potřeb nezřídka přispívala na
obuv a ošacení nemajetných žáků. Ve školním roce 1921/22 vydala na chudé žactvo 9 700
Kč, o několik let později už to bylo 18 000 Kč.
Dalšími dobročinnými subjekty byly stejně jako před válkou některé modřanské spolky.
Na vánoční nadílku chudých dětí v roce 1932 přispěla Baráčnická obec, Sokol i IWCA.
Přispěla též firma Baťa a z drobných modřanských živnostníků dlužno zmínit papírenský
závod Emila Fuchse. O rok později se na podarování dětí podílela i mj. modřanská
čokoládovna Rupa. Zcela soukromou osobou přispívající na chudé žactvo byl tehdy
modřanský občan J. Mareš.
Z kroniky měšťanské školy (ze školního roku 1925/2) se dozvídáme o existenci
„Dobešovy nadace". Není jasné, kdo byl Jan Dobeš, pouze to, že z úroků jeho 6 000 Kč
uložených v některém peněžním ústavu má být po jeho smrti (zemřel 30. ledna 1926)
každoročně vydržováno šest nejchudších a nejpilnějších dětí měšťanské školy.

I v meziválečném období se snažili představitelé školy podpořit výživu chudých dětí
poskytováním polévek zdarma. S vyvarováním polévek bylo třeba začít hned během první
poválečné zimy od 24. února 1919. Strava byla připravována v č.p. 66 a poté rozdělována
v přízemní třídě radniční školy. Vařilo se denně, bohužel nemohu uvést, kdy akce skončila.
Pakliže by tomu bylo podobně jako v minulých letech, pak můžeme počítat s ukončením na
počátku března.
V organizování

polévkových

ústavů

je

potom

několikaletá

mezera.

Můžeme

předpokládat, že jejich fungováni nebylo nezbytné. Pravděpodobným zhoršením poměrů
v obci se potřeba dotované stravy aktualizuje až v zimě 1926. Tato zpráva pochází ze školní
kroniky měšťanské školy bez udání podrobností. Akci místní školní rada znovu financovala
v následujícím roce, od února 1927. Vařilo se ve školní kuchyni, pravděpodobně v radniční
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budově. 151 dětí obecné školy dívčí a smíšené měšťanské dostalo polévku a dvě slané
housky, tentokrát již od 9. ledna. Kronika obecné školy chlapecké o takovém dění mlčí. Podle
ní byly polévky znovu vařeny až v lednu 1928. Pro polévku a housky si chodilo 60 žáků. Zdá
se nepravděpodobné, že by si obě školy organizovaly vaření polévek samostatně, zvlášť za
předpokladu, že celou věc financovala pro obě školy jediná místní školní rada. Mlčení druhdy
tak pečlivě vedené školní kroniky obecné školy chlapecké si proto nedokážu vysvětlit.
Obě

kroniky

se

konečně

shodují ve

školním

roce

1930/31.

Vaření

polévky

nejpotřebnějším bylo v době vrcholící hospodářské krize zcela na místě. I místní školní rada
se však nacházela ve finanční tísni, a tak se dočítáme, že v zimě roku 1930 vybírali po
domech na „sběrací" listiny dary ve prospěch polévkového ústavu. Občanskou svépomocí tak
mohlo být vaření opět zahájeno. Polévka se vařila čtyřikrát týdně, podávána byla s pečivem. Z
chlapecké školy docházelo na stravování 88 hochů. Toho roku se rozdalo celkem 1000 porcí
polévky. Akce se pak opakovala každoročně. Ve školním roce 1931/32 se stravovalo 90
chlapců obecné školy, ti nejchudší pak docházeli na polévku i po skončení akce, což umožnil
dar 400 Kč organizace „Okresní péče o mládež". Kronika měšťanky k tomuto roku dodává, že
kromě polévek dostávaly děti na přilepšenou také mléko. Ve školním roce 1933/34 se této
bohulibé činnosti ujal mnohokrát jmenovaný spolek „Ochrana matek a dětí", jen z chlapecké
školy podělil 97 žáků. Spolek pak v aktivitě pokračoval i během následujících let. V zimě
1934/35 vařil pro 113 žáků, v zimě 1935/36 112 dětí. V roce 1936 pak akce setrvačností
přešla v rozdávání mléka a pečiva, které ukončil až příchod prázdnin.
Snahy spolku Ochrana matek a dětí byly holou nutností. Stav účetnictví místní školní
rady, resp. obecního zastupitelstva, byl v inkriminovanou dobu katastrofální. Už víme, že
v roce 1934 vedl k rozpuštění obecního zastupitelstva a zavedení nucené správy.
Zdá se, že polévky se až do vypuknutí války vařit nepřestaly. V roce 1938 využila pro
přípravu jídla Ochrana matek a dětí domku č.p. 170 v Husově ulici, který místní školní rada
zakoupila s perspektivou vybudovat zde „Dětský domov Ch. Masarykové".

4. 3. 8. Slavnosti a výlety

Slavení po převratu v říjnu 1918 ze života školy nevymizelo ani v nejmenším. Četnost
nejrůznějších oslav, připomínek důležitých výročí a jubileí významných postav je přibližně
stejná, jako tomu bylo za Rakouska-Uherska, přirozeně se však změnila data, předměty a
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osobnosti, jež byly slaveny. Podstatnou změnou je také takřka výhradní laicizace oslav a
zdůraznění demokratického principu vzniklé republiky. I v meziválečném období lze
aplikovat rozlišení periodických a výjimečných (neperiodických) oslav radostných či
smutných událostí.
Mezi periodicky se opakující slavnosti by pak jistě patřilo zahájení školního roku.
Nezískala jsem přesnou představu o tom, v čem slavnost spočívala. Jisté je, že vypuštěna byla
návštěva bohoslužby v místním kostelíku. Slavnostní zahájení prvního školního roku
v Československé republice proběhlo hned na podzim roku 1918. Pozdní (či spíše dvojí)
začátek školního roku byl způsoben epidemií španělské chřipky a následným uzavřením školy
v termínu od 9. října do 4. listopadu. Když se o den později sešli žáci ve škole, bylo „zahájeno
vyučování slavnostním způsobem" za zpěvu vlasteneckých písní. Řídící učitel Kačín
promluvil k žákům: „Dne 28. října 1918 dosáhl československý národ splnění svého staletého
snu: stal se opět národem svobodným..." 104 ' Nepochybuji o tom, že zpěv národních písní
provázel i počátky školního roku v následujících letech. Teprve z roku 1925 pochází zmínka o
slavnostním vztyčování československé

vlajky. Tento národní symbol obdržely školy ve

dvou exemplářích jako dar od místní organizace sociálně demokratické strany. Vztyčování
vlajky se odehrávalo na cvičišti Sokola a jak řečeno „...mravní prospěch z této slavnosti byl
úchvatný a ani jedno oko nezůstalo nezaroseno při scéně a slibu..." 105 '

Celá slavnost se

neobešla bez zpěvu národních hymen.
Nedlouho po zahájení školy přišly pravidelné oslavy 28. října. Tento den byl národním
svátkem a jako takový byl také náležitě zdůrazněn. Zvlášť velkolepé oslavy se konaly
v půlkulatých a kulatých výročích (1923, 1928, 1933, oslavy v roce 1938 byly zakázány). Do
oslav byly zahrnuty až děti od třetích tříd. Ty potom slavnostně vyzdobily třídy, od svých
třídních učitelů vyslechli promluvu o významu tohoto dne pro národ a zásluhách prezidenta
Masaryka na osvobození státu. I v tento den zněly národní a vlastenecké písně, stejně jako
česká a slovenská národní hymna. V roce 1923 navíc školy uspořádaly průvod žactva a
učitelů do modřanské výstavné vilové čtvrti - tzv. Čechovy, kde se konal tábor lidu.
V dvoraně hostince „U Nováků" byla toho dne besídka měšťanské školy. Mezi jinými
vystoupil i řídící učitel školy Zurynek se svou deklamací. Žáci pak předvedli divadelní
představení.
Další v pořadí je datum 8. listopadu. Tento den se stal příležitostí pro vzpomínání na
tragické události bitvy na Bílé hoře a zejména pak na čtyři století trvající porobu českého
národa pod jhem habsburským. Logicky proto nebyl slaven, žákům byl pouze vysvětlen jeho
význam.

82

Vánoční svátky byly příležitostí nejen k oslavám a školním akademiím, ale zejména
k dobročinnosti (viz kapitola Péče o žáky ze sociálně slabých rodin). Zdoben byl vánoční
strom republiky a školy předváděly divadelní představení. Výtěžek této akce byl pak věnován
na dobročinné účely. Od školního roku 1928/29 obecná škola chlapecká od vánočních stromů
upustila. Jako výnosnější se ukázalo obcházení žáků po modřanských domácnostech se
„sběracími listy"
S železnou pravidelností byl slaven 7. březen - narozeniny prezidenta Masaryka. Tehdy
učitelé svým žákům připomněli zásluhy tohoto muže o republiku. I zde platí pravidlo, že 70.,
75. a 80. narozeniny prezidenta osvoboditele byly slaveny s větší pompou. Například jeho
osmdesátiny v roce 1930 trvaly oslavy celé tři dny. Školy slavily společně s osvětovými
spolky v průvodu obcí a v následných akademiích. Obecná škola chlapecká měla své
vystoupení v hostinci „U Nováků", druhé dvě školy v modřanské sokolovně.
Opakovaně, ne však každoročně se konaly jarní slavnosti. Probíhaly zpravidla již za
slušného jarního počasí - tedy ke konci března. Pro tuto příležitost si žáci oblékali národní
kroje a veřejnosti předváděli různé lidové zvyky spojené s příchodem jara. Z folklorních
slavností, myslím, dostatečně vyznívá podtón vlastenectví.
Další příležitost k oslavám pak přinášel až blížící se konec školního roku. Býval s ním
spojen dětský den a pak také nezbytné školní výlety, ke kterým se dostanu v dalším textu. O
dětském dnu předváděly děti secvičené sborové zpěvy a tanečky, deklamovaly básně. V roce
1928 jim místní beseda „Tyl" sehrála divadelní představení „Pampeliška" dramatika Jaroslava
Kvapila.
Z ostatních výročních dnů, které byly připomínány, zřídka však slaveny připomínám
výročí Jana Amose Komenského, Františka Palackého, K. H. Borovského, Bedřicha Smetany,
Josefa Suka nebo v roce 1924 400. výročí smrti Jana Žižky. To co jsem prve předeslala o
laicizaci oslav plným právem neplatí o oslavách milénia českého patrona sv. Václava v roce
1929.106) Jiné nepravidelné oslavy se konaly při výjimečných příležitostech lokálního i širšího
významu. Slavnostním způsobem byla například zahájena (1921) stavba a posléze otevřena
budova sokolovny (v roce 1923). Při této příležitosti nechyběly školní děti a měly ktomu
pádný důvod - nová sokolovna se stala dlouho postrádaným místem výuky tělocviku
v zimních měsících (viz kapitola Vybavenost škola, školní zázemí). Speciální příležitostí
hodnou připomenutí byla vzácná návštěva z Británie. O prázdninách v roce 1922 dorazil do
Modřan ředitel scheffieldského gymnázia Dr. Lloyd Storr-Best se svou chotí Lucy,
profesorkou ženských studií na scheffíeldské univerzitě. Oba doprovázel inspektor vyučování
Jeho Výsosti z Leedsu Mr. G. T. Hankin. Českého průvodce jim dělal ministerský rada
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František Mlčoch. Delegace se zajímala o charakter českého školství a Modřany navštívili
jako jedno z pražských předměstí. Prohlédli se zájmem všechny školní budovy, kabinety,
knihovny a učební pomůcky. Záznam v kronice nás bohužel neinformuje o tom, jaký dojem
modřanské školy tehdy udělaly. Je možná škoda, že návštěva nespatřila modřanské vzdělávací
ústavy za plného chodu a nesetkala se tak s pravou školní realitou.
Některá z výročí a připomínek slavnostních dnů mají poněkud tendenční charakter a
napovídají o oficiální politice státu. Zcela v souladu s politickým sbližováním s balkánskými
stály v rámci Malé dohody byl ve školním roce 1929/30 slaven svátek československorumunské vzájemnosti, o rok později svátek československo-jihoslovanské vzájemnosti. Ve
školním roce 1935/36 je připomínáno výročí smrti krále Alexandra I.
Nelze si nepovšimnout, že oslavy, významná výročí a připomínky některých osobností
československých dějin ještě více houstnou v druhé polovině 30. let, kdy rostla nervozita ve
státě a pocit ohrožení z hitlerovského Německa. Ve školním roce 1937/38 nacházíme na 11
různých oslav s vlasteneckým podtextem. Pro některé z nich to bylo naposled, co byly
slaveny.

Školní výlety se na rozdíl od školních slavností proměnily jen zcela nepatrně nebo spíše
vůbec. Tak jako před válkou se konaly na závěr každého školního roku ve všech třídách a i
cíle zůstaly převážně stejné. Dílčí změny přesto nalezneme. Zdá se například, že nejbližší
okolí škol a samotných Modřan se stalo spíš cílem přírodovědných vycházek, které se konaly
v průběhu celého školního roku. K tomu ostatně opakovaně nabádal řídící učitel Kotva ve
školním roce 1929/30. Vzdálenější pamětihodnosti a lokality se staly cílem „velkých" výletů
na konci školního roku. Vzdálenost cílů výletů od Modřan se přitom prodlužovala, nezřídka
(zejména v případech měšťanské školy) byla tak velká, že byly výlety plánovány na několik
dní.
Stálým lákadlem a cílem jednodenních výletů zůstala blízká Praha, nyní dostupná
postupně zaváděnou i autobusovou dopravou. Její historické, technické a kulturní památky
žáci opakovaně navštěvovali v roce 1920, 1921, 1924 a 1932 (viz obrazová příloha, obr.22).
Několikrát přitom navštívili pražskou ZOO v Tróji, jednou potom Bílou horu, „kde žactvo
shlédlo památná místa neštěstí našeho národa" 107) . Z neméně vzdálených míst bych jmenovala
Zbraslav, Jílové, nebo Kunratice navštívené obecnou školou dívčí v roce 1922. Evergreenem
modřanských škol byl t Karlův Týn a Svatojánské proudy. Naopak novinkou v repertoáru
chlapecké obecné školy je město Mělník. Zde byla v roce 1921 kromě zámku hodna
pozornosti komorová plavidla a zdymadla na řece. V roce 1927 se hoši vydali na nově
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postátněný hrad Konopiště a hrad Žampach. Obecná dívčí škola se zase vydala v roce 1929
do Posázaví, v roce 1931 do Roudnice a na horu Říp.
Měšťanská škola vyrážela i na vícedenní akce. Hned v prvním školním roce své existence
se žactvo vydalo na západ republiky, do Plzně, Domažlic a zbytek Chodska. Děti shlédly
východ slunce nad Čerchovem. O rok později se svěřenci měšťanské školy těšili na výlet do
Krkonoš. Ten se však k jejich zármutku nekonal. Důvodem bylo odmítnutí učitelstva, které
tak reagovalo na zákon z prosince 1921, který „stavěl práci učitelovu hluboko pod práci
státního úředníka se stejným školským vzděláním" 108 '. V roce 1926 se s určitostí uskutečnil
výlet do Českého ráje a v roce 1930 opět na Chodsko. Ze záznamů vysvítá, že takové výlety si
pro značnou nákladnost nemohly dovolit rodiny všech dětí. V roce 1921 tak nacházíme
zmínku, že ty děti, které nejely s ostatními do západních Čech navštívily alespoň hlavní
město.
Organizaci školních výletů neovlivňovala pouze ekonomická situace rodin žáků, ale i
obce a celého státu. Ve školním roce 1924/25 se dočítáme, že od školních výletů muselo být
pro ten rok upuštěno pro velké finanční ztráty, které školám přivodilo odškolení Hodkoviček,
Lhotky a Zátiší. V době vrcholící hospodářské krize roku 1932 pak došla místní školní radě
výzva

ministerstva

školství

a osvěty,

aby

byly

výlety

organizovány

s maximální

hospodárností a skromností. Podotýkám, že například obecná škola chlapecká se tehdy vydala
na do okolí Modřan a do Prahy. Navzdory výzvě si neodpustila výlet na hrad Křivoklát
Význam školních výletů a jejich didaktická i zdravotní hodnota je zřejmá. Žáci
navštěvovali pamětihodná místa vlasti, obdivovali její historické i technické památky, učitelé
v nich podněcovali národní uvědomění a hrdost. Již záhy jí bylo zapotřebí.

4. 3. 9. Rozmanitosti ze života školy
V chodu všech školních ústavů jsem našla řadu více či méně pravidelných drobností,
činností a jevů. Jejich existence snad nebyla pro školu nějak zásadní otázkou, v mnohých
případech však zpestřením. Bez jejich postihnutí by nebylo pojednání o školách úplné.

Na prvním místě se budu zabývat vztahem mezi školou a rodiči jejích žáků. O tom, že
učitelé museli mít a měli přehled o poměrech v rodinách svých svěřenců, je vcelku zřejmé
(např. jen z případné péče o sociálně slabé děti). Otázkou je, jaká byla informovanost rodin o
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školních (ne)úspěších dítěte. Z pramenů vyplývá, že představitelé školy znali hodnotu
spolupráce školy s rodiči a rodičů se školou. Bylo proto v jejich zájmu vyvinout v tomto
směru příslušné kroky.
První takový krok zaznamenáváme už ve školním roce 1919/20. Tehdy se na přání místní
školní rady sešli učitelé (tehdy ještě jediné školy) s rodiči svých žáků a to ve dnech 2., 11., 23.
a 24. října 1919. Učitelé vedli s rodiči rozhovory „o tom, co žádá škola od rodičů a rodiče od
školy" 109) . Otcové a matky si mohli prohlédnout písemné práce svých dětí, dotázat se na jejich
pilnost. Ačkoliv byla účast rodičovstva 25 - 50%, mluví školní kronika o potěšitelném
úspěchu. Navzdory tomu je to ve sledovaném období jediná zmínka o přímém kontaktu
učitelů obecné školy chlapecké s rodiči svých žáků.
To sousední školní ústavy vyvíjely v tomto směru větší aktivitu. První schůzky s rodiči
zorganizovalo vedení škol už v prvním školním roce jejich existence 1920/21. Bez udání
větších podrobností je konstatován jejich malý úspěch. Tím se však učitelský sbor nenechal
odradit. Další zmínku o „třídních schůzkách" nalézáme ve školním roce 1922/23. Z pramene
přitom vyplývá, že jejich podoba se od těch dnešních lišila. Přítomní rodiče mohli z úst
učitelů vyslechnout některé poučné přednášky, např. „Dítě a biograf, „Rodiče a školní
zprávy", Dětské infekční nemoce" aj.. Ani tentokrát však nebyla účast rodičů nijak hojná.
Vedení škol však už z nastoupeného kurzu nesešlo. Schůzky s rodiči se znovu opakovaly ve
školním roce 1924/25, kdy případní zájemci mohli nejen vyslechnout tematické referáty, ale i
shlédnout výstavku žákovských prací.
Významný posun v této oblasti znamenalo založení rodičovského sdružení při měšťanské
škole ve školním roce 1931/32. U0) Tentokrát už kronika hovoří o značné účasti - do samotné
nově vzniklé organizace vstoupilo 77 otců a matek. V prvním roce své existence spočívala
činnost rodičovského sdružení na společném schůzích (organizovaných šestkrát za rok) a
rozšiřování obzorů rodičovstva posloucháním přednášek. O něco později se stalo rodičovské
sdružení jedním z podporovatelů školy a chudého žactva - to už ale nespadá do námi
sledovaného období.

Další zajímavou oblastí je výchova dětí ke spořivosti. Kromě pěstování této kýžené
vlastnosti figurovala škola jako zprostředkovatel mezi svými svěřenci a peněžními ústavy.
Výzvy dětí ke spořivosti se opakovaně objevují od školního roku 1925/26 a zdá se, že
tato tendence byla podmíněna nařízením okresního školního výboru. Tehdy byl 31. říjen
vyhlášen dnem spořivosti. Řídící Kotva připojuje poznámku, že děti v loňském roce uspořily
12 338,- Kč, letos celých 28 109,- Kč. Neuvádí však, jakou cestou žáci k uspořené částce
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došli ani jak a kdo jí využil. Řešením této „záhady" je zřejmě zmínka z následujícího roku,
která hovoří o spořitelních knížkách. Modřanská pobočka Občanské záložny je věnovala
žáčkům první třídy s vkladem 5,- Kč. Touto formou pak děti ušetřily ve školním roce 1926/27
20 479,- Kč. Není mi známo, kdy Občanská záložna s touto formou sponzoringu škole a
dětem začala, z předchozích údajů by vyplývalo, že tomu bylo pravděpodobně ve školním
roce 1924/25.
V tomto trendu pak pokračovalo jak vedení obecné školy chlapecké, tak Občanská
záložna. Se vstupem do školy dostalo dítě spořitelní knížku s počáteční částkou 5,- Kč. Na ni
pak ukládalo své případné příjmy. Nikde se neuvádí, kde děti peníze získávaly ani jak bylo
těch uspořených využíváno. Není rovněž známo, jestli se do spoření u Občanské záložny
zapojily také obecná škola dívčí a smíšená měšťanská.

Škola fungovala jako zprostředkovatel i ve sféře pojištění. Zřejmě z iniciativy školy byl
ve školním roce 1925/26 projednáván návrh o pojištění dětí proti úrazu. Součástí návrhu bylo,
aby si k tomuto účelu bohatší děti opatřily 1,- Kč, dětem nemajetných rodičů bude pojištění
financovat místní školní rada v celkové výši 30,- Kč. V následujícím roce se už dozvídáme, že
byli žáci obecné chlapecké školy pojištěni proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. U toho
už zůstalo až do konce sledovaného období. Děti vstupující do prvních tříd byly automaticky
pojištěny buď vlastním vkladem, nebo investicí místní školní rady.

Učitelský sbor, zdá se dbal o všestranný rozvoj svých svěřenců. Svědčí o tom nejen právě
popsaný zájem o jejich zdraví a spořivost. Vcelku tradiční je pro školu v Modřanech snaha o
probuzení zájmu o přírodu estetickou úpravu okolí. Svědčí o tom dávné snahy řídících Vacka
či Řeháčka, účast školy na zalesňování okolí obce. V meziválečném období můžeme sledovat,
jak se tato iniciativa učitelů projevuje v tzv. stromkových slavnostech" 0 nebo péči o květiny
a ptactvo a „pozorování přírodních zjevů", o nichž nyní pojednám.
Všechny tyto zmíněné aktivity se v kronice poprvé objevují ve školním roce 1925/26.
Péče o ptáky spočívala v krmení těchto tvorů v zimních měsících drobky, které jim děti
opatřily. Možná bychom očekávali, že pro ně chlapci sami se strojili krmítka. Není to
vyloučeno, ale žádný pramen domněnku nepotvrzuje.
Podobné je to s péčí o květiny. Okrasné rostliny byly rozmístěny do oken průčelní strany
obecné chlapecké školy. Péče pak spočívala nespíše v zalévání, hnojení a přesazování. Žáci
měšťanky rovněž ozdobili okna své radniční školy květinami. Truhlíky přitom sami vyrobili
v hodinách ručních prací.
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„Pozorování přírodních zjevů" tedy změn povětrnosti a počasí bylo nejspíše součástí
hodin přírodozpytu či přírodopisu. Tato činnost přitom prošla určitým vývojem. Zatímco
v prvním roce (1925) šlo zřejmě o prosté pozorování a zápis sledovaných jevů, ve školním
roce 1930/31 žáci pátých tříd postup zdokonalili a pro zapisování zhotovili speciální tabulky.
Ani o této aktivitě se kronika obou sousedních škol nezmiňuje

V oblasti rozvoje a zušlechťování žáků mě zaujala ještě, bohužel jediná zmínka, o
„abstinentské akci" z roku 1927/28. Řídící učitel Kotva opatřil pro tento účel patřičné brožury
a jal se agitovat mezi dětmi o škodlivosti alkoholických nápojů. Není známo, zda tato jeho
aktivita vyplývala z nějaké aktuální potřeby - např. problémy s alkoholem u žáků nebo
v jejich rodinách - ale svým konáním zaujal 50 dětí, které se přihlásily „za členy". O jakém
členství je zde řeč, kronika neuvádí.

Od školního roku 1930/31 se na stránkách kroniky objevuje zmínka o „Dorostu
Masarykovy letecké ligy". V roce jeho zřízení na chlapecké škole byl jejím náčelníkem učitel
Marek. Není zřejmé, jaký charakter měla tato organizace a co bylo jejím cílem a účelem, nebo
zda v ní byl nějak činný i původce jejího jména - prezident Masaryk. Její založení při škole
iniciovala samotná mateřská organizace - Masarykova letecká liga. Z dalších zmínek by
mohlo vyplývat, že šlo o nějaký branný oddíl. V roce 1934 se jejího vedení ujal Ing.
Heissiger, který chlapce zaujal umě zhotovenými modely letadel. Poněkud záhadná činnost
„dorostu" nebyla přerušena až do zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Jako poslední „rozmanitost" si dovolím uvést každoroční fotografování. Pravidlem se
stalo od školního roku 1926/27, v jehož závěru se poprvé fotografovali žáci se svými učiteli i
učitelský sbor sám. Není pravděpodobné, že by si rodiny všech dětí mohly zakoupit
zhotovenou fotografii, u některých to ale jistě nelze vyloučit. Jisté je , že řídící učitel dbal na
to, aby se tyto obrázky zachovaly ve školním albu. Zde zůstaly dodnes. Ačkoliv nejsou
kompletní, jsem potěšena, že mohu nahlédnout do tváře žáčků, kteří vážili každodenní cestu
do své školy a také jejich učitelům, kteří se snad snažili předat jim ze svého vědění a umění to
nejlepší (viz obrazová příloha, obr.26, 27).
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4. 3. 10. Školy na pokraji nové války

Tato kapitola by měla pojednávat o posledních předválečných létech na všech třech
sledovaných školách. V předtuše blížícího se válečného konfliktu se měnilo mnohé v chodu
státu a státních organizací, školy nevyjímaje. Dvojnásob to platí o přelomovém školním roku
1938/39.

Pro bezprostřední předválečné období je charakteristické zavedení branné výchovy.
Princip brannosti měli vyučující aplikovat do mnoha učebních předmětů. Nejsnáze to
přirozeně šlo v případě občanské nauky a vlastivědy. V těchto předmětech se žáci jistě
dozvídali o způsobu vyzbrojení Československé armády a postupujících pracích na
opevňování hranic republiky i o dalších aktualitách. Poněkud překvapivá je potom brannost
ve slohu, kreslení či ručních pracích. Kronika tento postup vysvětluje tak, že v těchto
tvořivých oblastech se žáci zaměřili právě na oblast armády a obrany země. Psali na tato
témata slohová cvičení, kreslili a modelovali stroje československých letců. V předchozím
textu jsem již narazila na fakt, že školy začaly odebírat časopisy Mladý letec, Naše vojsko či
Mladý svět.
Na základě těchto faktů je zřejmé, že učitelé se před žáky nezastírali vážnost situace, ve
které se evropský kontinent a zvláště Československá republika nalézala.

Zároveň

poukazováním na připravenost armády hájit vlast budili v dětech důvěru a možná i hrdost na
svůj stát a jeho obhájce.
12. února 1938 byla poprvé zkoušeny poplašné systémy v obci. Žáci sledovali průběh
tohoto cvičení a při té příležitosti vyslechli i poučení o bezpečnosti. V březnu si děti poprvé
vyzkoušely simulovaný požární a náletový poplach. S výsledky cvičení mohli být učitelé
spokojeni - škola byla v minutě evakuována a všichni žáci se urychleně přemístili do
obecního úkrytu v hájku za kostelem.
Školní rok 1937/38 skončil oproti minulým létům dříve. V létě se konal X. Všesokolský
slet a prostory školy bylo třeba uvolnit jeho mimopražským účastníkům. Mimo souvislost se
školou si dovolím poznámku, že celonárodní přehlídka Sokola, jakožto tělovýchovné a svou
podstatou polovojenské organizace, měla v předválečné atmosféře státu jistě svůj specifický
význam.
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Situace se dále vyhrotila ve školním roce 1938/39. Víme už, že 4. září byla ke školním
účelům předána budovy Měšťanské školy T. G. Masaryka. Modřanští občané měli v ten den
důvod k radosti, po mnohaleté naléhavé potřebě školní novostavby se jí konečně dočkali.
Svědčí o tom svérázný zápis občanky Antonie Novákové v pamětním listu onoho dne: „Moje
touha vyplněna, ráda umřu (...)"' 1 2 ) Radost z nové školy však nebyla jedinou příčinou
ostentativních oslav. Neznáme sice obsahy proslovů jednotlivých řečníků, zástupy skautů
v pozoru na dobových fotografiích jsou však dostatečně výmluvné (viz obrazová příloha, obr.
23, 24, 25) . Otevření nové školy bylo také manifestací národního uvědomění, odhodlání a
odvahy.
Následující události však ukázaly, že odhodlání národa velkou evropskou politiku
nezajímá. Ještě před přijetím mnichovského diktátu došlo v zemi 22. září k všeobecné
mobilizaci, která se týkala poloviny otců modřanského žactva. Změny v rodinných poměrech
zapříčinily značnou fluktuaci žactva. Složitá situace na děti doléhala, takže jejich chování
kronika popisuje jako těkavé. Ve škole vládla uvolněná kázeň. Mobilizováni byli rovněž tři
učitelé měšťanské školy.
Po odstoupení pohraničních oblastí začaly do vnitrozemí proudit skupiny uprchlíků, mezi
nimi také množství učitelů z pohraničních škol a ze Slovenska. Na situaci reagovalo
ministerstvo školství zrušením konkurzů na učitelská místa. V průběhu prosince pak
následovalo další opatření - vdané učitelky byly propuštěny, někteří učitelé byli propuštěni na
předčasný odpočinek. Tato opatření postihla dvě učitelky obecné školy chlapecké, propuštěn
byl také řídící učitel Řeháček. Na jeho místo nastoupil Alois Pechouš. Na měšťanské škole
musely odstoupit čtyři učitelky. K personálním změnám došlo i v místní školní radě.
Vzhledem k rozpuštění komunistické strany museli její představitelé opustit všechny obecní
orgány. Školní rada tak přišla o svého předsedu Karla Šárku, na jeho místo nastoupil J. V.
Horáček.
Dalších opatření, které se přímo týkala školy, je příkaz odstranění fotografií prezidenta
umístěných ve všech školních třídách. Všechny podobizny prezidentů Beneše i Masaryka
putovaly do skladu. Na jejich místo byly umístěny kříže s Ukřižovaným. Tento příkaz byl sice
vydán už v polovině prosince, obecná chlapecká škola mu však vyhověla až počátkem února
1939. Žákovská i učitelská knihovna musela být zbavena všech knih, „které svým obsahem
odporují duchu nových poměru" 113) . Za tímto účelem komise zvolená z řad učitelů provedla
revizi knihoven, ale žádné takové knihy nenalezla. Logicky byla zastavena také branná
výchova.
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Školní rok 1938/39 končil řídící Pechouš těmito řádky: „Skončili jsme rok, o němž
možno bez nadsázky říci, že byl nejhorší od světové války. Bohužel vyhlídky do nového roku
nejsou lepší. Ku konci srpna 1939, kdy jsou psány tyto řádky, vyvrcholuje spor Německa
s Polskem o svobodné město Gdaňsko, mobilizuje se na všech stranách a ,válka nervů'
(propaganda rozhlasem a tiskem nedopřává ubohým Evropanům chvíle oddechu)."" 4 '

Školní rok 1938/39 je posledním úplně popsaným rokem ve školních kronikách. V závěru
toho následujícího došlo do škol nařízení o odstranění všech předmětů, které připomínají
Československou republiku, tedy i školní kroniky. Měly pak být zabaleny, zapečetěny a
uloženy jako závadné knihy. Lhůta pro vykonání nařízení končila 1. července 1940. Řídící
Pechouš už svůj zápis prvního válečného školního roku nedokončil.

91

5. Závěr
V úvodu diplomové práce jsem si vytkla v podstatě dva cíle: zhodnocení vlivu některých
obecných faktorů na chod a vývoj školy a zachycení pestrosti jejího života. Nyní se pokusím
shrnout zda a jak bylo mé úsilí úspěšné.
Předeslanými faktory jsem měla na mysli především přírodní podmínky, státoprávní
uspořádání státu, jeho legislativu, hospodářskou orientaci obce, sociální strukturu jejího
obyvatelstva. Studiem dobových pramenů a seznamováním se s chodem a vývojem školy
jsem došla k závěru, ze i tak vágní okolnost jako jsou přírodní podmínky panující v oblasti
Modřan do fungování školy zasáhly. Na mysli mám nejen klimatické změny, jako jsou dlouhé
a třeskuté mrazy, jejichž následkem (často ve spojení s ekonomickou situací obce a státu) byly
občasné uhelné krize a uhelné prázdniny nebo šíření epidemiologických onemocnění. Přírodní
silou, která nezřídka zasáhla do života celé obce, tedy i její školy byla řeka Vltava. Ve
sledovaném období se připomínala většími či menšími záplavami. Školy byly v těchto
chvílích prvním a do postavení sokolovny v roce 1923 také jediným útočištěm postižených
rodin.
Velkou měrou život škol ovlivňovalo politické uspořádání země. V žádném z podrobně
sledovaných období nebyla škola apolitickou. Státoprávní uspořádání se nevyhnutelně
projevovalo v loajalitě školních představitelů a učitelů, kteří byli povinni ji předávat svým
dětským svěřencům. Nejschůdnější cestou k takovému procesu byly nejrůznější oslavy a
svátky, které vždy přesně vystihují jak politickou orientaci tak momentální atmosféru ve státě.
Dlužno říci, že učitelé si nepochybně našli cesty, jak žactvu sdělit svůj osobní pohled na věc.
Na mysli mám vlastenecké smýšlení učitelstva v dobách Rakouska-Uherska a jeho předávání
žactvu např. během tématických školních výletů.
Politické rozpoložení státu se zvláště ostře projevilo v krajních etapách sledovaného
období: během první světové války a v časech blížícího se nacistického ohrožení v druhé
polovině 30. let. Chod školy se v těchto dobách odvíjel zcela charakteristicky a odlišně od
běžného mírového stavu.
Rovněž vliv politické orientace sledovaného mikroregionu se často podepisoval na životě
škol. Jako doklad svých slov připomenu obstrukci levicových stran při vypisování obecních
přirážek nutných k vyrovnání rozpočtu ve 20. a 30. letech 20. století. Na zlepšení ekonomické
situace obce bylo přitom primárně závislé zahájení výstavby nezbytné nové školní budovy.
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Hospodářská orientace Modřan a okolí zase podmiňovala sociální strukturu obyvatelstva,
která se nutně promítla i ve školních třídách. Takřka po celé sledované období převažovaly
v průmyslových Modřanech dělnické vrstvy a drobní živnostníci, tak závislí na ekonomické
situaci obce a státu. V časech hospodářských propadů se zhoršily životní podmínky v četných
rodinách školních dětí. Tehdy bylo na představitelích školy, aby reagovali na vzniklou situaci
a podali pomocnou ruku v rámci zajištění životního i zdravotního minima pro školní dětí.
Kromě těchto faktorů, s jejichž působením jsem do určité míry počítala už v úvodu práce
se vyskytly i některé další, jejichž důležitost mi doposud unikala. Jako první bych jmenovala
vliv církví., resp. katolické církve v časech Rakouska-Uherska. Míra vlivu náboženství na
školu byla jistě primárně dána platnou školskou legislativou. Působnost církve ale značně
umocňovala výrazná postava modřanského faráře P. Bóttchera. Myslím, že personální otázka,
tedy obsazení místa katechety při škole, mohla mít značný vliv nejen na religiozitu žactva, ale
částečně i na cely její chod a ráz školního ústavu.
Je zcela přirozené, že ráz a atmosféru školy vytvářelo její živé osazenstvo - učitelé a žáci.
Dříve jsem však neuvažovala nad tím, že pedagogičtí pracovníci školy by mohli tak dalece
ovlivňovat chod celé obce. Někteří z modřanských vyučujících byly skutečnými osobnostmi
minimálně obecního formátu, angažovali se v jejím kulturním a spolkovém životě, byli
iniciátory společenského dění. V případě řídícího učitele a starosty Modřan Marka můžeme
hovořit o přímém působení na správu obce.
Vztah škola - obec byl však k mému překvapení oboustranný. Škola si měla mezi občany
Modřan vždy své příznivce, kteří si našli cestu, jak školu podpořit. Možností byla celá řada:
věcné dary chudému žactvu, obohacení školních sbírek a knihoven, peněžité dary jako
příspěvky nejrůznějších charitativních akcí. Opakovaně jsme shledali podporu učitele či žáků
prostřednictvím založené nadace.
Naopak zjištěným negativem byl vztah Modřan - sídla škol - k přiškoleným obcím
Hodkovičkám, Lhotce a Zátiší. Z pramenů vyplývá, že představitelé těchto obcí a usedlostí
nevynechali takřka žádnou příležitost, aby mohli projevit svůj nesouhlas s postupem školních
představitelů. Antagonismus se kromě jiného projevil vytrvalým úsilím o odškolení
jmenovaných obcí z Modřan. Napadá mne, že tento jev bude celkem přirozenou součástí
koloritu českého venkova, tak jak ho shledáváme dodnes; nevraživost obce vůči přespolní vsi
je takřka obecným pravidlem.
Tolik k faktorům působícím na školu zevně. Jejich vliv a míru tohoto vlivu jsem v práci
doufám dostatečně prokázala. Dovolím si ještě pozastavit se nad zcela nečekanou věcí, která
vyplynula ze zkoumání pramenů: totiž přístup školy k vzdělávání dívek. Obecná škola se po
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roce 1920 rozdělila na obecnou školu chlapeckou a obecnou školu dívčí. Chlapecký ústav
zůstal v původní zařízené budově č.p. 29, jeho dívčí protějšek se ocitnul v nedostatečně
vybavených a nevyhovujících prostorách bývalé modřanské radnice, bez patřičně zásobené
knihovny a kabinetu. Podstata věci se nezměnila po opakovaných přestavbách radniční školy
ani po spojení správ obecné školy dívčí se smíšenou školou měšťanskou. Spíše naopak, došlo
k jejímu zhoršení. Ačkoliv se dívčí škola časem dobrala jakéhosi materiálního vybavení, co
do prostorových podmínek byla vždy utlačována měšťanskou školou. V případě akutního
nedostatku školních učeben se hledaly alternativní prostory pro dívčí obecnou školu (nikoli
pro měšťanskou), jejíž třídy se musely stěhovat a komplikovat tak situaci žaček i jejich
učitelů. Prokazatelně neblahý vliv tohoto dění můžeme celkem ilustrovat nejvyšší absencí
žaček obecné školy dívčí oproti sousedním ústavům v odpovídajících letech.
Tento proces přitom žádný z pramenů nikterak nekomentuje. Jedinou drobnou zmínkou je
dobrozdání učitelského sboru z roku 1919. Tehdy učitelé doporučili pavilonový systém stavby
nové školy, s podotknutím, aby se jako první vystavěl pavilon pro dívčí školu. Zdá se tedy, že
šlo o jev zcela obvyklý, nad kterým se nebylo nutno zbytečně se pozastavovat. Možná jsme
svědky drobného alibismu představitelů školy i obce; situaci škol se snaží řešit kontinuálně,
v cestě jim však stojí nedostatek financí. Touto omluvou se zřejmě smetl ze stolu i
nejožehavější problém obecné dívčí školy.
I s vědomím tohoto nedostatku mohu prohlásit, že jsem byla překvapena pestrostí života
modřanských škol po celé sledované období a zvláště pak v meziválečném dvacetiletí.
Mnohost aspektů, kterými je možné poměřovat kvality její existence je pro mě zarážející.
Jsem si přitom vědoma, že písemné prameny nemají zdaleka takovou výpovědní hodnotu, aby
skutečně věrně vykreslily atmosféru školy. K takovému zkoumání by bylo nejlépe využít
svědectví pamětníků - žáků škol vdaném období, tedy alespoň v jeho závěru. K takovému
pojetí práce jsem však nemohla přistoupit zejména z časových důvodů. Přesto doufám, že
moje diplomová práce bude alespoň částečným přínosem.
Během celé doby strávené nad tématem jsem nenarazila na vážnější obtíže, které by mi
znemožňovaly práci. Na všech pracovištích, kde jsem sbírala poznatky jsem se setkávala se
vstřícností a pochopením a to i v případě, že jsem využívala laskavosti jejich zaměstnanců nad
rámec služebních povinností. Znovu však vyslovuji své politování nad tím, že jsem nemohla
zpracovat inspekční zprávy okresního školního výboru uložené v depozitářích archívu Prahy západ.
Času stráveného nad zpracování diplomové prácí nelituji. Alespoň já se jí cítím být
obohacena.
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111) Slavnost spojená s přesazováním mladých stromků na obecné pozemky.
112) Zápis z pamětního listu v den otevření Měšťanské školy T. G. Masaryka, součást
kroniky
113) Archiv ZŠ K Dolům, Pamětní kniha, s. 19.
114) Tamtéž, s. 21.
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8. 1. 1. Komentář

k tabulkám a grafům

Číselné údaje a statistiky jsem čerpala z kronik obecné školy smíšené, obecné školy
chlapecké a kroniky obecné školy dívčí a smíšené školy měšťanské (viz přehled pramenů).
Údaje jsou věrně opsány z předlohy, jejich soudobou platnost nemohu zaručit. Často se liší
součet žáků ve škole podle jednotlivých tříd a součet žáků podle náboženského vyznání. Není
jasné, čím je tento rozdíl způsoben, může to být dáno pohybem žactva během roku; kroniky
neuvádí, kdy byly dané součty vyhotovovány a zda byly vyhotovovány všechny současně.
Jednotlivé charakteristiky, které tabulky sledují, kronikář většinou nezaznamenával
kontinuálně tak, aby pokrývaly celé období, jímž se zabývá práce. V některých případech jde
o pouhý výsek z daného období. Tabulky a grafy proto mají spíše hodnotu ilustrační a
doplňující, než sdělnou.

tab. 1: Přehled tříd, obecná škola smíšená, 1891/92 - 1918/18. Tabulka sleduje postupné
otevírání jednotlivých tříd, počty jejich žáků, celkový počet žáků školy na začátku roku
tab. 2: Přestupy na měšťanské školy mimo Modřany, 1908/09 - 1917/18. Tabulka sleduje
přestupy „absolventů" obecné školy smíšené na měšťanské školy mimo Modřany
tab. 3: Náboženská příslušnost, obecná škola smíšená, 1893/94 - 1904/05. Tabulka a graf
sleduje podíl jednotlivých konfesí mezi žactvem
tab. 4: Absence, obecná škola smíšená, 1905/06 - 1917/18. Tabulka a graf procentuálně
zaznamenávají podíl nezameškaných, omluvených, neomluvených a všech
zameškaných hodin ve školním roce.
tab. 5: Přehled tříd, obecná škola smíšená, 1918/19 - 1919/20. Tabulka sleduje počet žáků ve
třídách a v celé škole v období po první světové válce do jejího rozdělení dle
pohlaví.
tab. 6: Absence, obecná škola smíšená, 1918/19 - 1919/20. Tabulka a graf procentuálně
zaznamenává podíl nezameškaných, omluvených, neomluvených a všech
zameškaných hodin ve školním roce.
tab. 7: Přehled tříd, obecná škola chlapecká, 1920/21 - 1938/39. Tabulka sleduje postupné
rušení a opětovné otevírání jednotlivých tříd, počty jejich žáků, celkový počet žáků
školy na začátku roku.
tab. 8: Přehled tříd, obecná škola dívčí, 1920/21 - 1938/39. Tabulka sleduje postupné rušení

a opětovné otevírání jednotlivých tříd, počty jejich žáků, celkový počet žáků školy na
začátku roku.
tab. 9: Přehled tříd, měšťanská škola smíšená, 1920/21 - 1938/39. Tabulka sleduje postupné
otevírání jednotlivých tříd, počty jejich žáků a celkový počet žáků.
tab. 10: Náboženská příslušnost, obecná škola chlapecká, 1921/22 - 1938/39. Tabulka a graf
sleduje podíl jednotlivých konfesí mezi žactvem
tab. 11: Náboženská příslušnost, obecná škola dívčí, 1920/21 - 1938/39. Tabulka a graf
sleduje podíl jednotlivých konfesí mezi žactvem.
tab. 12: Náboženská příslušnost, měšťanská škola smíšená, 1920/21 - 1938/39. Tabulka a
graf sleduje podíl jednotlivých konfesí mezi žactvem.
tab.13: Absence, obecná škola chlapecká, 1920/21 - 1938/39. Tabulka a graf procentuálně
zaznamenává podíl nezameškaných, omluvených, neomluvených a všech
zameškaných hodin ve školním roce.
tab. 14: Absence, obecná škola dívčí, 1927/28 - 1938/39. Tabulka a graf procentuálně
zaznamenává podíl nezameškaných, omluvených, neomluvených a všech
zameškaných hodin ve školním roce.
tab. 15: Absence, měšťanská škola smíšená, 1927/28 - 1938/39. Tabulka a graf procentuálně
zaznamenává podíl nezameškaných, omluvených, neomluvených a všech
zameškaných hodin ve školním roce.

8. 2. Obrazová příloha
•••IIS'^T-''

obr. 2

obr. 4

L

obr. 13

obr. 14

obr. 17

obr. 19

obr.22

ГНИ ЯН!
F F 4 '
г

obr. 25

г

!
' '

"^т
и

-.»v-Tу •

obr.27

8. 2.1. Legenda k obrazové příloze
obr. 1: Náhrobní deska druhého modřanského učitele v pořadí, Matěje Vydry. Umístěna na
epištolní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech. Foto autorka.
obr. 2: Hostinec „U Nováků" v roce 1896. V letech 1875 - 1877 útočiště třetí třídy obecné
školy v Modřanech. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Prahy 12.
obr. 3: Budova obecné školy smíšené v Modřanech vystavěné v roce 1885. Nejstarší
zachované zpodobení objektu z roku 1898. Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům.
obr. 4: Učitelský sbor obecné školy smíšené v Modřanech v roce 1890. Identifikovatelné
osoby: první stojící zprava učitel a kronikář obce Josef Košťálek, první sedící zprava:
Košťálkova manželka, řídící učitel Ferdinand Vacek, první sedící zleva: učitel
František Jíhlavec. Nejstarší zachované zpodobení učitelského sboru. Zhotoveno z fota
archivu kronikářky městské části Prahy 12.
obr. 5: Páter Karel Böttcher ( 1 8 2 5 - 1915), modřanský farář (1869 - 1903) a učitel
náboženství na obecné škole smíšené v Modřanech (1869 - 1903). Po dobu
vyučování náboženství ve škole člen místní školní rady. Zhotoveno z fota archivu
kronikářky městské části Praha 12.
obr. 6: Radnice v Modřanech v roce 1926, od roku 1899 částečné útočiště obecné školy
smíšené, postupně přestavována ve školní budovu. Zhotoveno z fota archivu ZŠ
K Dolům.
obr. 7: Plán školní zahrady navrhovaný učitelským sborem obecné školy smíšené
v Modřanech pro potřeby místní školní rady v roce 1893. Uložen v archivu městské
část Praha 12. Foto autorka.
obr. 8: Schůze učitelů zbraslavského okresu, třicátá léta 20. století. Šipkami označeni
zleva doprava učitel Pechouš, učitelky Krystlíková a Valová. Všichni učitelé
obecné školy chlapecké v Modřanech. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské
část Praha 12.
obr. 9: Hynek Kotva, od roku 1896 učitel a řídící učitel obecné školy chlapecké v Modřanech
v letech 191925 - 1934. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 10: Rudolf Marek, od roku 1920 učitel a řídící učitel obecné školy v Modřanech v letech
1934 - 1936. V letech 1939 - 195? Ředitel obecné školy dívčí v Modřanech.
V letech 1936 - 1942 starosta Modřan. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské

části Prahy 12.
obr. 11: Klára Valová - Pónnerová, od roku 1929 učitelka obecné školy chlapecké
v Modřanech, později ředitelka téhož ústavu. Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům
obr. 12: Jan Řeháček, v letech 1936 - 1939 řídící učitel obecné školy chlapecké
v Modřanech. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 13: Učitelský sbor ve školním roce 1931 - 32. Stojící zleva: Marek, Krystlíková, ?,
Hoffmannová, sedící zleva: Pincová - Hrabová, Kotva, Valová - Pónnerová.
Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům
obr. 14: Modřanští Sokolové v roce 1932 u příležitosti IX. Všesokolského sletu. Sedící
uprostřed náčelník Sokola, učitel Rudolf Marek. Zhotoveno z fota archivu
kronikářky městské části Praha 12.
obr. 15: Jan Zurynek, řídící učitel obecné školy dívčí a smíšené školy měšťanské
v Modřanech v letech 1920 - 1927. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské
části Praha 12.
obr. 16: Jan Smutný, řídící učitel obecné školy dívčí a smíšeně školy měšťanské v Modřanech
v letech 1927 - 1931. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 17: Pohřeb Jana Smutného, řídícího učitele obecné školy dívčí a smíšené školy
měšťanské v roce 1931. Na snímku prochází smuteční průvod legionářů hlavní
modřanskou ulicí. Na levé straně snímku patrný zřejmě dům č.p. 157 Františka
Pěnkavy, dočasné útočiště třídy obecné školy v letech 1908 - min. do roku 1918.
Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům.
obr. 18: Učitelský sbor měšťanské školy ve školním roce 1922/23. Stojící zleva učitelé Rada,
Smutný, sedící zleva: ?, Zurynek, Kučera. Zhotoveno z fota archivu kronikářky
městské části Praha 12.
obr. 19: Slavnostní biřmování modřanských dětí kardinálem Dr. Kašparem v roce 1936
Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 20: Přístavba druhého patra na budovu obecné školy chlapecké č.p. 29 v roce 1934.
V pravém dolním rohu podepsán stavitel a realizátor Štěpánek. Zhotoveno z fota
archivu ZŠ K Dolům.
obr. 21: Záci s řídícím učitelem Kotvou ve školní zahradě ve školním roce 1927/28.
Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům.
obr. 22: Žáci na výletu do Prahy v autobuse Elektrických dopravních podniků hlavního
města Prahy v květnu 1932. Zhotoveno z fota archivu ZŠ K Dolům.
obr. 23: Budova měšťanské školy T. G. Masaryka v den svého slavnostního otevření, 4. září

1938. Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 24: Okresní školní inspektor Ferdinand Černý (vlevo) a Karel Šárka, v letech 1919 —
1922 a 1945 - 1960 starosta obce, v letech 1919 - 1922 předseda místní školní rady.
Snímek pořízen při otevření novostavby měšťanské školy 4. záři 1938. Zhotoveno
z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 25: Snímek ze slavnostního otevření Měšťanské školy T. G. Masaryka 4. září 1938.
Zhotoveno z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.
obr. 26: První třída obecné školy chlapecké ve školním roce 1929/30 s třídní učitelkou
Valovou. Zhotoveno z fota archívu ZŠ K Dolům.
obr. 27: Snímek prvního ročníku měšťanské školy (chlapecká třída) v roce 1921. Zhotoveno
z fota archivu kronikářky městské části Praha 12.

