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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá historií školství Čakovic a okolí. V této práci je 

popsán vznik škol, různá historická období, co se ve kterém období událo. Cílem práce 

je seznámit s historií školství Čakovic a jeho okolí, přiblížit jak dříve školy vznikaly, 

vznik škol v Čakovicích a okolí, jak se vyvíjela historie po současnost, porovnat různá 

období a vývoj. Metody: rozhovory, čerpání z kronik, knih, internet. 

Klíčová slova: 

historie, Čakovice, školy, okolí, vývoj. 

 

 

 

Annotation  

This thesis deals with the history of education in Čakovice and its surroundings. This 

work describes the establishment of schools, various historical periods, what happened 

in which historical period. The aim of the work is to present the history of education in 

Čakovice and its surroundings, to to give an idea about how schools were founded in 

the past, about  the foundation of schools in Čakovice and its surroundings, about the 

historical development until today, to compare different historical periods and the 

development. Methods: interviews, extracts from chronicles, books, internet. 
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Úvod 

Historie školství mne velmi zaujala, proto jsem se jí chtěl zabývat a zjistit jak to 

tu dříve vypadalo. 

V mé práci se zabývám historií školství Čakovic a okolí. Vybral jsem si všechny 

školy, které v Čakovicích a okolí vznikly, u kterých popisuji jejich historii. Třeba jedna 

z nich se nazývá základní škola Edvarda Beneše v Praze 9 v Čakovicích. Nese jméno po 

našem druhém Československém Prezidentovi.  

Druhá škola se nazývá SOŠ a SOU Čakovice Ke Stadionu 623. Další jména škol 

a historii se dozvíte v hlavní části této bakalářské práce. Ty další školy jsou také velmi 

zajímavé. 

Vybral jsem si dvě odlišné školy, základní a střední školu zajímala mě jejich 

minulost, především protože jsem obě tyto školy navštěvoval. V mé práci se zabývám 

historií těchto a dalších škol, historií školství Čakovic a okolí, kde se školy nachází. 

Seřazení různých období podle místa a přibližného časového období. Vývoj, co se 

v daných letech událo, jaký vliv to mělo na školy. Moje práce je rozdělená na několik 

kapitol. Historický vývoj Čakovic, významná historická minulost Třeboradic, 

předškolní zařízení a docházka v Čakovicích a okolí, školy v Čakovicích, historie 

Letňan, mateřské školky a školy – Letňany, velmi významné podniky v Letňanech – 

Letov a AVIA. 

V kapitole Historický vývoj Čakovic, se dozvíte celý Čakovický vývoj, kdy 

Čakovice vznikly. Kdo je vlastnil, jak se rozvíjeli a kdo nesl největší zásluhu v jejich 

rozkvětu a vybudování.  

Významná historická minulost Třeboradic, zde popisuji vývoj, vznik 

Třeboradic. Kdo byl zakladatelem Třeboradic a jaká velmi významná osobnost zde žila. 

Předškolní zařízení a docházka v Čakovicích a okolí, v této kapitole popisuji 

první historicky vzniklé předškolní zařízení, které vzniklo před rokem 1900. Důvodem 

proč vlastně vzniklo a kdo byl zakladatelem. Další vývoj vzniku předškolních zařízení, 

proč a jak vznikly, jak se vyvíjely v Čakovicích až po současnost. Patří sice některé 

zařízení do Třeboradic a Miškovic, ale spadají pod část obce Čakovic, protože 

v Čakovicích mají úřad a poštu. Tyto tři části obce Prahy 9, tvoří významný společný 

celek. 
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Školy v Čakovicích, zde popisuji prvního učitele, který v Čakovicích učil a 

první postavené obecné školy v Čakovicích, patří sem i obecná škola v Třeboradicích. 

Jaká velmi významná osobnost na obecné škole v Čakovicích u kostela učila. Vývoj 

škol od první obecné školy, měšťanské až po základní školy do současnosti. V této 

kapitole popisuji další základní školy. Základní školu uměleckou, zaměřenou na 

výtvarné, dramatické a hudební umění. Dále nová soukromá základní škola, zaměřená 

na bez autoritativní učení a vedení výuky. Do této kapitoly jsem ještě zařadil, vývoj 

středních odborných škol, učilišť a gymnázia. Vývoj všech těchto škol, mělo velký 

význam, proč v Čakovicích vznikly, jak vznikly a jak se vyvíjely od začátku po 

současnost. 

Historie Letňan – vznik a vývoj Letňan, jak se vyvíjely a kdo je vlastnil. Vývoj 

až po současnost. 

Mateřské školky a školy – Letňany zde se dozvíte něco o vzniku první 

základní školy. Důvod vzniku dalších základních škol, zároveň mateřských školek, 

které jsou jejich součástí. Kdo se o to přičinil, proč vznikly. Sdělit vám proč i střední 

školy byly a jsou v Letňanech. 

Významné podniky v Letňanech, Letov a AVIA – zařadil jsem je do této 

práce, protože jsou velmi důležitou součástí, při vývoji škol v Čakovicích a Letňanech. 

Vybudovaly všechny školy a mateřské školky v Letňanech a ještě k tomu podnik AVIA 

dvě školky v Čakovicích. V současnosti v provozu, už je jen jedna z podnikových 

školek (ta největší a novější). 
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1 Historický vývoj Čakovic 

V této kapitole Historický vývoj Čakovic, se dozvíte celý Čakovický vývoj, 

kdy Čakovice vznikly. Kdo je vlastnil, jak se rozvíjely a kdo nesl největší zásluhu 

v jejich rozkvětu a vybudování.  

        Obr. 1                  Obr. 2 

        

Čakovická oblast vešla do známosti, nálezy historické kultury knovízské. Při 

stavbě podniku AVIA, bylo zjištěno, že se tu dříve nacházelo Unětické osídlení. V této 

zemi žilo přibližně půl miliónu obyvatel, převážně zemědělců. Nedá se přesně určit, kdo 

a kdy postavil první statek, nebo stavení. Podle spisu to byl nejspíš zeman, jménem 

Čekan, Čakan, nebo Čach. Vysvětlení, těchto pojmů znamená, staročeský zeman se 

usadil někde uprostřed polí. Postavil tam stavení, statek a dával práci na polích a ve 

statku za obživu čeledi. Jak se rozrůstala rodina s potomky, přistavovalo se více dalších 

stavení. V okolí polí, tak vznikaly malé vísky, podle jména prvního zakladatele již 

zmíněného. Čakovice v roce 1088 patřily podle dokumentů vyšehradskému klášteru, 

byly to dokumenty zakládací listiny Vyšehradské. Přibývaly i v okolí obce názvem: 

Hovorčovice, Sluhy a Vinoř, vznikly také v roce 1088. Kbely byly o 42 let později, až 

v roce 1130. Všechny tyto obce spadaly pod Vyšehradský klášter. Velice zajímavé je, 

že Čakovice vznikly, neboli se dokumentují v roce 1088. Dva roky před tím, byla slavná 

korunovace Vratislava II, prvního krále rodu Přemyslovců. Přemyslovci sídlili na 

Vyšehradě. Vratislav II tam nechal stavět kostel. Stavba ukončena, až v roce 1088. Pod 

kapitulí vyšehradskou, patřilo 80 vsí, nebo jejich části. V Čakovicích a Bášti, byly 

starodávné statky. Tyto statky využívaly bonifanty. byl to sbor 12 žáků. Žáci vykonávali 

služby kostelní. Museli se střídat ve dne i v noci a spadali pod kostel Vyšehradský. 

Bydleli společně ve zvláštním domě. Kanovníkům připravovali jídlo a vařili jim kuchaři 

z Čakovic a Bášti. 
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Roku 1135 Soběslav I. rozšířil kapitulu Vyšehradskou, připojil k ní nemocnici 

Panny Marie u Týna, ke které patřila část vsí Čakovic. Takto to bylo až do 13. století, 

kdy Týnský kostel, nemocnice a statky v Čakovicích patřily pod kapitulu vyšehradskou. 

Roku 1167 Vladislav II. připisuje klášteru v Litomyšli statek v Čakovicích. 

Panovník tomuto klášteru daruje i Tryskovice, nyní už neexistující obec, sousedící 

s Čakovicemi. Opat kláštera v Litomyšli, v první polovině 14. století se stal dlužníkem 

bohatého pražského měšťana Václava Geunhera. Ten opata napomínal, pokud dluh 

nesplatí, tak mu bude škodit na jeho statcích. Opat kláštera z Litomyšle, měl syna 

jménem František a ten v roce 1395 ještě vlastnil dvůr v Čakovicích. Nikdo neví, ani ve 

spisech se to nedá dohledat, jak tento majetek získal. Ale podle těchto skutečností, 

Čakovice nejspíš ještě patřily ve 14. století, z částí klášteru v Litomyšli a kapitule 

Vyšehradské.1 

Roku 1294 se odehrála jedna z významných událostí Čakovic. V tomto roce byl 

v Čakovicích řád templářů, protože komtur Čakovický a Uhříněveský ves Vodochody 

biskupovi pražskému prodal. Do Čech oficiálně Templáři přišli v roce 1232 a v roce 

1312 na církevním sněmu, byl jejich Templářský řád zrušen. Řád byl zrušen na základě 

bully papežské a Viennského koncilu. V roce 1312 museli Templáři veškeré statky 

vydat řádu Maltézských rytířů. Templáři měli Čakovice jen na určitou dobu. Neví se 

přesně, jestli Templáři dostali statky a majetek darem, nebo si ho koupili. Komtur Ekko, 

ten který prodal Čakovice biskupovi pražskému, později se stal velmistrem řádu 

Templářů. Do této funkce byl zvolen. Vládnul všem templářům v Čechách a na Moravě, 

se sídlem v Praze v hlavním dvoru templářů nazývaném Jerusalém. Vlastnictví 

Čakovických statků, nelze připsat žádnému templáři, ani jejich synů. Tento řád 

templářů nedovoloval zakládání rodin.  

Od 13. století Přemysl Otakar I. zakoupil Hloubětín, ke kterému patřily i 

Ďáblice. V roce 1233 tyto obce spadaly pod řád křížovníků. Od roku 1253 až do roku 

1850 skoro neustále patřily pod tento řád.  

V roce 1360 Václav Bořitův vlastnil dvůr v Čakovicích, tento dvůr prodal v roce 

1361 Václavu z Knína. Při koupi druhého dvora a tvrze, náleželo právo podací a 

kostelní, které umožňovalo dosadit faráře. 

                                                 

1 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí. Jan Sládeček – Střípky čakovické historie a okolí 
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V roce 1409 klášter slovanský odkoupil dva statky v Čakovicích, dvě popluží, 

rybník a tvrz. Klášter slovanský měl Čakovice, až do roku 1674. Vlastnil Čakovice 

nejdéle, přesně 265 let.  

V 15 století vojsko Jana Žižky bylo u Kostelce nad Labem obklíčené. Pražané 

museli projíždět kolem Čakovic. 15 a 16 století Čachovští z Jinočana ze Svémyslic 

vlastnili Třeboradice a teď už zaniklé Triskovice. Jejich vliv měl následek na změně 

názvu z Čekovic , z Čakovic, na Čachovice.  

V roce 1615 vrací se název Čakovice. V roce 1639 největší neštěstí a zlo přišlo 

od Švédů, když přišli od Brandýsa a Kostelce nad Labem. Zničili, co mohli, vojáci 

kradli, vypalovali, ničili. Odvezli si obilí, dobytek, zničili statek, celý ho zbořili a kostel 

taky, zůstalo jen zdivo.  

V roce 1674 znovu používán název Čakovice podle spisů. Na konci 17. století, 

Čakovice byly odkoupeny hrabětem Františkem Josefem Šlinkem. Jeho rodina Šlinková 

vlastnila Čakovice 73 let a to do roku 1771. V tomto roce po smrti hraběnky Šlinkové 

zdědili Čakovice tři Kolovraté, Prokop nejv. Sudí, Filip nejv. Purkrabí a Jan 

Nepomucký.2 3 

V roce 1773 dne 12. dubna Leopold Krakovský hrabě z Kolovrat, vyrovnání při 

dědickém řízení, Čakovice připadly jemu. Během měsíce prodal Čakovice za 44.000 

zlatých hraběnce Antonii z Klebelsberku, která byla rozená hraběnka z Kolovrat – 

Krakovská. 

V roce 1776 hraběnka přikoupila Čakovice za 37.676 zlatých. V roce 1799 

hraběnka dala opravit Čakovický Zámek. Tento rok hraběnka svému synovi Františkovi 

odkázala Čakovice a Miškovice.  

V roce 1804 Čakovice a Miškovice koupil plukovník hrabě Desfours. Patřil do 

šlechtické rodiny, která pocházela z Francie. V roce 1807 plukovník hrabě Desfours 

přišel o Čakovice i Miškovice ve veřejné dražbě.  

                                                 

2 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí. Jan Sládeček – Střípky čakovické historie a okolí 

3KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 
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A Čakovice i Miškovice koupil Vilém kníže z Auersperka a roku 1822 daroval 

manželce Leopoldě, která byla rozená Valdštein Vartemberková. V tomto roce 

Leopoldina prodala Miškovice hraběnce Žofii Chotkové, patřila do rodu Auersperků.  

V roce 1820 v Čakovicích vyhořeli tři usedlosti. V roce 1842 shořelo přes 

polovinu obce Čakovic. Vrchnost a další, co chtěli pomoci, vystavěli domky během 

necelého roku. Zde poprvé použili urbanistické zásady, domky postavili podél silnice 

rovně přímo za sebou.  

V roce 1827 kněžna Leopoldina Auersperková prodala Čakovice nadporučíkovi 

Tomáškovi. V roce 1832 nadporučík Tomášek prodal hraběnce Aloise Desfours. Ona 

v roce 1831 zdědila Ctěnický statek. V roce 1841 odkázala Čakovice a Ctěnický statek, 

kněžně Josefíně Švarcenberkové a hraběnce Gabriele Dietrichschteinové.  

V roce 16. prosince 1849 Čakovice, Miškovice, Ctěnice koupil velkoobchodník 

z Vídně Alexander Schoeller. Narozený roku 1805. Čakovice, Miškovice, Ctěnice 

koupil dohromady za 392.500 zlatých. Čakovice stály 142.500 zlatých, Miškovice 

100.000 zlatých a Ctěnice 150.000 zlatých. 

Všechny tři obce měly dohromady rozlohu 1019 hektarů, z toho 900 hektarů 

úrodné půdy a polí.4 5 6 

Začal průmyslovou výrobu v Čakovicích, nechal vedle zámeckého parku 

postavit cukrovar. 

        Obr. 3                            Obr. 4 

          

Prvním ředitelem cukrovaru se stal Albert Ahrens, byl pověřen i jeho stavbou. 

Alexander Schoeller nechal na polích vysázet cukrovou řepu. V roce 1852 proběhla 

první výroba cukru. Později se rozšířil druhý provoz. Uběhlo pár let a Alexander 

                                                 

4 Jan Sládeček – Čakovice, historie obce a okolí. 
5 Jan Sládeček – Střípky čakovické historie a okolí.  
6 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice 
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Schoeller nechal postavit další cukrovary v Čáslavi a ve Vrdech u Čáslavi. Firma 

Schoeller a spol. tímto byla největším průmyslem v Čechách, která vyráběla cukr. Firma 

Schoeller a spol byla také jedna z největších plátců daně v Rakousko-Uhersku. 

Alexander Schoeller obdržel vyznamenání, řád železné koruny od Rakousko-Uherského 

císaře. V roce 1863 dostal povýšení rytířského titulu a byl jmenován doživotním členem 

do Panské sněmovny.  

Nástupcem Alexandra Schoellera, majitelem a správcem cukrovaru byl Filip 

Johan ze Schoelleru, byl příbuzným Alexandra. Po umrtí ředitele cukrovaru Ahrense, 

nastoupil na jeho místo. Bydlel na Ctěnickém zámku se svojí ženou Idalise (Alžbětou), 

která byla rozena  Schick. Později pak bydleli v Čakovickém zámku.  

                               Obr. 5 

 

(dřívější Čakovický zámek ještě s rybníkem, který zanikl, dnes malý park 

přes silnici naproti Čakovickému zámku) 

Filip Johan Schoeler byl velice dobrý podnikatel, byl velkým budovatelem 

Čakovic. V roce 1871 až 1880 byl ve funkci starosty Čakovic. Zmodernizoval cukrovar, 

zasloužil se o to, aby tu byla postavena železnice a vedla přes Kralupsko a Trutnovsko. 

Provoz zahájen v roce 1872 kdy do cukrovaru byly zavedeny koleje a na nich vlečka. 

Vozila se na ní řepa, materiál a uhlí. Filip Johan ze Schoelleru stal se také v letech 1870 

– 1890 správcem zádušního (církevního) majetku. V roce 1875 nechal zbourat barokní 

kostelík a nechal místo něho postavit kostel nový, který v Čakovicích stojí dodnes.    
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  Obr. 6 – současnost             Obr. 7 – dřívější podoba 

  

V roce 1882 nechal postavit trojtřídní školu, byla to první škola v Čakovicích 

(dnešní gymnázium). V roce 1889 nechal s manželkou Alžbětou zřídit útulnu pro malé 

děti (Alžbětina útulna), dnes je to městský úřad v Čakovicích. Pro lékaře a úředníky 

cukrovaru dal postavit vily v části od cukrovaru až k nádraží. Pro dělníky a zaměstnance 

co pracovali v cukrovaru celý rok, nechal postavit domky. Dnes se nacházejí v ulicích 

Polabská, Bělomlýnská, Ouhrábková. V roce 1892 2. září zemřel rytíř Filip Johan ze 

Schoelleru ve věku 57 let. 

Celý majetek a cukrovar převzal jeho syn Filip Josef ze Schoelleru, když mu 

bylo 28 let. V roce 1891 si vzal za manželku Rosu. Byla dcerou královského a 

císařského generála Hauptmanna. 

V roce 1894 byl v cukrovaru velký požár. Jedna budova, co byla v cukrovaru 

nejstarší, shořela až do základu. Ani požárníci, co pracovali v cukrovaru 20 let, nemohli 

oheň zvládnout. Během necelého roku byla postavena nová budova. Kolem roku 1900 

se Čakovice začaly rozrůstat. V Čakovicích bydlelo 2173 obyvatel, z toho 2136 Čechů, 

35 Němců a 2 Angličani.7 8 9 

Když porovnáme, tento rok 1843 s tím než přišli do Čakovic Schoellerové, kdy 

před příchodem Schollerů žilo zde jen 295 lidí a bylo tu jen 32 domů a v cukrovaru 

pracovalo 800 zaměstnanců. 

                                                 

7 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí 

8 JAN SLÁDEČEK – Střípky čakovické historie a okolí 

9 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005. 
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Filip Josef Schoeller nechal postavit kapli u kostela v Čakovicích. V zámeckém 

parku nechal zřídit rybník a u zdi zámeckého parku vybudoval betonový bazén. V 

zámku nechal vybudovat první kanalizaci. 

V roce 1905 Filip Josef Schoeller dostal důstojnické vyznamenání řádu císaře 

Františka Josefa I. a 29. listopadu 1906 v pouhých 42 letech, zemřel. Podklady bližší 

informace k jeho smrti nejsou známé. Údajně zemřel vlastním zaviněním, možná 

sebevraždou. 

V roce 1910 firma Schoeller byla přeměněna na akciovou společnost 

Zuckerfabriken Schoeller – Zuckerfabrik Czakowitz a ovdovělá manželka Filipa, Rosa 

Schoellerová v Čakovickém zámku bydlela nadále a zůstala podílnicí akciové 

společnosti. 

Měli s Filipem Josefem pět dětí. Syn Alfréd zemřel v první světové válce v roce 

1915 v pouhých 21 letech. V roce 1918 dcera, také jménem Rosa, se provdala a odjela 

s manželem do Vídně. Druhá dcera byla zamilovaná do malíře, rodičům se to nelíbilo, 

tak odešla, zemřela daleko od svého bydliště a v krátkém věku. V roce 1926 zemřel i 

druhý syn, který se zabil na motorce. Třetí syn zemřel v pouhých 23 letech, při výstupu 

v Alpách.  

V roce 1945 zabrala Čakovický zámek rudá armáda. Paní Rosa Schoellerová 

musela zámek opustit a krátce bydlela v roce 1945 v Čakovicích nebo poblíž Čakovic. 

Ztratila vše, co měla. Proto v roce 1945 odjela za svým jediným potomkem, a to za svou 

dcerou do Vídně. Bylo paní Rose Schoellerové 81 let. V roce 1948 byl Čakovický 

zámek znárodněn.  

V roce 1969 z obce Čakovic se stala Praha 9. V současnosti Čakovický zámek 

patří magistrátu hlavního města Prahy. V současnosti Čakovický cukrovar už nevyrábí. 

Pronajímají se tu prostory různým firmám. Sídlí v cukrovaru například tyto firmy – 

Autoskla, taxi služba Modrý Anděl, RAKO (prodej obkládací krytiny, dlaždičky), 

fitness centrum se squashem a dalších plno firem). 10 11 12 

                                                 

10 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí.  

11 JAN SLÁDEČEK – Střípky čakovické historie a okolí 

12 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 
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                          Obr. 8 - současnost Čakovický zámek  

 

                          
 

 

 

 

                         Obr. 9 – současnost Čakovický cukrovar 

       

                         

 

          

Závěr: V této kapitole jste se dozvěděli historii Čakovic, kdo byli Schoelerové a 

jak velký význam měli pro Čakovice a okolí.  
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2 Třeboradice 

Zde popisuji vývoj, vznik Třeboradic. Kdo byl zakladatelem Třeboradic, jaká 

velmi významná osobnost zde žila a historie školy v Třeboradicích. 

2.1 Významná historická minulost Třeboradic 

 Obr. 10 – současnost Třeboradice       Obr. 11 – současnost Třeboradice 

                        

Vznik Třeboradic podle spisů se dokládá před rokem 1167. Nejprve se psal 

název Trebradiez, potom v roce 1303 in Treworadic, později v roce 1405 Trzieboradiez, 

až v roce 1654 nejpodobnější název současnému názvu Trzeboraticze. 

Žili zde lidé Třeboradové. Název vzniknul od zakladatele s jménem Třeborad. 

Podle farní kroniky Třeboradice vznikli před koncem 10. století.  

Třeboradice prošly historicky zajímavou minulostí. Podle Třeboradické kroniky 

a zkoumání Profesora Pekaře, v nepatrných detailech je něco odlišného. Historický 

základ přesto dokazuje, že v jedné obci se nacházel srubový dvorec Slavibor. Jmenoval 

se podle jména Slavibora. Župy pšovské (Mělnické) byl správcem, oženil se a 

přestěhoval na Mělník. Stal se otcem kněžny Ludmily. Ludmila údajně narozená 

v Třeboradické tvrzi, jiný údaje dokladují, že tam prožila dětství. Vzala si knížete 

Bořivoje a začala žít na Tětíně. Tam vychovávala svatého Václava a Tětín se jí stal 

osudným místem, byla tu zavražděna. Kněžna Ludmila byla babičkou svatého Václava, 

kterého vychovávala. 

2.2 Škola v Třeboradicích       Obr. 12 
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V Třeboradicích byla založená obecná škola za vlády Marie Terezie. Byla to 

nejprve škola triviální, později farní. Učitelem této školy byl Jan Krilický. V  první 

polovině 18 století škola v Třeboradicích patřila rodu Černínů z Chuděnic. Původně tato 

škola měla, jen jednu třídu. O 25 let později v roce 1881 přibyla i třetí třída. V roce 

1895 dokonce už měla škola i čtvrtou třídu. Tato škola měla hodně žáků z okolních 

obcí. 

Obce, ze kterých děti navštěvovaly školu, se nazývaly Mírovice, Veleň, 

Miškovice, Velké Čakovice, Letňany. Navštěvovaly jí děti z těchto obcí do roku 1882. 

 V této škole působil od roku 1823 až 1876 neuvěřitelných 52 let. učitel Václav 

Pelíšek. Celkem čtyři roky dělal pomocníka a potom byl 18 let provizorem. Na pozici 

učitele byl celkem 24 let a následně se stál řídícím učitelem na šest let. 13 14 15 

Emanuel Václav Čapek, který nastoupil po něm, to vůbec neměl lehké. Ale 

později si ho lidé velmi oblíbili pro jeho obětavost, činorodost a svědomitost. Byl velmi 

šikovným skladatelem a hudebníkem. Řídícím učitelem byl od roku 1876 do roku 1885. 

Jeho práci, kariéru a život ukončila smrt v docela mladém věku, v pouhých 41 letech. 

Zemřel 2. května 1885.  16 17 18 

Závěr: V této kapitole jste se dozvěděli, že v Třeboradicích žila babička svatého 

Václava, byla tu založená škola už v době Marie Terezie, škola v Třeboradicích v první 

polovině 18 století patřila rodu Černínů.  

  

                                                 

13 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí. 

14 JAN SLÁDEČEK – Střípky čakovické historie a okolí 

15 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 

16 JAN SLÁDEČEK – Čakovice, historie obce a okolí. 

17 JAN SLÁDEČEK – Střípky čakovické historie a okolí 

18 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 
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3 Předškolní zařízení a docházka v Čakovicích a okolí  

V této kapitole popisuji první historicky vzniklé předškolní zařízení, které 

vzniklo před rokem 1900. Důvodem proč vlastně vzniklo a kdo byl zakladatelem. Další 

vývoj vzniku předškolních zařízení, proč a jak vznikly, jak se vyvíjely Čakovicích až po 

současnost. Patří sice některé zařízení do Třeboradic a Miškovic, ale spadají pod část 

obce Čakovic, protože v Čakovicích mají úřad a poštu. Tyto tři části obce Prahy 9, tvoří 

významný společný celek. 

3.1 Alžbětina Útulna  

Obr. 13 - Čakovický městský úřad, v minulosti Alžbětina útulna 

 

V  1885 manželé Schoellerové dostali nápad, zřídit opatrovnu neboli útulnu. 

Tento nápad přišel na slavnosti jejich stříbrné svatby a tato myšlenka se stala 

skutečností.  

Rytíř Filip Schoeller a jeho žena Alžběta Schoellerová, zadali staviteli J. 

Hofmannovi v roce 1886 úkol postavit útulnu. Tato opatrovna měla sloužit pro děti 

dělníků, kteří pracovali v cukrovaru.  

V roce 1889 dne 10. listopadu byla celá rodina, která útulnu založila, pří jejím 

slavnostním otevření. U slavnostního otevření byl přítomen okresní školní inspektor pan 

Madiera. Útulna dostala název křestního jména po manželce a zakladatelce Alžbětě 

Schoellerové (Alžbětina útulna). Ředitelkou a pěstonkou této Alžbětiny útulny, se stala 

paní E. Tyllová.  

V roce 1901 přibyla ředitelce výpomoc paní M. Haklová. Během prvního roku při 

otevření útulny bylo přijato 76 dětí, ve věku od 4 do 6 let. Následně každý rok bylo 

přijato v průměru 80 dětí. Provozní náklady útulny ročně stály 1500 zlatých. Po úmrtí 

rytíře Filipa Johana Schoellera začal spravovat Alžbětinu útulnu jeho syn rytíř Filip 
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Josef Schoeller s manželkou Rosou. Alžbětina útulna byla předchůdce mateřských 

školek a jeslí v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích.19 20 

3.2 Mateřská školka Třeboradice a Miškovice – dnes MŠ Čakovice II. 

 Obr. 14 

 

V roce 1945 se otevřela mateřská školka v Třeboradicích v prostorách staré fary. 

Obce Čakovice a Miškovice byly sloučeny od roku 1964. Uvolnila se škola s pěti 

třídami. Pochází od dob Marie Terezie, dříve to byla obecná škola. Děti, které musely 

splňovat povinnou základní školní docházku, byly přemístěny do Čakovic.  

Z bývalé Třeboradické školy na Slaviborském náměstí se zřídila mateřská školka pro 60 

dětí, která byla otevřena v roce 1974. Výuka v této mateřské školce probíhá do 

současnosti. K roku 2004 bylo zapsáno 50 dětí s odloučeným pracovištěm 

v Miškovicích, kde byla jen jedna třída. Ředitelkou této mateřské školky byla Hana 

Králová, zástupkyni jí dělala Miroslava Bubeníková.21 22 

 

 

 

 

 

                                                 

19 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 

20 Dějiny škol v okresu Karlínském 

21 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 

22 Dějiny škol v okresu Karlínském 
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3.3 Současnost  

3.4 MŠ Čakovice II. 

 Obr. 15 - MŠ Třeboradice            Obr. 16 - MŠ Miškovice 

              

Mateřská školka Čakovice II. Sídlí na Slaviborském náměstí 21/2 Třeboradice 

Praha 9, druhou pobočku této školky najdeme na adrese Tuháňská 4/8 Miškovice Praha 

9. V roce 2003 dne 4. ledna mateřská školka v Třeboradicích dostala právní subjektivitu 

po sloučení s mateřskou školkou v Miškovicích. 

Dostala název MŠ Čakovice II., má dvě třídy. Umístění této školky je 

v historické budově, která vznikla za Marie Terezie jako obecná škola, později v roce 

1974 předělaná na mateřskou školku pro 60 dětí. Tato budova je stará a musí se pořád 

udržovat, náklady na opravy jsou docela velké. Školka má velkou zahradu, ve které 

rostou ovocné stromy a okrasné keře. Mateřská školka v Miškovicích, po rekonstrukci 

má také dvě třídy. 

Tato školka má velkou zahradu s ovocnými stromy. Spadá také pod městskou 

část Čakovic jako mateřská školka v Třeboradicích. Obě tyto školky kapacitou, velikostí 

a způsobem výchovy mají tip rodinné školky.  

Tyto dvě školky se zaměřují na environmentální výchovu, ale zabývají se i 

ekologickou výchovou. Vypracování celoročních projektů si dělá každá mateřská 

školka sama. Společně plánují, plavání, výlety, divadelní představení a rozloučení 

s předškoláky. Obě mateřské školky si nechávají vypracovat projekt na logopedickou 

prevenci. Jedenkrát týdně probíhá výuka, vyučující učitelky, které mají vzdělání 

v oboru speciální pedagogika. Výuka může probíhat za přítomnosti rodičů. Děti 

dostávají domácí úkoly k procvičování. Zdravotně handicapované děti mají vzdělání od 

asistentek pedagoga, které mají proškolení ve speciální pedagogice. Vypracovává se pro 
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děti individuální vzdělávací plán. Kapacita obou školek je 106 dětí, rozděleny do čtyř 

tříd. 

Ředitelkou obou mateřských školek je Iveta Kudrová, zástupkyní ředitelky, také 

obou mateřských školek Dagmar Tichá. Mateřská školka v Miškovicích má tři učitelky 

a zástupkyni ředitelky. Personál: čtyři zaměstnanci na pozicích učitelek, dvě kuchařky, 

jedna školnice, jedna vedoucí školní jídelny. Mateřská školka v Třeboradicích má čtyři 

učitelky, jednu kuchařku, jednu školnici, vedoucí kuchyně společná s Miškovicemi.  

Obě školky učí předškoláky jedenkrát týdně angličtinu, aby byly připraveny na 

ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích. Další aktivity, které školka provozuje je 

například cvičení jógy, flétna, keramika a plavání. 

3.4.1 Podniková mateřská školka AVIA (zaniklá)  

 Obr. 17          Obr. 18 

                             

V Čakovicích byla zrušena opatrovna a prostory byly využity Čakovickým 

městským úřadem. Čakovice nechali během pár let otevřít mateřské školky. V té době 

byly všechny podnikové. Byly postaveny především pro děti zaměstnanců, toho 

podniku, ve kterém pracovali. V Čakovicích v ulici Vážská byla otevřena v 70. letech 

podniková školka AVIA, do které jsem chodil, mohl jsem do ní chodit, protože moje 

máma pracovala v tomto podniku.  

Mateřská školka byla pro děti ve věkovém rozpětí 3 až 6 let. V tomto areálu 

s mateřskou školkou byly také jesle, pro děti do 3 let. O děti se staraly kvalifikované 

zdravotní sestry. Nosily zdravotní uniformu pro sestřičky a používaly roušky.  

Kolem roku 1970 byla velká porodní vlna a kapacita školek nestačila. Dva 

podniky se rozhodly ve spolupráci postavit mateřskou školku novou. S kapacitou pro 

120 dětí. 

V roce 1979 stavbu zahájily podniky AVIA Letňany a podnik ZPA Čakovice 

v ulici Něvská v Čakovicích. Stavba této Mateřské školky, trvala čtyři roky pod 
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dohledem Čakovického městského výboru. Mateřská školka byla postavena v roce 

1983. Měla velký areál s využitím pro děti, pískoviště, prolézačky, kolotoč, houpačky a 

k nim jednu velkou dvoupatrovou budovu, ve které probíhala předškolní příprava dětí.  

V roce 1990 podniková mateřská školka AVIA v ulici Vážská zanikla. Důvodem 

byl menší počet dětí. Myslím si, že to byla velká škoda. Školka měla velké prostory, dvě 

nízkopodlažní dlouhé budovy a dvě dvoupatrové budovy, velký altán, vybudované 

brouzdaliště se sprchami, prolézačky, houpačky, dva velké kolotoče a tři pískoviště, 

uzamykatelnou boudu, ve které bylo snad všechno pro děti na hraní. Hračky na 

pískoviště, hodně koloběžek, velké plastové nákladní auta Tatry, malá dětská kolečka 

na písek. Přesto, že jsem byl malý, tak tohle všechno si pamatuji, protože jsem do této 

školky chodil rád a se vším si hrál. 23 24 

V roce 1990 po zániku této AVIA podnikové mateřské školky, prostory byly 

pronajímány soukromé Střední umělecké škole designu s.r.o. 

3.4.2 Podniková mateřská školka ZPA – v současnosti MŠ Čakovice I. 

  Obr. 19          Obr. 20 

    

Mateřská školka se nachází v Něvské ulici Praha 9 Čakovice, až do současnosti. 

V roce 1983 dne 1. května byly otevřeny tři třídy později čtyři třídy. Při založení mohlo 

do školky chodit maximálně 50 dětí. Do roku 2012, než se postavila druhá budova, 

mateřská školka měla kapacitu 112 dětí ve čtyřech třídách. V roce 2012 byla postavena 

druhá budova, také dvoupatrová pro dalších 112 dětí rozdělených do čtyř tříd. Od roku 

2003 škola má právní subjektivitu.  

Zřizovatelem je městská část Praha 9 Čakovice. Mateřská školka má vlastní 

školní jídelnu a vlastní kuchařky, které v této školce vaří. Mateřská školka má kapacitu 

                                                 

23 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005 

24 Dějiny škol v okresu Karlínském. 
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224 dětí, tento školní rok 2015/2016 má plný stav dětí. Mateřská školka má osm tříd, 

dvě třídy mají smíšené, zbylých šest tříd je pro děti stejného věku. Současnou ředitelkou 

mateřské školky je Mgr. Martina Buderová. V mateřské školce učí 17 učitelek včetně 

paní ředitelky. Další personál tvoří devět lidí, z toho čtyři kuchařky, čtyři uklízečky a 

jedna vedoucí uklízečka.  

Mateřská školka připravuje děti cizím jazykem (angličtinou) pro předškoláky, 

kdyby šly na ZŠ Dr. Edvarda Beneše, se kterou sousedí, protože tato škola má povinnou 

výuku anglického jazyka od první třídy. V mateřské školce mají předškolní děti 

angličtinu jedenkrát týdně 45 minut. Děti se učí ještě keramiku, zumbu, tanečky, tyto 

činnosti mají taky jedenkrát týdně. Jezdí na výlety, půldenní a celodenní. Celodenní jen 

jednou ročně.  

Mateřská školka se nachází ve velkém areálu se zahradou. Má dvě dvoupatrové 

budovy. V areálu zahrady se nachází dvě pískoviště, dřevěné prolézačky, houpačky, 

kolotoč. Během pár let v tomto areálu bude postavena další budova a bude rozšířen 

první stupeň základní školy Dr. Edvarda Beneše. 

3.4.3 Mateřská školka Čakovice III. 

Obr. 21 

 

Školka se nachází v ulici Schoellerova 936 Praha 9 Čakovice v nové části 

Čakovic poblíž sídliště Čakovice. Zřizovatelem je městský úřad Čakovice, příspěvková 

organizace. Při otevření 1. 9. 2008 zde bylo 56 dětí, dvě třídy, o rok později zde byly už 

tři třídy. Od 1. 11. 2008 byla zařazena mateřská školka do sítě škol. V roce 2010 už 

narostla kapacita školky na čtyři třídy, celkem se 101 dětmi. V roce 2014 proběhlo 

zvýšení kapacity na 106 dětí, tři třídy po 27 dětech a jedna třída po 25 dětech.  
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Ředitelkou mateřské školky je Ludmila Vargová. Abych získal informace, 

navštívil jsem tuto mateřskou školku, když jsem se paní ředitelce představil, hned mě 

poznala a vzpomněla si, že mě učila, nemohl jsem tomu uvěřit, že paní Vargová si mě 

stále po 28 letech pamatuje. Bylo mi jen 5 let, když paní ředitelka učila v bývalé 

podnikové mateřské školce AVIA, do které jsem chodil a kterou v roce 1990 zrušily. 

Mateřská školka Čakovice III přesto, že sídlý v přízemí bytového domu, má 

vlastní pozemek se zahradou, na kterém se nachází houpačky, klouzačky, pískoviště. 

V roce 2015 bylo vybudováno mlhoviště25, v létě bude sloužit k osvěžení dětí a po 

zbytek roku jako hřiště. 

 Školné činní 800 Kč, stravné 35 Kč na celý den. Bez odpolední svačiny 29 Kč. 

V provozu je školka od 7:00 hod. do 17:00 hod. Angličtinu mají děti jedenkrát týdně, 40 

Kč stojí jedna hodina, celkem mají 30 hodin. Tato mateřská školka, taky připravuje 

předškoláky na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích. Jezdí na plavecký výcvik do 

Neratovic jedenkrát týdně, celkem 9 lekcí, platí rodiče. Zumbu mají děti jedenkrát 

týdně, jedna lekce trvá 45 minut, cena za pololetí 900 Kč, taky platí rodiče. Výuka 

Zumby je rozdělená na dvě skupiny, mladší děti dopoledne, starší děti odpoledne. Dále 

děti během roku navštěvují divadlo. 

3.5 Soukromá mateřská školka Livigston – zájmové centrum 

 Obr. 22    Obr. 23 

       

Nachází se v areálu firmy Impera, na adrese Oderská 333/5 Praha 9 Čakovice. 

Tato mateřská školka se otevírala začátkem školního roku v září 2015. 

                                                 

25  



 

 

27 

 

Školka má otevřené tento rok dvě třídy. Školička pro děti od 2 do 3 let a školka 

pro děti od 3 do 5 let. Ve třídě je nejvíce 8 dětí a na těchto 8 dětí připadá vždy jedna 

lektorka.  

Školka má zaměření, příjemné a přátelské prostředí. Učitelky věnují dětem 

hodně pozornosti, preferují ke každému dítěti individuální přístup, aby se děti mohly 

radovat z vlastních úspěchů a poznání. Školka pracuje s Montessori pomůckami 

praktického života. 

Zájmové činnosti: zpívání, vycházky, hraní na hřišti, angličtinu vyučuje rodilá 

mluvčí, dále školka nabízí cvičení dětské jógy, bubnování a gymnastiku. 

3.5.1 Platby jsou měsíční (ceník školky) 

Tab. 1 

Závěr: V této kapitole jste se dozvěděli, že v  roce 1889  byla otevřena Alžbětina 

útulna. Dvě mateřské školky byly vybudovány podnikem AVIA a ZPA. Mateřská 

školka podniku AVIA, už zanikla. V současnosti všechny tři státní mateřské školky 

tvoří síť Čakovických mateřských školek. Čakovice od září 2015 mají také soukromou 

mateřskou školku.  

  

Plná docházka 8:00 hod  17:00 hod   

1. den 2. den 3. den 4. den 5. den 

2900 Kč 5800 Kč 7400 Kč 8900 Kč 9900 Kč 

     

Částečná 

docházka 

8:00 hod 12:30 hod   

 5300 Kč 6200 Kč 7100 Kč 7800 Kč 
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4 Školy v Čakovicích 

V této kapitole popisuji prvního učitele, který v Čakovicích učil a první 

postavené obecné školy v Čakovicích. Jaká velmi významná osobnost na obecné škole 

v Čakovicích u kostela učila. Vývoj škol od první obecné školy, měšťanské až po 

základní školy do současnosti. V této kapitole popisuji další základní školy. Základní 

školu uměleckou, zaměřenou na výtvarné, dramatické a hudební umění. Dále nová 

soukromá základní škola, zaměřená na bez autoritativní učení a vedení výuky. Do této 

kapitoly jsem ještě zařadil, vývoj středních odborných škol, učilišť a gymnázia. Vývoj 

všech těchto škol, mělo velký význam, proč v Čakovicích vznikly, jak vznikly a jak se 

vyvíjely od začátku po současnost. 

4.1 První učitel v Čakovicích. 

V Čakovicích se poprvé zmiňuje o učiteli v roce 1781. Tehdy vlastnictví této 

obce, patřilo hraběnce z Klebelsberku jménem Antonie. Hraběnka ve svém domě 

nechala vyučovat děti, zednickým mistrem Janem Sadilem. Učil je základy čtení, psaní, 

počítání. V tomto roce 1781, zde byla poprvé zavedena výuka, též byla nařízená 

povinná školní docházka. Marie Terezie v roce 1774 vydala všeobecný školní řád, 

vyzvala rodiče, aby své děti ve věku od 6 do 12 let posílali do školy.26 27 

V roce 1784 v Čakovicích bylo zakoupeno 12 knih pro děti na čtení a pro učitele jedna 

metodika. O dva roky později, přesně v roce 1786 žáci, kteří chodili do Čakovic, začali 

chodit do Třeboradic.  

4.2 Historický vývoj první obecné školy v Čakovicích 

 

 

 

 

 

                                                 

26 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

27 Dějiny škol v okresu Karlínském. 



 

 

29 

 

Obr. 24 - první obecná škola v Čakovicích, dnešní gymnázium 

 

Do Čakovic se stěhovalo stále více obyvatel. Hledali práci na obživu. Nejvíce 

lidí na práci potřebovali v cukrovaru a na statku. Nepřibývalo jen dospělých lidí, ale 

také měli hodně dětí, když měli dobrou práci, tak se v Čakovicích usadili a zakládali 

rodinu. Děti musely chodit někam do školy. V Třeboradicích pro větší nárůst žáků škola 

nestačila. V roce 1875 tam chodilo 311 žáků, o pět let později v roce 1880 se počet 

navýšil na 508 žáků. Zasedli lidi v obecním výboru z Čakovic a Letňan a schválili 

v Čakovicích školu. V tomto roce byl ještě starostou rytíř Filip Johan Schoeller. Na 

okresní školní radu v Karlíně podali první žádost. Datum této první žádosti bylo dne 12. 

3. 1877. V této době v Českých zemích vládl císař František Josef I. Povolení vydala 

zemská školní rada, která sídlila v Praze. V roce 1878 byla otevřena trojtřídní škola, o 

tři roky později škola čtyřtřídní. Stavitel z Českého Brodu jménem A. Richter, v roce 

1881 až 1882 nechal vystavět školní budovu.28 29 

Náklady této budovy byly 15835 zlatých. Škola měla číslo popisné 100 (dnešní 

gymnázium). V roce 1886 bylo tříd už 5 a žáků ve třídách kolem 90. V roce 1902 se 

navýší počet tříd o další dvě, tak výuka probíhá už v 7 třídách. Jan Urban byl řídící 

učitel této školy. Do tohohle postu byl jmenován. Jan Uran, řídící učitel této školy, byl 

velice významný. Pracoval v této škole hodně let. Nebyl jenom řídícím učitelem této 

školy v Čakovicích. Stal se i členem obecního zastupitelstva. V Čakovicích byl prvním 

a mnoho let kronikářem. V roce 1905 založil kroniku a publikoval v ní do roku 1943. 

Dožil se vysokého věku. Zemřel až ve věku 91 let. 

Pan Jan Urban popisoval ze vzpomínek, které vepsal do vlastní kroniky. Přijal 

místo řídícího učitele, škola se mu moc líbila, byla pěkná. Škola se nacházela opuštěná, 

                                                 

28 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

29 Dějiny škol v okresu Karlínském. 
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samotná v poli, bez žádného oplocení, neměla ani žádný dvorek. Po čase, když pan Jan 

Urban, seznámil se školou víc, byl rozhodnut a žádat pana starostu, aby škola byla 

ohrazena. Pan Jan Urban měl povolení od starosty, ať si změří, kolik potřebuje.  

Pan řídící učitel Jan Urban, vyměřil kolik asi potřeboval a pan starosta tam 

nechal poslat zedníka, který kolem školy nechal postavit zdivo. Nikdo z obecního úřadu 

nenařídil, kolik má pan Jan Urban přesně vyměřit. Pan řídící učitel časem toho hodně 

litoval, že odměřil velmi málo. Nejraději, kdyby to mohl vrátit zpět, naměřil by dvakrát 

více. Pro školu by to bylo vynikající a žáci by měli hodně prostoru.  

O tuto školu byl velký zájem, důkazem bylo, že od začátku byla přeplněná. Ve 

třídě bylo kolem 60 žáků. Čakovické škole se taky nevyhnula chudoba mezi žáky a 

jejich rodiči. Proto školní výuka nebyla vždy pravidelná, žáci museli občas chodit 

přivydělávat. Několikrát během školního roku se přerušila výuka. Rozšířily se nemoci 

chřipky a obrny. V této první obecné škole v Čakovicích číslem popisné 100, se v roce 

1895 zavedla výuka německého jazyka. V roce 1909 nechaly Čakovice, přistavět na 

obecnou školu druhé patro. O rok později ke škole se vybudovalo letní cvičiště. 

Tělocvičnu uvnitř školy nechali přistavět v roce 1913.  

 Obr. 25 

 

V této škole nechali zřídit měšťanskou školu, pro dívky a chlapce v roce 1919. O 

rok později měla 178 žáků rozdělených do čtyř tříd. Škola obecná měla, už v té době 

395 žáků. V roce 1970 škola prošla velkou rekonstrukcí. Vyměnili  kamna v každé třídě 

za ústřední topení. Zkvalitnila se výuka a na základě toho vybavovali školu novými 

pomůcky. O pár let později, byly další náklady této školy. Byl rok 1995, nechali 

vyměnit střešní konstrukce, zabudovali do nich tři učebny a kabinety. Tato škola, už 
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měla dva roky změněnou výuku a reorganizaci. Stalo se z toho v roce 1993 gymnáziu. 30 

31 32 

 

4.2.1 Obecná škola 500 – Čakovice 

 Obr. 26 

 

Obecná škola chtěla mít vlastní správu a konečně dochází k osamostatnění. Při 

inspekci zemského inspektora, v té době vládního rady a senátora Národního 

shromáždění, pana Vojty Beneše, kterému byla předložena žádost, a on souhlasil 

s osamostatněním obecné školy. 

Obecná škola u kostela dnes současné gymnázium. Byla v roce 1919 zřízená 

jako škola měšťanská, chlapecká a dívčí, spojená s obecnou školou. Proto souhlasili 

s osamostatněním. Nejlepším řešením bylo postavit novou školu. 1. října 1924 vznikly 

školy s oddělenou správou. Obě tyto školy byly pohromadě v jedné budově a to ve 

škole u Čakovického kostela.  

Posléze přichází rok 1925, kdy se uvažovalo postavit novou školní budovu. 

Začalo vyjednávání na obecním zastupitelstvu a začala nová historie Čakovických škol. 

Jednání a veškeré přípravy na stavbu nové školy, na současném náměstí Jiřího Berana 

trvalo 10 let. 

Vracím se do roku 1918, kdy po první světové válce roku 1918, začalo budování 

Československého státu. Na starost budování státu dostala demokratická samospráva, 

                                                 

30 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

31 Dějiny škol v okresu Karlínském. 

32 Obecná škola v Čakovicích. 
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která měla na starost obce města. Dostala možnost všechny města a obce rozvíjet 

k lepšímu. 33 34 35 

Snaha zlepšit životní úroveň. Největší pozornost byla věnována stavebnímu 

průmyslu, rozvíjení a zdokonalování stavby. Dále elektrizaci, stavbám a vybavení 

národních škol, vytváření komunikací. Obec Čakovice, také rozvíjela stavební ruch, 

udělala elektrizaci, upravila ulice, chodníky, kanalizace v každé ulici se prodloužil 

vodovod s užitkovou vodou. A konečně dospěli k závěru postavit novou, krásnou, 

účelovou, moderní školu. 

Přípravy na stavbu školy trvaly 10 let. Od roku 1925 do roku 1935. Smlouva na 

zadání stavby nové školy začala 10. 12. 1935. Škola byla postavena velmi rychle, za 

necelých 10 měsíců. K datu 25. září 1936 byla provedena kolaudace. Na tuhle dobu 

škola byla luxusní stavba vybavená moderně. Škola měla tělocvičnu s pódiem, na různé 

představení. U tělocvičny byly sprchy, každá třída měla umyvadla a regulovatelnou 

teplou vodu. V celé škole byla zavedena elektřina i osvětlení. 

Pro Čakovice i novou školu byla významná událost dne 28. října 1936. Na tento 

významný svátek byla uspořádána slavnost k otevření školy.  

 Obr. 27 - senátor Vojta Beneš obecná škola Čakovice 

 

                                                 

33 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

34 Dějiny škol v okresu Karlínském. 

35 Obecná škola v Čakovicích. Kronika Čakovice I. 
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Nová škola se otevírala za přítomnosti senátora Národního shromáždění ČSR 

Vojty Beneše. Byl to jeden ze dvou bratrů našeho prezidenta Dr. Edvarda Beneše. 

Nejenom, že bratr prezidenta senátor Vojta Beneš schvaloval stavbu školy. Byl u této 

školy při slavnostním otevření, ale také na Čakovické obecní škole u kostela 

(dnešní gymnázium) učil. V 19ti letech nastoupil na obecní škole u kostela na pozici 

učitele. 

Něco málo ke vzpomínkám Vojty Beneše. Při otevření této nové školy. 

Necelých 40 let co přijel vlakem 17 září 1897 do Čakovic, bylo mu v té době 19 let. 

Vystupoval z vlaku, s kufříkem a houslemi. První kdo ho přivítal s laskavým úsměvem, 

byl pan řídící učitel Jan Urban, pomohl mu s houslemi. Řídící učitel Jan Urban, měl 

konzervativní názory. Nikdy neměli stejný názor, byl to pro něj vynikající učitel a 

vychovatel. Pro své kolegy, do třídy přišel vždy připravený a včas. Přenášel na své 

podřízené (učitele), jak přistupovat s láskou ke škole i k dětem. Vojta Beneš 

v devatenácti letech bydlel u pana Kašeho. Později řídící učitel pan Jan Urban, našel 

bydlení u starého provazníka Hojky. Byl to nízký domek na nádvoří. Hojkovi byli 

chudí, ale přesto byli velmi rádi, že pan učitel Vojta Beneš u nich zůstává. Pro učitele 

Vojtu Beneše to byli dobří lidé, cítil se u nich jako doma. Chudoba Vojtu Beneše 

přivedla k Čakovickému dělnickému lidu. Kamarádství mladého učitele Vojty Beneše 

se socialisty se nelíbilo panu řídícímu učiteli Janu Urbanovi. Nemohl s tím, ale dělat 

nic. Pan řídící učitel se pohyboval v kruzích, mezi bohatší vrstvou lidí.36 37 38 

Pan Jan Urban vzal Vojtu Beneše do cukrovarského hostince. Páni na 

výpomocného učitele Vojtu Beneše, byli velmi povznesení. Tohle se Vojtu Benešovi 

vůbec nelíbilo. Vyrůstal v chudé rodině. Poznal povahu panstva z cukrovaru. Vzepřel se 

a hledal lidi jemu bližší. Našel je mezi cukrovarskými dělníky a u jejich dětí. Tohle 

všechno mu dali Čakovice: lásku k dítěti, lásku ke skutečnému národu, k Českému 

odstrčenému člověku. Zůstal jsem jí věren po celý život… Po 10 letech ještě jednou jsem 

se do Čakovic vrátil. V patrovém domku u slečny Harnové se mi narodily dvě děti. Učil 

jsem zase pod J. Urbanem a setkal se znovu s dobrým Karlem Kašem. 

                                                 

36 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005. 

37 Dějiny škol v okresu Karlínském.  

38 Obecná škola v Čakovicích. Kronika Čakovice I. 
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A tak jako Hospodář se vrací ke svým lánům, které oral a zasíval, tak i já se 

vracím dnes k Čakovicím. A přeji jim jedno jediné: aby jejich nová škola šla a žila 

v tradicích té krásné staré školy, v níž jsem jako mladý učitel začínal…Vojta Beneš.39 

Nová obecná škola co byla postavena, z ní byl výhled na Kindlovo pole. Dnes už 

místo pole je Náměstí Jiřího Berana.40 

4.3 ZŠ Dr. Edvarda Beneše 

  Obr. 28 

 

V roce 1982 začala přístavba školy, do roku 1984 a rekonstrukce školy 

s popisným číslem 500 a škola u kostela byla propojena s touhle přístavbou. Přístavba 

vytvořila stávající školu o 10 tříd, šest kabinetů. Vytvořeny tři specializované třídy. 

Zřídily se centrální šatny pro obě budovy. Byly vytvořeny účelové, hospodářské a 

učitelské prostory. V odpočinkových prostorech, byly zřízeny výstavní prostory (síň 

tradic). V letech socialismu, škola nesla jméno Zd. Nejedlého (Zdeňka Nejedlého) po 

jednom z ministrů doby. Po konci komunismu se vrátil zpět název původní, jméno 

prezidenta Dr. E. Beneše. Do této školy jsem chodil v rozmezí třetí až šestá třída v roce 

1992 do roku 1996. 

Ve skutečnosti jsem chodil během 4 let do všech tří budov. Do třetí třídy v roce 

1992 jsem chodil do budovy u kostela (dnešní gymnázium). O rok později v září 1993 

se gymnázium po letech znovu otevíralo. Do této budovy, chodili před tím žáci třetí a 

čtvrté třídy. Pro mne to byl první a poslední rok strávený v této budově školy. V roce 

                                                 

39 Str. 67.  KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, 

Třeboradice, 2005. 

  

40 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005. 
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1993 se celá budova předávala gymnáziu, které je zde do dnes. Do čtvrté a páté třídy 

jsem chodil do budovy s popisným číslem 500, kterou v roce 1936 slavnostně otevíral 

senátor Vojta Beneš, bratr prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Připomínám, že senátor 

Vojta Beneš od 19ti let učil na obecné škole u kostela, (dnešní gymnázium). Do 

nejnovější budovy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, jsem chodil až do 6. třídy do roku 1996. 

Chodil jsem do těchto dřívějších komplexů budov jen 4 roky, ale přesto se mi na této 

škole velmi líbilo. 

Od páté třídy, byl povinný jeden z cizích jazyků. V roce 1996, když jsem chodil 

do 6. třídy, tak jsem poprvé viděl stolní počítač typu 486, byl jsem z něho unešený, 

když jsem neuměl s tímto počítačem vůbec zacházet. 

V roce 1998 začala příprava s projektem rekonstrukce, k přístavbě této základní 

školy a nové víceúčelové sportovní haly. Víceúčelová hala byla plánovaná pro všechny 

Čakovické školy. V roce 2004 začala první etapa, při které došlo k výměně oken a 

zateplení objektu. Postavené přístavby na střechu budovy. 

  Obr. 29     Obr. 30 

      

Od přestavby školy z roku 2004 je kapacita budovy 700 žáků. Školní rok 

2004/2005 školu navštěvovalo 607 žáků. Vyučovalo se ve 24 třídách. Průměrný počet 

žáků na jednu třídu byl 24. Od roku 2001 pro žáky 8. a 9. tříd, byl přidán předmět 

osobnostně – sociální výchova. Cílem tohoto předmětu je posílení vlastního sebevědomí 

a sebeúcty žáků. Mít dovednost a umět vycházet s ostatními, zvládat vlastní agresivitu. 

Získat dovednosti k řešení mezilidských konfliktů. Přibližně od roku 2005 se na této 

škole vyučuje povinný anglický jazyk, už od první třídy. Druhý jazyk od 8. třídy a tímto 

jazykem je němčina. Velice mne mrzí, že anglický jazyk jsem měl až na druhé střední 

škole. Kdybych ho měl povinný, také od první třídy, tak bych měl lepší start do života. 

Škola organizuje pro žáky této školy, různé akce během roku (koncerty, exkurze, 

výstavy), sportovní akce (lyžařský výcvik, sportovní dny, plavecké závody). Základní 
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škola už má několik let školní družinu. Slouží především pro menší děti. Rodiče těchto 

dětí dlouho pracují. Družina je v místech, kde dříve byly pracovní dílny základní školy. 

Později zde byla zvláštní škola pro mentálně handicapované děti první a druhé třídy 

základní školy. Tato budova byla postavena v době socialismu. Školní družinu v roce 

2004/2005 navštěvovalo 116 žáků, rozděleny byli do 5 tříd. Družina měla 

specializované pedagogy volnočasových aktivit a nabízela spoustu kroužků, jezdí na 

různé exkurze. Na základní škole i v družině k roku 2004, pracovalo 41 pedagogických 

učitelů a 24 provozních zaměstnanců. 

K základní škole samozřejmě patří jídelna od roku 1957. Dříve jídelna byla 

dřevěná, přibližně do roku 1990. Nacházela se naproti samoobsluze s potravinami. Na 

místě kde dříve byla, je teď firma Impera. Po roce 1990 se postavila jídelna mezi 

dnešním gymnáziem a hlavní největší budovou základní školy. Byla propojena dlouhou 

vestibulovou chodbou. V roce 1957 ještě dřevěná jídelna, vařila pro 450 žáků 

Čakovických škol. V roce 2004 novější jídelna vařila pro zaměstnance městského 

Čakovického úřadu, pro seniory z okolí a samozřejmě žáky základní školy. Uměla 

připravit 840 jídel. Dnes v roce 2016 připravují denně přibližně 900 jídel.41 

4.4 Současnost  

4.4.1 ZŠ Dr. Edvarda Beneše 

Začal školní rok 2015/2016 základní škola postupně prošla mnohými změnami 

k lepšímu. 

      Obr. 31 

     

                                                 

41 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  
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Základní škola Dr. Edvarda Beneše se rozšířila o další dvě budovy. Zrušila se 

družina od letošního školního roku, přestěhovala se do hlavní budovy školy. Do této 

budovy po letní rekonstrukci se nastěhovali prvňáčci. 

Obr. 32 

 

Celkem 176 žáčků v sedmi třídách a vyučuje zde 7 učitelů. Nachází se v ulici 

Dyjská cca 200 metrů od školy. Další budova nová s prvňačkami a druháčkami je 

v ulici Jizerská. 

Bývala zde střední průmyslová škola, má více poboček, ještě ve starých 

Letňanech v areálu Letov. Byla zrušena přibližně v roce 2007 z důvodu nedostatků 

žáků. Zůstal zde jen internát, při této střední škole a zatím zůstane nadále. 

Vedle tohohle internátu jsou umístěni žáci první a druhé třídy prvního stupně 

rozšířené základní školy Dr. Edvarda Beneše, celkem 6 tříd. V jedné třídě je přibližně 

28 až 30 žáků, celkem je zde cca 170 žáků a 6 učitelů. Ve starší budově z roku 1936 je 

umístěný první stupeň a ještě k nim i další prvňáčci a druháci. V hlavní budově je první 

a druhý stupeň. K letošnímu roku 2015/2016 má škola 950 dětí ve 38 třídách, cca po 28 

žácích. Škola má 104 zaměstnanců, z toho 74 pedagogů a 30 personálních zaměstnanců.  

4.4.1.1 Charakteristika školy 

Areál školy je propojený, hlavní budova se starší budovou. Obě budovy mají 4 

nadzemní podlaží s jídelnou, víceúčelovou halou a také samozřejmě s dnešním 

gymnáziem (dříve obecná škola z roku 1882). 

4.4.1.2 Výuka a vybavení školy 

Vyučování probíhá v 27 kmenových třídách, nachází se zde 6 odborných učeben 

(počítače, hudební výchova, výtvarná výchova, chemie, přírodopis, anglický jazyk). 

Škola má také v areálu venkovní učebnu, zde výuka probíhá při pěkném počasí. 

Každá třída i učebna je připojena k internetu, součástí těchto tříd je vybavení 

15ti interaktivními tabulemi. Na základě moderního vybavení, kterým škola disponuje, 

může používat elektronickou třídní knihu. Ve škole se nachází knihovna s 10 počítači a 
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kinosálem a také školní posilovna. Všichni žáci této školy mají k dispozici vlastní šatní 

skříňku, která je plechová uzamykatelná, také žáci mají k dispozici odkládací box přímo 

ve třídě. 

Pro sport a výuku, škola vlastní víceúčelovou halu a 2 tělocvičny. V jedné 

tělocvičně se konají různá vystoupení. Obě tělocvičny a víceúčelová hala, využívají žáci 

této školy i vedlejší gymnázium. V areálu školy se dále nacházejí 3 volejbalové kurty, 

dráha pro skok daleký, víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

Škola má školní jídelnu propojenou se školou. Do školní jídelny chodí žáci této 

školy a žáci gymnázia. Vyučující základní školy, gymnázia a základní umělecké školy, 

která sídlí v Čakovickém zámečku. Do školní jídelny dochází zaměstnanci městského 

úřadu a senioři. Objednávat obědy a odhlašovat se můžou i přes internet. Škola vlastní 

bufet i mléčný automat. Učitelé mají v kabinetech počítače s tiskárnou, připojené na 

školní sít. Do okolí Čakovic se přestěhovává více cizinců, tak se tomu nevyhne ani naše 

škola. Cizinci, se bez problému integrují a zvykají si v této škole. Škola má také žáky 

s poruchami učení, na tyto žáky je zaměřená individuální péče, kterou zajišťuje 

speciální pedagožka. Talentovaní žáci většinou odchází uplatnit své schopnosti na 

gymnázia, většinou osmiletá, v menší míře na šestiletá gymnázia, nebo škola jim schválí 

individuální vzdělávací plán. 

Škola povinně vyučuje anglický jazyk, už od první třídy, druhý jazyk německý 

od 7.  třídy. Na prvním stupni žáci mají zařazené plavání, místo tělesné výchovy 

v prvním pololetí. V druhém pololetí mají tělesnou výchovu. Platí to pro třídy prvního, 

druhého a třetího ročníku. Čtvrtá a pátá třída to má dobrovolně, pokud budou mít 

dostatek žáků a budou jim to financovat rodiče. 

Druhý stupeň má praktické vyučování v dílnách (chlapci), vaření dívky. Žáci na 

prvním stupni, se učí podle učebnic Na vysvědčení mají psané klasické známky. Učí se 

podle učebnic, známkování během roku jsou do notýsku. Žáci druhého stupně, během 

roku jsou známkováni elektronicky. Něco takového podobného sisu, co má Karlova 

Univerzita. Žáci druhého stupně mají jen základní učebnice, zbytek učebnic je 

v elektronické podobě. Každý žák druhého stupně je povinně vybaven tabletem, který si 

museli koupit místo učebnic. Díky modernizaci této školy, jsou žáci s tablety přes wifi 

síť, která je v celé škole, propojeny při výuce s interaktivní tabulí. Takto probíhá výuka. 

V této škole se nachází třída budoucnosti, projekt FutureClassroom modelová 
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třída pochází z Bruselu. Tato škola projevila zájem o vytvoření této třídy. ZŠ Dr. 

Edvarda Beneše je jediná ze základních škol v České republice, která tuto třídu 

má. Třída budoucnosti je vybavená 3D tiskárnou, robotickými programovatelnými 

včelami, klíčovacím plátnem, senzorické sady Pasco, hlasovací zařízení, různé 

stavebnice, systém pro videocoaching Iris a také tablety, žáci je používají při výuce. 

Nejvíce mne překvapilo, že škola místo zvonění pouští příjemnou hudbu, kterou si žáci 

vybrali, tato hudba se střídá z více skladbami. Je to velice příjemné na poslech a žáci mi 

připadali klidnější, bez stresu. 

Po škole plno žáků navštěvuje družinu, kde mají plno kroužků, které jsou vedené 

kvalitními pedagogy a vychovateli. Družina při škole v Čakovicích je otevřená až do 

18:00 hodin. Na základě vyvíjející se doby, jsou rodiče dlouho do večera v zaměstnání. 

Vychovatelé, pedagogové družiny jsou vybaveny tablety a rodiče si je vyzvedávají přes 

čipovou kartu, kterou přiloží u školy, nebo na recepci školy. Recepčním školy, nebo 

učitelům se to objeví v tabletu a ví, že rodič pro něj přišel a ví přesně pro koho. Je to 

velice pokrokové a bezpečné, ušetří to čas a žák je v pořádku předaný rodičům, nebo 

správnému členu rodiny, který ho vyzvedává. Družina v současné době ve školním roce 

2015/2016 má 400 žáků, umístěných ve 14 třídách po 30 žácích. 

4.4.1.3 Zajímavosti této školy 

V roce 1883 obecná škola u kostela (dnešní gymnázium) měla 323 žáků. V roce 

1903 obecná škola u kostela 560 žáků. V roce 1919 měla 476 žáků. V roce 1931 přestali 

do Čakovic docházet žáci z Letňan, bylo jich jen 347 žáků, protože se v Letňanech 

otevřela první obecná škola. Nejvíce dětí bylo v roce 1958, kdy obě školy u kostela a na 

náměstí Jiřího Berana navštěvovalo celkem 1101 žáků. 

4.4.1.4 Budoucnost 

V Čakovicích stále přibývá více dětí, kapacita základní školy Dr. Edvarda 

Beneše nestačí, proto se plánuje zrušení staré tělocvičny, která náleží současnému 

gymnáziu u kostela. Bude se předělávat na třídy pro ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Dále 

zbourání starých budov okolo městského úřadu Čakovic. Postaví 3 nové budovy pro 

rozšíření základní školy Dr. Edvarda Beneše. Městský úřad v Čakovicích bojoval o 

pronájem v bývalé podnikové mateřské školce AVIA. Majitel s tím nesouhlasil a raději 

nechá prostory bývalé školky chátrat dál. Úřadu by to stačilo přibližně na 5 let, proto 
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úřad musel přijít s jinou variantou na rozšíření základní školy a tím bude jedna z úprav 

zrušení a předělání staré tělocvičny Čakovického gymnázia. 

 

 

4.4.2 ZUŠ Marie Podvalové 

       Obr. 33 

 

Základní umělecká škola Marie Podvalové od roku 1971/1972 umístěná 

v Čakovickém zámečku. Otevírala se jako státní škola Lidového umění (Liduška). 

V Čakovicích se narodila známá operní pěvkyně Marie Podvalová. A 1. ledna 2002 

bylo tohle jméno po operní pěvkyni propůjčené škole. Škola se přejmenovala z Lidové 

školy umění na Základní uměleckou školu Marie Podvalové. 

        Obr. 34           Obr. 35 

     

V této škole se vyučoval výtvarný obor různými technikami, učení hraní na 

housle, klavír, kytaru, flétnu. V roce 2004, tato umělecká škola měla 550 žáků, 30 

pedagogických pracovníků. Do této umělecké školy dojížděly děti, mládež, dospělí 

z Miškovic, Třeboradic, Letňan a okolí Prahy. Školu navštěvovali žáci ve věku od 5 do 

25 let, takové velké rozpětí jiné školy nemají. 
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Ve škole se vyučovaly tři obory, literárně-dramatický, výtvarný a hudební. 

V této škole na Čakovickém zámečku se pořádalo během let mnoho koncertů. Koncerty 

byly Vánoční, výchovné, absolventské a koncerty učitelů. Hodně koncertů se stalo 

tradičními. Koncert populární hudby, koncerty pro mateřské a základní školy, koncert 

sourozenců, koncert jablko nepadá daleko od stromu. 

     Obr. 36         Obr. 37 

          

Důležitá významná data 

Tab. 2 
1972 – Ředitelka Jindřiška Matunová. 2000 – Zřizovatelem Magistrát hlavního města 

Prahy, majitelem užívané budovy zámečku je 

hlavní město Praha. Správcem je městská část 

Praha 9 – Čakovice. 

1972 – Otevření školy, pobočky Lidová škola 

umění (LŠU) Praha 8 – Ďáblice. 

2002. 1. 1. Škola propůjčila čestný název ZUŠ 

Marie Podvalové. 

1973 – Osamostatnění školy, název LŠU 

Praha 9 – Čakovice, výuka probíhala v oboru 

hudebním a výtvarném.  

2005 – Zahájení výuky literárně-dramatického 

oboru. 

1988. 1. 9. Ředitelem Ctibor Mestek 2005-2006  Rekonstrukce hlavní budovy 

zámečku. 

1990 – Zahájení spolupráce se ZUŠ L. Rajtera 

v Bratislavě. 

2005 – Zahájena výuka na odloučeném 

pracovišti v Praze 9 – Satalicích. 

2000. 1. 9. Ředitelkou Ivana Heřmánková.  



 

 

42 

 

4.4.3 ZUŠ Marie Podvalové 

V současné době, škola má kapacitu 620 žáků, vyučuje zde 33 plně 

kvalifikovaných pedagogů, z toho jsou 3 bývalými žáky této školy. Bc. Marta 

Rousková, nejen vyučujícím pedagogem, ale především zástupkyní ředitelky této školy. 

Dále dcera paní ředitelky této školy, Bc. Štěpánka Heřmánková a Pavel Vašíček. 

Výuka probíhá v 18 učebnách. Škola poskytuje vzdělání ve třech oborech, 

hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém. Hlavní budova a ředitelství školy v Praze 

9 – Čakovicích, Cukrovarská 1. Odloučené pracoviště v Praze 9 – Satalicích, Za 

Kapličkou 18. 

Hudební obor zahrnuje výuku hry klávesové, dechové, strunné, smyčcové, bicí 

nástroje, akordeon, zpěv, hry na kytaru, housle, flétnu (příčnou, zobcovou), klavír a 

hudební nauky. 

Kapacita školy je v posledních letech naplněná. Tato škola má status základní 

umělecké školy. Žáci sem chodí, až po vyučování ve své základní, nebo střední škole, 

proto ZUŠ Marie Podvalové má vyučování, až odpoledne do večerních hodin. 

Žáci, kteří zpívají, nebo hrají ve sboru, mají pevnou výuku, nacvičují hromadně. 

Ostatní žáci, co hrají sami na některý hudební nástroj, nebo chodí sami na zpěv, nebo na 

výtvarný obor, se mohou jednotlivě domluvit s učitelem, podle toho jak mají výuku ve 

své škole. ZUŠ většinou ji vychází vstříc. Žáci pravidelně musí chodit na teorii a 

praktickou část pravidelně musejí cvičit. Dostávají známky a vysvědčení za první a 

druhé pololetí, tak jako na své základní, nebo střední škole. Pokud nesplní podmínky, 

propadnou a nepostupují, nebo jsou vyloučeni. Dostávají dvoje vysvědčení, na základní 

nebo střední škole a ještě zde na základní umělecké škole. Tato škola připravuje žáky na 

výtvarnou a střední školu, konzervatoř, hereckou školu. Záleží, co žáci této školy do 

budoucna budou chtít dělat.  

Základní umělecká škola, pořádá charitativní akce formou koncertů, výstav, 

sbírek a dárků ve prospěch dětí, dospělých a zvířat. Vytváří kulturní akce pro občanská 

sdružení a spolky v regionu, pro místní Střední odbornou školu a střední odborné 

učiliště, základní školu, gymnázium a mateřské školky. Spolupracuje s úřadem městské 

části Praha 9 – Čakovice. 
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Žáci vystupují na koncertech a různých akcích, například v obřadní síni zámku 

v Libni, v Atriu na Žižkově a v Břevnovském klášteře. Škola organizuje výstavy 

v prostorách organizací a podniků. V rámci mezinárodních kontaktů spolupracuje se 

ZUŠ L. Rajtera v Bratislavě formou vzájemných koncertů. Jeden z pedagogů hraje 

v kapele Bigband, který koncertuje s Karlem Gottem. 

 

 

4.4.4 ZŠ Livingston 

  Obr. 38 

 

Základní škola otevřena v tomto školním roce v září 2015/2016, školu nechal 

postavit a financoval Jaroslav Pokorný. Je to dobrý podnikatel, nechal vybudovat 

Impera park, kde sídlí přibližně 200 firem. Jaroslav Pokorný je spolumajitelem této 

školy. Starší dcera pana Pokorného, byla mojí spolužačkou na ZŠ Dr. Edvarda Beneše. 

Druhou spolumajitelkou ZŠ Livingston je Eva Dittrich Sanigová, zároveň je i 

ředitelkou školy a jednatelkou společnosti. Název školy vymyslela její kamarádka podle 

knížky Jonathan Liivingston Racek od autora Richarda Bacha. Ředitelka školy 

vystudovala Filosofickou Fakultu Univerzity Karlovy v oboru sociologie PhDr. a 

učitelství pro střední školy s titulem Mgr. Pracovala 5 let ve společnosti Scio. 

Vzdělávala se ve studijním programu Montessori pedagogiky. 

Manažerka školy Kateřina Kuberová, také vystudovala Filosofickou Fakultu 

Univerzity Karlovy, obor pedagogika s titulem Mgr. Škola má i s mateřskou školkou 

celkem 16 zaměstnanců, z toho 7 učitelů, jedna logopedka, jeden školní psycholog, tři 

zaměstnanci na chod školy, čtyři vyučující na odpolední program. 
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Školné za rok činí cca 100 000 Kč. Škola má výuku angličtiny od 1. třídy 

s rodilou mluvčí. Škola se zaměřuje především na alternativní způsob výuky. 

 

 

 

 

 

 Obr. 39         Obr. 40 

               

Škola nechce všechny žáky ve stejnou dobu, ve stejný den, naučit stejné učivo. 

Vyučuje neautoritativním režimem. Škola má myšlenku, když žáci nebudou pod 

tlakem, bude se jim lépe učit. Nechce, aby žáci seděli 45 minut nehnutě, nezáleží 

jim na tom, jestli to vypočítá ve školní lavici v sedě, nebo v leže na zemi. 

Škola nemá žádné známkování, žádné úkoly, žádné poznámky. Učivo dávkuje 

podle věku, žák se dozví měsíc, 14 dní, týden dopředu, co se má naučit, podle typu a 

vyspělosti studenta. Cílem této výuky, chtějí v žácích rozvinout vlastní rozhodování, 

vytváření vlastního názoru, řešit překážky a různé konflikty, poznávat věci a svět 

v souvislostech. 

Škola je vybavená školní wi-fi  ve všech prostorách školy, počítači, tablety 

v každé třídě. Montessori pracovna, tělocvična, ateliér, jídelna, školní dvůr na střeše 

školy. Žáci dostávají vysvědčení psané na počítači přes celou stranu formátu A4. 

4.4.5 Učňovské a střední školství v Čakovicích 

V roce 1918 samostatnost Československého státu, se rozvíjelo učňovské 

školství takto. Učeň byl přijat k živnostníkovi, nebo do nějaké firmy. Učeň dostal 
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smlouvu o učebním oboru, kterou s ním sepsal živnostník, nebo firma. Smlouva byla 

většinou na tři roky, každému učni se nepodařilo, takovou smlouvu získat. 

Většinou živnostník, nebo firma začala učně po třech měsících vyplácet. 

Odměna za práci byla, učni vyplácená jednou týdně, částka byla podle živnostníka, 

nebo firmy. Oni určovali, hlavně podle toho jak byli s učněm spokojeni. Z týdenního 

platu bylo učni odečteno nemocenské pojištění a jídlo. Ošacení si musel zajistit sám. 

Muselo být dodrženo pravidel, které učeň plnil, aby mohl zůstat v učení. 

Odpoledne dvakrát týdně chodil do pokračovací školy (měšťanské). Většinou po třech 

letech učení, následovala tovaryšská zkouška ze zručnosti v oboru a věcných znalostí. 

Na základě dobře splněných zkoušek dostal učeň (List Tovaryšský).42 43 

 Obr. 41          Obr. 42 

                    

Učňové z Prahy a okolí vykonávali zkoušky u obchodní a živnostenské komory 

v Praze. Po splnění zkoušek s kladným výsledkem, jim vydala Tovaryšské listy. Učeň 

měl plat přibližně 40 korun za týden. Na hodinu to přibližně činilo 0,80 korun. Dělníci, 

kteří se vyučili, dostávali za práci krátce po vyučení jen o 1,70 korun víc. Celkem 2,50 

korun za stejnou práci, co učni v učení. 

Ve třicátých letech 20. století, byla hospodářská krize, až po jejím skončení, se 

navrátila výroba. Bylo zapotřebí vyučovat opět učně pro znovu zavedený průmysl. 

4.5 Učňovské středisko ZPA 

V roce 1937 Emil Popper, zřídil v Čakovicích s názvem ZPA učňovské 

středisko. Byl to podnik pro výrobu radiopřijímačů EMPO. Podnik ZPA, dříve byla 

severočeská továrna s výrobou elektroměrů. Mistrem a vedením střediska se stal Rudolf 

                                                 

42 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

43 Dějiny škol v okresu Karlínském 
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Skořepa, jeden z nejlepších zaměstnanců, byl na žádost majitele podniku Emilem 

Popprem, pověřen k tomuto úkolů. 

 

 

 

 

 

  Obr. 43                    Obr. 44 

        

Zařízení dílny ze začátku, byl jeden pracovní stůl, čtyři svěráky. Přijal čtyři 

učedníky, o rok později, už měl vybavení pro osm a také 8 učňů. Dále to vybavil třemi 

stolními vrtačkami a dvěma soustruhy. Byl to vznik dílny s pokusem vyrábět série 

menších dílců. 

Učni se v této dílně učili 10 až 12 měsíců. Po 12ti měsících byli zařazeni do 

běžné výroby. Pro podnik to byla levná pracovní síla. Tyto učni dále museli, při práci 

také dvakrát týdně navštěvovat pokračovací školu (měšťanskou) a získat Tovaryšský list 

pokud chtěli v podniku zůstat.44 

V současnosti podnik ZPA zanikl. Areál zůstal, sídli tam přibližně 200 firem a 

nazývá se tento areálový komplex Impera Park, vybudováno Jaroslavem Pokorným, 

který finacoval školu ZŠ Livingston. 

                                                 

44KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  
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4.6 Budování odborného Učiliště 

Důležitá zásadní změna pro vyvíjení učňovského školství byla po 2. světové 

válce. Po roce 1949 začala reorganizace státu a naplňování jejich cílů. Cíle byly státem 

plánované i školství. 

V roce 1951 stát připravoval pracovní zálohy, plánovaným hospodářstvím. 

K tomu potřeboval vyučovat řemesla. Výuka řemesel vznikla na základě budování 

odborných učilišť, stalo se to zájmem státu. Soukromá sféra v tomto upadala. 

K učilištím přibyly internáty pro učně. 

4.6.1 Vznik Učiliště AVIA v Čakovicích 

V Čakovicích vznikalo učiliště, zaštítěné Letňanským podnikem AVIA. Učiliště 

vzniklo z bývalého lágru za protektorátu. Byla tato dřevěná budova postavena Němci. 

V Čakovicích tato budova stála v místech těchto ulic (Danielova, Vyhlídkova, Polabská, 

Ouhrábková). Později učiliště přemístili do zámečku v Čakovicích. 

V roce 1951 až 1952, podnik AVIA nechal postavit budovu s ubytováním pro 

učně (internát). Nacházel se v místech dnešního učiliště, s obory kuchař-číšník, chovatel 

cizokrajných zvířat. 

           Obr. 45 

 

Na praxi docházeli učni do podniku  AVIA v Letňanech. Učni v podniku AVIA 

dostávali za práci malé kapesné. Změnila se především výuka k lepšímu a pracovní 

vybavení. Učni začali mít dobré výhody. Ubytování a stravu hradil podnik AVIA a 

dostali zdarma pracovní oděvy. Na základě těchto výhod, v podniku AVIA musel učeň 

po vyučení určitou dobu pracovat. 

AVIA vyučovala obory strojní zámečník, soustružník, frézař, seřizovač, 

mechanik. Učili se zde těmto oborům chlapci i dívky. Na základě ukončení učební 
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doby, byly závěrečné zkoušky. Po kladném splnění, oprávněně získali výuční list. Tento 

výuční list byl slavnostně předán absolventům na národním výboru v Čakovicích 

(dnešní městský úřad). Časem byl učební obor rozšířen, pro zájemce s maturitním 

studiem.45  

4.7 Střední škola technická – centrum odborné přípravy (ISŠT – COP) 

Novým nástupcem učňovského střediska AVIA v roce 1994 Střední škola 

technická – centrum odborné přípravy (ISŠT – COP) se sídlem v Letňanech. 

Tato škola měla část učeben v Čakovicích v Jizerské ulici. 

  Obr. 46 

   

Vyučovala se tam výpočetní technika. Škola byla spojena s internátem. Nástupce 

učňovského střediska AVIA, také vzniklo v Čakovicích, v podniku ZPA v roce 1958. 

Prvním vedoucím tohoto učňovského střediska, byl K. Lízner. Měl 14 učňů na obor 

elektromechanik. 

V roce 1962/1963 bylo 86 učňů na oborech zámečník, lakýrník, galvanizér, 

elektromechanik. Mistři odborných výcviků se jmenovali J. Veigert, po něm J. Beneš a 

V. Pospíšil. V 90 letech učňovské středisko přemístilo do Letňanského podniku AVIA. 

4.7.1.1 Důležitá data školy 

1949 – Vznik základní odborné školy při n. p. AVIA. 

1951 – Vznik státních pracovních záloh. 

1953 – Dostavena budova internátu v Letňanech. 

                                                 

45 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  
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1978 – Vznik SOU střední odborné učiliště strojírenské. 

1989 – První počítače ve škole. 

1991 – Vznik SOU strojírenské – příspěvková organizace. 

1994 – Vznik ISŠT – vznik Integrované Střední Školy Technické – Centrum 

             Odborné Přípravy (COP). 

1997 – Spojení škol, začlenění SOU strojírenského Beranových 65 do Integrované 

Střední Školy Technické (COP). 46 

2005 – Změna názvu na Střední Škola Technická (SŠT). 

2006 – spojení škol – sloučení SPŠ Technické a SPŠ Strojnické, vznik Střední   

Průmyslové Školy na Proseku (SPŠ) 

4.8 Současnost 

4.8.1 Přejmenovaná Střední Průmyslová Škola na Proseku (SPŠ) 

 Obr. 47 

 

Škola patří mezi, velmi dobře vybavené školy. Každoročně dochází k obměně 

prvků počítačů a zařízení, strojů určených pro výuku. Současně jsou finanční 

prostředky, investovány do nového vybavení dle potřeb školních vzdělávacích 

programů. Například škola pořídila optický spektrální analyzátor pro výuku optických 

sítí, kterým nyní škola disponuje jako jediná střední škola, vzdělávající žáky v oboru 

Telekomunikace. 

Současně dochází, také k interiérovým úpravám učeben, z hlediska zkvalitnění 

výuky, například počítačové grafiky.  

                                                 

46 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005. 
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Nejnovější název školy od roku 2006 Střední Průmyslová Škola Na Proseku 

SPŠ. Hlavní sídlo školy Na Proseku – Novobrodská 2 Praha 9 – Prosek, 190 00. 

V Beranových 688 Praha 9 – Letňany, 190 00. Obě budovy sídlí v areálu LETOV na 

adrese Jizerská 744 Praha 9 – Čakovice, 196 00. Škola byla zrušena z důvodu 

nedostatků žáků, už zůstal jen internát. 

Ředitel školy – Mgr. Jiří Bernát. Zástupci ředitele školy jsou čtyři. 

1. PhDr. Jiřina Mixnerová – Zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování, 

ekonomiku a personalistiku. Dále zastupuje statutární orgán, domov mládeže, 

mezinárodní spolupráce školy, ekonomický úsek – hospodaření a finance, personální 

agenda. 

2. Ing. Alena Styblíková – Zástupce ředitele pro teoretické vyučování, Novobrodská Na 

Proseku. Vyučuje obory a teoretické vyučování, organizace maturitních zkoušek. 

3. Mgr. Eva Formánková – Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Letňany 

LETOV, vyučuje teoretickou výuku, organizace maturitních zkoušek. 

4. Ing. Lukáš Procházka – Zástupce ředitele pro praktické vyučování a technické 

činnosti. Spolupráce se sociálními partnery (VŠ, Firmy). Certifikační programy, 

praktické vyučování a odborný výcvik a praxe. Nákup hmotného majetku, výběrová 

řízení, provoz budov. 

Škola má celkem 61 zaměstnanců, 50 kvalifikovaných pedagogů, 11 

zaměstnanců tvoří personál. Z toho 7 pedagogů učí cizí jazyky. Mezi 7 pedagogy jazyků 

je jeden rodilý mluvčí a jeden nekvalifikovaný. Škola má celkem 522 žáků, rozdělených 

do 24 tříd. Průměrný počet žáků na třídu je 21,75. Průměrný počet žáků na učitele je 

9,49.  

V roce 2012 při nedostatku žáků, škola v Čakovicích se uzavřela, zůstal jen 

internát 

 (domov mládeže).  

Nevyužitý prostor byl pronajímán na dva roky, zřídila se z učeben posilovna 

jménem Mládek. Magistrát po dvou letech jim vypověděl smlouvu. Místo bylo využito 

základní školou. Rozšíření tříd, prvňáčků a druháků ZŠ Dr. Edvarda Beneše. 
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Ve škole studuje 21 cizinců občanství, Rusko 2 žáci, Slovensko 2 žáci, Vietnam 

2 žáci, Ukrajina 9 žáků, Arménie 1 žák, Dominikánská republika 1 žák. Mají různou 

úroveň znalosti českého jazyka. 

Škola spolupracuje s programy: Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci. 

Spolupráce se školou ve Schwalmstadu, spolupráce s E. ON. Vyjmenované tyto 

programy se zabývají, různými zahraničními praxemi, stážemi, výměnnými pobyty. 

 

 

4.8.1.1 Obory vzdělávání  

Tab. 3 

Předmět Maximální kapacita Celková kapacita 

I 

Informační technologie 

272 Dobíhající 

Mechanik, elektronik 80 Dobíhající 

Mechanik, elektrotechnik 80 Dobíhající 

Elektrotechnika, 

mechatronika 

256 Celková kapacita 

Dopravní prostředky silniční 256 Celková kapacita 

doprava, automobilní a 

dopravní systémy 

128 Celková kapacita 

Strojírenství, strojírenství a 

průmyslový design 

256 Celková kapacita 

Telekomunikace, mobilní a 

telekomunikační systémy  

128 Celková kapacita 

Podnikání 64 Dobíhající 

Maximální kapacita školy je 600 žáků. 
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4.8.1.2 Maturitní zkoušky 2014/2015 

    Tab. 4 
Počet žáků, kteří konali zkoušku 107 

Z toho konali zkoušku opakovaně 34 

Počet žáků, počet žáků 

nepřipuštěných řádném termínu 

12 

Prospěli s vyznamenáním 3 

Prospěl 90 

Neprospěl 14 

Vzdělání při zaměstnání  0 

4.8.2  

4.8.3 Soukromá Střední Umělecká Škola Designu 

Obr. 48             Obr. 49 

                                 

Sídlila v bývalé podnikové mateřské školce AVIA, ulice Vážská 619, Praha 9 – 

Čakovice, 196 00. 

Otevření školy proběhlo v roce 1990 dne 1. září. Zakladatelkou této školy a 

následně ředitelkou byla PhDr. Věra Hromádková. Při otevření školy bylo 350 žáků, 25 

pedagogů. Vyučovalo se sochařství, malířství, keramika, textilní výtvarnictví, oděvní 

výtvarnictví, grafika, tvořily se šperky, hračky, loutky, masky. 

Do roku 2004 školu absolvovalo, kolem 900 žáků. Tyto žáci dostali uplatnění 

v soukromých i státních firmách. Plno dalších žáků, pokračovalo na vysokých školách 

uměleckých, nebo jiných. Vedoucí pedagog této školy, který vyučoval malířství prof. 

Jaroslav Klát, v Čakovicích v budově radnice vytvořil malbu okna na čelní straně. 

Tato škola získala hodně ocenění, například Filip Sedláček získal cenu 

Thajského krále za malbu. Obdržel 1. místo, ve které soutěžil o cenu předsedkyně 
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senátu Libuše Benešové. Škola několikrát dostala ocenění za literární soutěže, ve 

kterých soutěžili žáci. Škola preferovala individuální přístup k žákům, aby se rozvíjela 

jejich osobnost. Je tomu tak dosud. 

Škola se řídila programem na základě, pedagogických osobností z řad 

významných českých, výtvarných umělců, kteří působili v učitelském sboru školy. 

Areál školy byl pronajímán. V roce 2008 škole nebyla prodloužená smlouva 

s majitelem. Školu to velmi mrzelo, protože zde škola byla založena a působila tu 

dlouhých 18 let. Faktem bylo, že majitel nedodržel podmínky, nestaral se o areál a chod 

školy. Před stěhováním školy chodilo sem, už jen 80 žáků a vyučovalo 18 učitelů. Škola 

se přestěhovala v roce 2008 na Prahu 6 do Řep. 

Čakovický areál bývalé podnikové mateřské školky AVIA následně po skončení 

a přestěhování této soukromé střední umělecké školy chátrá a zarůstá. Je to velká škoda, 

tak velký areál by se dal dobře využít.  

4.9 Současnost 

4.9.1 Soukromá Střední Umělecká Škola Designu 

 Obr. 50 

 

Od založení školy v roce 1990 dne 1. září doposud, je to 26 let. Paní ředitelkou 

je stále PhDr. Věra Hromádková. Škola sídlí na adrese: Laudova 10/1024 Praha 6 – 

Řepy, 160 00. 

Vyučují se zde obory užití malby, grafický design, modelářství a návrhářství 

oděvů. 

Škola nabízí známé pedagogické osobnosti, vybavené ateliéry, žáci mají 

možnost vystavit a prodávat svá díla v galerii školy, žáci mohou studovat fakultativní 

předměty, spolupráce s domácími i zahraničními institucemi a podniky, škola vyučuje 

individuálním přístupem, pomáhá to rozvoji osobnosti žáků. 
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Žáci mají povinnost hradit své náklady, všechny své pomůcky (materiál, nářadí, 

učebnice), ubytování v domově mládeže, pokud ho vyžadují, zahraniční výlety, cesty 

exkurze, náklady na stravu. 

Škola je soukromá, proto žáci hradí školné na začátku školního roku. Částka je 

29 000 Kč za celý školní rok. 

Z teoretických předmětů škola vyučuje dějiny výtvarné kultury, společenské 

vědy, cizí jazyk angličtinu, český jazyk. Umělecké a odborné předměty se vyučují pro 

jednotlivé obory v ateliérech.  

Od vzniku školy v roce 1990, škola uspořádala 116 výstav a 1075 žáků školu 

absolvovalo. 

4.9.2 SOŠ a SOU Čakovice  

Sídlí na adrese Ke Stadionu 623 Praha 9 – Čakovice 196 00. Střední odborné 

učiliště se v 60. letech 20. století přemístilo do Čakovic. V roce 1962 podnik AVIA 

prostory nevyužíval. Ministerstvo zemědělství od podniku Avia v Letňanech získalo 

celou budovu. Ministerstvo zemědělství, zde zřídilo školu s názvem Zemědělské učiliště 

krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě. 

Dlouhá léta zde působil ředitel P. Kocman. Výuka oboru byla v oblasti 

zemědělství, zemědělské techniky. V roce 1990 dne 1. dubna se v Horních Počernicích 

stala ředitelkou Mgr. Věra Nováková. Před rokem 1990 byly obory – konzervář, 

biomechanik výroba lihu a vína. 

Paní Mgr. Věra Nováková v roce 1990, když přebírala školu, bylo jen 160 žáků. 

V roce 1998 přebírala školu v Čakovicích paní Mgr. Věra Nováková jako odloučené 

pracoviště se 70 žáky. Hlavní sídlo bylo v Horních Počernicích. V roce 1999 paní Mgr. 

Věra Nováková přebírala školu ze Svémyslic ve středočeském kraji, celkem 3 školy, 

které se měly sloučit v jednu školu v Čakovicích. Škola v Horních Počernicích vznikla 

v 60 letech. V roce 1998 v Čakovicích byly obory – opravář zemědělských strojů, 

zedník a zednické práce, zemědělec a obor chovatel cizokrajných zvířat. Tento obor, byl 

jediný zachován, ostatní obory se nechaly dokončit posledními žáky. 

V roce 1998 v Čakovicích vznikly nové obory. Obory – kuchař, kuchař-číšník 

pro pohostinství. Později kuchař, číšník gastronomie 4-letý, podnikání, podnikání 

v oboru. Později podnikání pro všechny absolventy tříletých učebních oborů.  
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V roce 2000 se z Horních Počernic přestěhovali do Čakovic, bylo to naopak, 

Horní Počernice se staly odloučeným pracovištěm. Škola v Horních Počernicích po roce 

2002 zanikala. Podle zákona o restitucích musela být budova předána církvi. Škola ve 

Svémyslicích SPV, byla založena podnikem Fruty středočeské-Fruty Mochov. 

Zřizovatelé Čakovické školy Středního odborného učiliště byli – podnik, Ministerstvo 

zemědělství, školské úřady, Magistrát hlavního města Prahy. 

 Obr. 51                Obr. 52 – ředitelka s žáky, p.prezident 

            

Na SOŠ a SOU Čakovice jsem studoval v letech 2004 až 2008 čtyřletý studijní 

obor kuchař. Na čtyřletém studijním oboru, šlo studovat buď obor kuchař, nebo číšník. 

Vybral jsem si kuchaře. Moje předměty byly český jazyk a literatura, občanská nauka, 

dva cizí jazyky (anglický, německý), matematika, dějepis, ekonomika, chemie, 

společenská výchova, tělesná výchova, administrativa, informatika, ekonomika a 

účetnictví, managment, stolničení, technologie. 

Odborný výcvik 1. a 2. ročníků byl jen jeden den v týdnu a to v pondělí. Ve 3. a 

4. ročníku byly dva dny v týdnu, ale bylo zařízeno pondělí škola, úterý až pátek 

odborný výcvik a další celý týden byla škola. Takhle se to pořád střídalo. 

V roce 2006 kolem 20. září, jsem byl vybrán se 14 studenty, celkem se mnou 15 

na stáž na Kypru na 5 týdnů. Bylo to ve spolupráci školy s organizací Leonardo da vici. 

Museli jsme zaplatit 3000 Kč za náklady a zprostředkování, ostatní bylo hrazeno. 

Letěli jsme na letiště Larnaka. Z Larnaky přibližně 70 kilometrů autobusem do 

letoviska Protaras. Pracovali jsme v nejlepších hotelech, čtyřhvězdičkové a 

pětihvězdičkové kategorie. Byl to komplex hotelů TSOKKOS HOTELS – RESORTS. 

Majitel těchto hotelů se jmenoval pan Tsokkos. V letovisku Protaras vlastnil 27 hotelů 

v hodnotě, každý hotel přibližně 100 až 900 miliónů korun. Dalších 5 hotelů měl v Ayia 

Napa, 15 kilometrů od letoviska Protaras. V letovisku Paphos 1 hotela a ještě 2 hotely 
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v Egyptě. Měl celkem 35 hotelů, z toho 33 hotelů na Kypru. Každý hotel byl vybaven 

velkým bazénem. Hotely se nacházely 25 až 150 metrů od moře. 

Pracovali jsme na pozicích kuchař, nebo číšník, rozděleny do hotelů po jednom, 

dvou maximálně třech žácích. Pracoval jsem v pětihvězdičkovém hotelu jménem 

Constantine. Já si vybral pracovat na pozici kuchař. Do letoviska v Protarasu jezdili 

převážně Němci a Angličani. Angličani převážně, protože část jižního Kypru, spadala 

pod anglickou kolonii a druhá část je Kyperčanů. 

Jižní část Kypru je v Evropské unii. Severní Kypr zabrali Turci. V roce 2006, 

když jsem tam byl, jižní část Kypru ještě nebyla v Evropské unii. Platilo se Kyperskými 

librami, hodnota 1 libry na českou měnu bylo 58 korun.  

Pracovní doba žáku na stáži na pozici kuchař, ranní nebo odpolední. Ranní od 

6:00 do 14:30 hod., odpolední 13:00 do 22:30 hod. Byl jsem v pětihvězdičkovém hotelu 

Constantine  

 Obr. 54 - Constantine  hotel          Obr. 55 - Constantine  hotel 

        

jediný kuchař ze žáků, požádali mne, že převážně potřebují odpolední z důvodů 

večeří. Chodilo na večeře 400 lidí, tak jsem celou stáž pracoval od 13:00 do 22:30 

hodin. Večeře byly ve stylu rautu. Kuchařům na stáži nic neplatili. Pracovní doba 

číšníků 7:00 do 13:00 hodin, čtyři hodiny měli volno, potom chodili od 17:00 do 22:30 

hodin. Důvodem byly snídaně, obědy potom večeře. Odměna pro číšníky za týden práce 

bylo 20 až 30 kyperských Lyber, na českou měnu to bylo 1 160 až 1 740 korun. 

Během pěti týdnů jsme měli dva celodenní výlety. Jeden výlet po městech na 

Kypru, druhý výlet po památkách mimo města, kyperské pohoří, chrámy v horách. 

Dva dny před odletem, jsme v nejlepším hotelu vařili českou kuchyni pro 400 

lidí hotelu. Byla to večeře ve stylu rautu. Měl jsem to na starosti, protože jsem v tomto 
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hotelu jako jediný pracoval. K sobě jsem si vzal ještě nejspolehlivějšího kolegu, taky 

kuchaře ze žáků mojí školy. Oba jsme byli v 2. ročníku, on byl na 3-letém oboru kuchař 

a já na 4-letém studijním oboru kuchař. Ostatním jsme rozvrhli práci. My si vzali na 

starosti masa a hlavní chody, ostatní dělali dezerty, saláty, polívku. Byli jsme omezený 

surovinami, Kypřané plno surovin neměli a neznali například hrubou a polohrubou 

mouku, znali jen hladkou. 

V roce 2004, když jsem na této škole studoval, byly tyto obory: 4-leté – kuchař, 

číšník, 2-leté – nástavbové podnikání, 3-leté – kuchař-číšník pro pohostinství, provoz 

služeb, prodavač a výrobce lahůdek, 2-leté – provoz společenského stravování. 

4.10 Současnost  

4.10.1 SOŠ a SOU Čakovice 

Školní rok 2015/2016 ředitelkou školy Mgr. Věra Nováková, statutární zástupce 

ředitelky, Mgr. Jakub Částka, zástupkyně ředitelky PhDr. Zuzana Žáčková, zástupkyně 

ředitelky pro ekonomiku Radka Švarcová. Zřizovatelem školy Magistrát hlavního města 

Prahy. Kapacita školy 530 žáků, 18 tříd, průměrný počet žáků na třídu 22, průměrný 

počet žáků na učitele 9,8. Vzdělávání cizinců a příslušníků národních menšin: Ukrajina 

7, Dominikánská republika 1, Rusko 1, Slovensko 4. 

Domov mládeže, kapacita 33 žáků, ubytovaných 27 žáků. Škola má 50 

pedagogů, 16 personálních zaměstnanců. 
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4.10.1.1 Věková struktura pedagogických pracovníků 

  Tab. 6 

21 – 30 let 4 

31 – 40 let 16 

41 – 50 let 12 

51 – 60 let 6 

61 a více let 12 

Celkem 50 

 

4.10.1.2 Vzdělání pedagogických pracovníků 

Tab. 7 

Zaměření Počet Vzdělání, instituce 

Aplikace pracovního práva ve 

školství 

1 Aliaves 

Aktuální obsahové a 

metodické otázky 

1 EDUKO 

Semináře pro managment škol 1 NIDV 

Rozbor změn v zákoně o PP 

v přijaté novely 

1 Comenia Consult Praha 

Novela školského zákona 1 Comenia Agency 

Vybrané problémy z aplikace 

právních předpisů v oblasti 

řízení školství 

1 Paris 

 

 

4.10.1.3  
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4.10.1.4 Na škole se studují obory 

Tab. 8 

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou 

Chovatel cizokrajných zvířat - obor je celostátní, dochází žáci i ze Slovenska. 

Gastronomie – kuchař, nebo číšník 

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zakončené maturitní 

zkouškou 

Dvouletý obor – podnikání 

Tříleté učební obory – kuchař-číšník 

                           kuchař    

Dvouletý učební obor pro žáky s nedokončenou 9 - letou docházkou 

Práce ve stravování 

Praxe v gastronomii probíhá, buď ve škole, nebo na 45 pracovištích. Škola na 

praktickou výuku má malou a velkou kuchyň. Ve škole se vaří, na výběr ze 4 jídel. Pro 

lidi z Čakovic, pro Čakovické firmy, seniory, žáky, učitele, zaměstnance školy. 

Obsluhují žáci na praxi (číšníci, servírky), stejně jako v restauraci. K tomu je škola 

uzpůsobena. 

Další vybavení k praxi ve škole využívají žáci zahradní gril. K výuce stolničení 

cvičný bar, cvičný salónek s barem. Praxe mimo školu, navštěvují 45 pracovišť, 

převážně restaurace a hotely vyšší kvality. Škola vysílá žáky na stáže a praxe do 

zahraničí do Německa, Rakouska, Anglie, Belgie, Slovenska, Dánska, Kypr. 

Obor chovatel cizokrajných zvířat, na praxi dojíždějí žáci do Pražské ZOO 

v Troji a občas do jiné ZOO na území České republiky. Na stáže a zahraničí praxe jezdí 

do ZOO v těchto městech: Kodaň, Berlín, Antverpy v Belgii. 

Konání praxe vybranými žáky v těchto zemí je kvalifikována certifikátem 

Evropské unie a získané zkušenosti pro své budoucí povolání, především v oboru. 

Žáci mají možnost kvalifikace různými kurzy: barmanský, studená kuchyně, 

příprava žáků psaní na stroji. Po absolvování těchto kurzů, dostanou žáci samostatné 

certifikáty absolvovaných kurzů. 
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Školu navštívilo spoustu známých osobností například Václav Klaus v období ve 

funkci premiér a v období ve funkci prezidenta České republiky. Jeden z nejznámějších 

kuchařů české gastronomie Zdeněk Pohlreich a další známé osobnosti z různých 

odvětví, převážně při každoroční soutěži školy Miss a ideální mladý muž („Missák 

školy“). Známé osobnosti sedí v porotě, přichází na pozvání školy. Škola má od února 

2016 místo zvonění hudbu, jako ZŠ Dr. Edvarda Beneše. 

4.11 Gymnázium Čakovice 

 Obr. 56 

 

Čakovice nechaly svým okresním výborem zřídit obvodní měšťanskou školu 

v roce 1949, která se připojila v této budově k obecné škole. Byla zřízená pro Čakovice 

a její okolní obce (Třeboradice, Miškovice, Březiněves, Ďáblice, Veleň a Mírovice). 

Při reorganizaci Československého státního školství, se v roce 1953 

v Čakovicích za kostelem místo měšťanské a obecné školy zřídilo gymnázium. 

Ředitelem v této době byl Miloš Schmidt. Dlouho gymnázium v této době za kostelem 

nezůstalo. V roce 1964 se přestěhovalo do Čakovického zámečku. Uběhlo 9 let a 

gymnázium se znovu stěhovalo. Přestěhovalo se do nově postavené budovy na Proseku, 

v ulici Litvínovská, tam gymnázium funguje do teď. 

V Čakovicích za kostelem s číslem popisným 100, se znovu v roce 1993 

otevřelo gymnázium. Ředitelkou v té době byla RNDr. Iva Štěpánková. Ředitelkou byla 

od roku 1993 do roku 2008. Od roku 2008 novou ředitelkou je PhDr. Daniela 

Hochmanová. Ředitelkou je na této škole do současnosti. 

Znovu otevření gymnázia v roce 1993, až po současnost, skoro 23 let je 

zástupkyní ředitelky školy paní PhDr. Jana Starečková. Gymnázium se otevíralo pro 

žáky po dokončení 7. třídy, při splnění přijímacích zkoušek, studium bylo šestileté. Při 

otevření gymnázia v roce 1993, byly jen dvě třídy 1. a 2. ročníku šestiletého studia 

celkem 56 žáků. 
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Učitelé tohoto gymnázia při znovu otevření, byli propůjčení od paní ředitelky ze 

základní školy. Paní ředitelka RNDr. Iva Štěpánková musela navštívit školský úřad 

v Praze 9 a další dva úřady. Daňový úřad, který přidělil identifikační číslo. 

V roce 2004 až 2005 navštívilo gymnázium 257 žáků, rozdělených do 10ti tříd. 

Od roku 2007 začátkem školního roku, Čakovické gymnázium se stalo fakultní školou 

Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Od září 2015, škola otevřela čtyřleté studium, zaměřené na všeobecné vzdělání 

s rozšířenými jazyky. Žáci mají v 1. ročníku povinnou angličtinu. Měla by být na úrovni 

A2, k tomu v 1. ročníku mají ještě povinný druhý jazyk. Možnosti z výběru německý, 

francouzský, ruský a španělský jazyk. 

Čakovické gymnázium, nejspíš zatím jediné, které tyto možnosti nabízí. Pro 

žáky 3. a 4. ročníku studia, možnost mít základní znalosti z výběru těchto cizích jazyků 

(čínština, japonština, novořečtina, latina, vietnamština). Zrovna jsou žáci ve druhém 

ročníku a musí se rozhodnout, jaký z těchto jazyků budou studovat. Bude to záležet na 

největším počtu hlasů. Pokud si žádný jazyk nevyberou, nebo se nedohodnou, 

povinným jazykem pro 3. a 4. ročník studia bude latinský jazyk. Škola při výběru 

z těchto jazyků a vyučováním jednoho z těchto jazyků, bude spolupracovat 

s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Škola se bude řídit vzdělávacím 

programem s názvem Dveře ke vzdělání otevřené. Podle tohoto programu, bude 

probíhat výuka. Ve školním roce 2016/2017 na tento studijní program, škola otevře 

další jednu třídu. 47 48 

4.12 Současnost Gymnázium Čakovice 

             Obr. 57 

 

                                                 

47 KRÁKOROVÁ, Jaroslava, Renáta ŘEHÁKOVÁ a Jan ŠVÉDA. Čakovice, Miškovice, Třeboradice, 

2005.  

48 Dějiny škol v okresu Karlínském 



 

 

62 

 

Škola se nachází na adrese: Náměstí 25. Března 100, Praha 9 – Čakovice 196 00. 

Letošní školní rok 2015/2016 škola otevřela jednu třídu šestiletého studia, pro žáky 

sedmých tříd, se zaměřením všeobecného vzdělání. Pro žáky z 9. tříd základní školy, 

Čakovické gymnázium otevřelo jednu třídu čtyřletého studia, se všeobecným 

vzděláváním a výukou jazyků. Počet přijímaných žáků, bylo 30. 

Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu. Cílem tohoto gymnázia je 

připravit žáky na vysokou školu. Gymnázium má až 85% úspěšnost v přijímacích 

zkouškách na vysokých školách, z řad absolventů této školy. 

Gymnázium pořádá lyžařské, cyklistické kurzy, exkurze do zahraničí. Žáci měli 

příležitost navštívit hodně míst v České republice i v cizině v těchto zemích: Anglie, 

Itálie, Francie, Polsko, Německo. Škola se zabývá různými soutěžemi, dobročinné 

sbírky a dalšími zajímavými akcemi. 

Přijímací řízení šestiletého studia probíhá testy z českého jazyka a z matematiky. 

Každý test je hodnocen maximálně 45ti body. Škola používá vlastní testy, 

nespolupracuje s organizací SCIO, ani s jinými organizacemi nabízející přípravu testů. 

Škola se nezúčastňuje testování CERMAT. Gymnázium dává možnost přípravných 

kurzů, na tuto školu, nebo přijímačky na nečisto (zkouškové testy). Škola nepřijímá 

uchazeče se sníženou známkou z chování v posledních třech pololetích 8. a 9. třídy 

základní školy. Výsledky testů v přijímacím řízení, matematika minimálně 15 bodů, 

český jazyk minimálně 10 bodů. Za prospěch může žák získat až 10 bodů. Hodnotí se 

prospěch ze sedmi hlavních předmětů (ČJ, M, AJ, P, Z, Fy, BI) za poslední tři pololetí 

na základní škole. Maximální získaný počet v přijímacím řízení, může být 100 bodů. 

Celkové pořadí žáků, se stanovuje na základě výsledků v přijímacích testech. Při 

stejným počtů bodů u žáků, rozhoduje vyšší počet bodů z matematiky. Ředitelka má 

právo k 31.  lednu změnit některá kritéria přijímacího řízení pro 4letý studijní zaměření 

všeobecné vzdělání jazyků, pro žáky 9. tříd. 

Přijímací zkoušky v tomto školním roce se nekonají. Bude rozhodnuto podle 

tabulek. Prospěch a výsledků ve vědomostních soutěžích, získané v 8. a 9. ročníků 

základní školy. Uchazeč má možnost získat, až 15 bodů. Z prospěchu se hodnotí tyto 

předměty (ČJ, M, AJ) za poslední tři pololetí. Průměrný prospěch, také za poslední tři 

pololetí. Žáci, kteří poslední tři pololetí nedocházeli do základní školy v České 
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republice, u nich škola rozhodne o jejich přijetí na základě doporučení školy, kterou 

navštěvovali v osobním pohovoru s paní ředitelkou Čakovického gymnázia. 

Psané doporučení ze zahraničních škol, může být napsáno v různých jazycích, 

bez nutnosti povinného překladu (angličtina, němčina, ruština, francouzština, 

španělština). Celkové rozhodnutí k přijetí, bude na základě součtu bodů, za prospěch 

z vysvědčení a soutěží. Bude-li součet bodů stejný, rozhodují body za vysvědčení. 

Školu navštěvuje 225 žáků. Kapacita školy je 300 žáků. Vyučuje zde 25 

pedagogů včetně paní ředitelky a paní zástupkyně ředitelky. Pracují na této škole tři 

personální zaměstnanci. Mezi 25ti pedagogy, učí jeden rodilí mluvčí ze Španělska, 

španělštinu. Školu navštěvuje 10 cizinců, Vietnamci, Ukrajinci, Číňani, pár let už 

v České republice žijí. 

Paní ředitelka PhDr. Daniela Hochmanová vyučuje tři předměty, paní 

zástupkyně ředitelky PhDr. Jana Starečková  vyučuje čtyři předměty. Cílem této školy 

je uplatnění žáků v přijímacích testech na vysokou školu a připravit žáky na své 

budoucí povolání. 

Závěr: V Čakovicích se poprvé zmiňuje o učiteli v roce 1781, byl to zednický 

mistr Jan Sadil. První obecná škola v Čakovicích vznikla v roce 1881 až 1882. V roce 

1897 nastoupil na první obecnou školu v Čakovicích v 19 letech, Vojta Beneš na pozici 

učitele. Byl to bratr prezidenta Dr. Edvarda Beneše. V roce 1936 slavnostně otevíral 

druhou obecnou školu v Čakovicích. Podnik AVIA v roce 1951 až 1952 nechal postavit 

internát pro své učně (dnešní SOŠ a SOU Čakovice). Čakovice mají v současnosti tři 

základní školy a jedno gymnázium. 
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5 Historie Letňan  

Vznik a vývoj Letňan, jak se vyvíjely a kdo je vlastnil. Vývoj až po současnost. 

 Obr. 58        Obr. 59 

    

O Letňanech se začíná psát od roku 1347, historicky je to doloženo. Lethnyan 

byl název postupným vývojem změněn na Letnan, bylo to v roce 1396, potom v roce 

1788 na Letnian. 

Podle pana prof. Profouse se nacházela v minulosti ves Letňanů, byli to lidé, 

kteří žili na Letné, nebo přišli z Letné. Matěj z rodů Velflovic ve 14. století připojil 

Letňany k Vinoři. 

Kolem 16. století patřily Letňany Magdaleně Trčkové z Lobkovic. Před rokem 

1631 Letňany patřily pod Brandýské panství. V roce1631 byly Letňany znovu připojeny 

k Vinoři. 

V roce 1788 se stal majitelem Letňan Adam z Valdštejna. V roce 1844 majitelem 

Letňan hrabě Otakar Černín. V roce 1958 byla mezi Letňanami a Čakovicemi zavedená 

trolejbusová doprava, která končila v Čakovicích před kolejemi z důvodu velkého 

provozu vlečky do cukrovarů, trolejbusy nechaly zřídit, přesto že Čakovice a Letňany 

ještě 11 let nebyly Prahou a Praha rozhodla o jejich zřízení na žádost podniku AVIA. 

Od roku 1969 Letňany se staly Prahou 9. V roce 1971 v Letňanech se mohlo stavět 

metro, Letňanští byli proti, protože ve starých Letňanech by se vyvlastňovaly domy, tak 

se od toho upustilo, mohlo být až k podniku AVIA. V současnosti Letňany mají 

přibližně 20 000 obyvatel z toho, 14 969 obyvatel je trvale hlášeno, 2900 obyvatel 

v Letňanech nemá trvalé bydliště. V Letňanech žije 1980 cizinců. Během 4 let budou 

mít Letňany 32 000 obyvatel. 49 50 

                                                 

49 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 

50 Jan Sládeček - Čakovice, historie obce a okolí. 
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Závěr: Dozvěděli jste se, že Letňany vznikly v roce 1347. Před rokem 1631, 

Letňany patřily pod panství Brandýské. V roce 1958 mezi Letňany a Čakovicemi 

jezdily trolejbusy. V roce 1971, už se v Letňanech mohlo stavět metro.  
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6 Mateřské školky a školy – Letňany 

Vznik první základní školy. Důvod vzniku dalších základních škol, zároveň 

mateřských školek, které jsou jejich součástí. Kdo se o to přičinil, proč vznikly. Sdělit 

vám proč i střední školy byly a jsou v Letňanech. 

6.1 ZŠ Rychnovská – Letňany 

 Obr. 60 

 

V roce 1931 na obecné škole v Čakovicích za kostelem ubylo více žáků. 

Důvodem bylo, že se v Letňanech otevírala první obecná škola. Škola po několika 

měsíčním vyjednávání, byla schválena ke stavbě. Samotná stavba dlouho netrvala, 

nebylo to snad ani rok. Slavnostní otevření školy se konalo v říjnu roku 1931. Přišlo 

mnoho lidí z Letňan a okolí. Slavnostní zahájení začalo pěveckým sborem, skladbou 

Bedřicha Smetany s názvem Věno. Skladbu zpíval pěvecký sbor Slavibor, pocházel 

z Třeboradic. Pěvecký sbor vedl řídící učitel pan Kaše, který na škole v Třeboradicích 

působil. 

Slavnostní otevření školy, bylo pod záštitou tehdejšího starosty obce Letňan, 

Františka Sládka. Pozván byl i okresní školní inspektor a další hosté. Dne 1. listopadu 

1931, byl zřízen první učitelský sbor, okresním školním výborem Praha – Venkov. 

Do funkce řídicího učitele jmenovali Vladimíra Kahouna. Na pozice učitelek 

byly jmenované, Kateřina Vlastíková, Milada Hiršová. Z Vodochod na výpomoc přijali 

paní učitelku Marii Leitlovou. Ta měla na starosti ruční práce a domácí nauku. První 

vyučování na obecné škole v Letňanech, začalo 3. listopadu 1931 ve třech třídách. 

Škola založila rodičovské sdružení 24. listopadu 1931. Účelem tohoto sdružení bylo 

přispívání na školu pro žáky. Během několika sbírek bylo vybráno 1687 korun. Obec 

Letňany věnovala do školního fondu 500 korun. Věnovaná částka od obce se stala 
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základem pro děti nezaměstnaných rodičů v této škole. Rodičovské sdružení, bylo velmi 

vstřícné a štědré, rozdávalo polévku třikrát týdně a mléko dvakrát týdně. Velkostatek 

Vinoř byl také velice štědrý, pro obecnou školu v Letňanech věnovalo každý týden 60 

litrů mléka. 

O tři měsíce později od otevření této obecné školy, byla otevřená nová pobočka 

pro druhou třídu. Nastoupila paní učitelka Eva Bašíková pro tuto třídu. Škola pořádala 

různé slavnosti, besídky, výlety. Škola zřídila i knihovnu, rodičovské sdružení přispělo 

442 korun na knihy pro tuto knihovnu. 

V roce 1934 byla velká bída, která postihla několik dělnických rodin. Rodičovské 

sdružení, nařídilo pomoci těmto rodinám.51 

Začali vyvařovat polévky. Náklady byly získány z příspěvku obce, rolníků, 

živnostníků. Vyvařování polévek obstaraly ženy z rodičovského sdružení. Polévky byly 

vydávány o přestávce v 10 hodin a kolem poledne pro děti, kterým doma rodiče 

nevařili, škola denně rozdávala 60 až 70 porcí, 30 dětí denně platilo 25 haléřů za jednu 

porci polévky. Ke každé porci se dětem dávala žemle, velkou část žemlí věnoval místní 

rolník a obchodník. 

Škola oslavovala v roce 1935 besídkami 85. narozeniny prezidenta T. G. 

Masaryka na jeho počest. V roce 1937 škola převedla 10 dětí do měšťanské školy 

v Čakovicích za kostelem (dnešní gymnázium). Obce Letňany za tyto děti Čakovicím 

zaplatila 4500 korun, ještě přestoupilo dalších 10 dětí do 4. ročníku a za každé dítě 

z těchto deseti bylo vyplaceno 300 korun. 

Časem přibývalo stále více dětí, škola se začala rozšiřovat hlavně po válce. Po 

skončení 2. světové války, začaly se měnit Letňany v průmyslovou obec, tím i více 

občanů se stěhovalo do obce Letňany. Škola se začínala přeplňovat a nebylo už možné 

umístění dalších žáků. Proto k této obecné škole z roku 1931, v roce 1962 stavěla 

budova další. 

 

 

                                                 

51 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 
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       Obr. 61 

 

V roce 1963/1964 začátkem školního roku k 1. září škola zahájila svou činnost. 

Ve škole bylo zřízeno 16 tříd, 1 odborná pracovna na výuku chemie a fyziky, kabinety, 

celkem sedm a dílny. 

V roce 1964 škola zahájila činnost jídelny, která byla postavena součástí školy, 

celková přístavba stála přes 3 milióny korun. V šedesátých letech byla ředitelkou 

Jarmila Talonová. Škola měla 390 žáků, vyučovalo zde 19 učitelů. Později přibylo žáků 

na 465. Muselo se zřídit o dvě třídy navíc, z 16 na 18 tříd. Družina měla 90 žáků po 

třech odděleních, dvě oddělení byly ve staré budově a jedno oddělení v nové budově. 

V roce 1972 nastoupila nová ředitelka školy Marie Menclová. Zástupkyní 

ředitelky v této době byla Vlasta Pačesová. Letňany se začaly rozrůstat a s nimi 

přibývali žáci. Škola navýšila počet žáků na 477. Přízemí budovy bylo zřízeno zubní 

oddělení a logopedická poradna. 

V roce 1979 škola uspořádala v Leteckém muzeu ve Kbelích, setkání s prvním 

Československým kosmonautem Vladislavem Remkem. Pátým řídícím této školy v 80. 

letech se stala Alena Vondrová. Vlasta Pačesová na pozici zástupkyně ředitelky nadále 

zůstala. 

Ve školním roce 1981/1982 se otevřela nová škola Fryčovická. Dosavadní paní 

ředitelka Alena Vondrová, přešla dělat ředitelku do nové školy. Zástupkyně paní Vlasta 

Pačesová, povýšila na pozici ředitelky, této základní školy Rychnovské. Novou 

zástupkyní paní ředitelky se stala Věnceslava Žáková.52 

                                                 

52 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003.  
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O rok později jmenovali ředitelku paní Jaroslavu Bodlákovou. Ve škole přibyli 

další žáci na celkový počet 640. V roce 1985 byla škola proslavena žákem Davidem 

Sedláčkem. V pouhých 9ti letech zachránil malou holčičku před utonutím. V roce 

1986/1987 bylo posíleno a změněno vedení. Navýšil se počet zástupkyň ředitelky školy 

na dvě. Věra Beitlová a Eva Stračenská. 

Základní škola Rychnovská v 13. ročníku obvodu Prahy 9, v cyklistickém 

závodu mírů, pionýrů zvítězila. Celkem se zúčastnilo 136 závodníků. V roce 1989 škola 

měla velkou rekonstrukci hlavní budovy. Přestavoval se suterén z důvodu rozšíření 

školní jídelny. Postavena byla přístavba a dne 6. května 1991 byl zahájen provoz. Stará 

budova základní školy proběhla úpravami, zřídily se nové kabinety. Škola měla 

pomůcky na Proseku. Museli je pokaždé převážet, rekonstrukcí a novými kabinety se to 

vyřešilo. 

V roce 1989. 25 listopadu škola Rychnovská poskytla prostory vzniku 

Občanského Fóra. Učitelé začali dávat návrhy na změny ve školském systému. Ve  

škole vládly velmi dobré vztahy mezi pedagogickými učiteli. Důkazem tomu bylo tajné 

hlasování, které ponechalo vedení školy dále ve funkci. Učitelé se museli rekvalifikovat 

v cizích jazykách v angličtině a němčině. 

Bylo zvyšováno celkové odbornosti. Začaly nové formy výuky předmětů a s tím 

spojeny návrhy na nové učebnice. Po roce 1990 pokračovala rekonstrukce obou budov, 

nové i staré. Připojen rozhlas a telefonní linky. Rekonstrukce školního hřiště, zahrady a 

zavedení zahradního vodovodu. 

V devadesátých letech, už byl počet žáků 700. Ředitelka Jaroslava Bodláková 

odešla do důchodu, na její funkci nastoupila Mgr. Dagmar Ryčlová. Zástupkyní pro 

první stupeň se stala Jaroslava Palátova, pro druhý stupeň Mgr. Libuše Štěpánková. 

Základní škola Rychnovská v roce 1994 dostala právní subjektivitu. V roce 1994/1995 

se stala fakultativní školou Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovi v Praze. Škola měla 

v tomto období velmi nadané žáky, převážně ve výtvarných pracích. Škola pořádala 

poznávací zájezdy do Německa, Itálie, Francie a přijímala návštěvy z Dánska, Francie, 

Norska, Itálie, Litevska. 
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V roce 1997 následně po ředitelce, také odešly do důchodu obě zástupkyně. Nahrazeny 

byly Mgr. Ivanou Hymplovou, Ing. Ivanou Kučerovou. V roce 1997 Pedagogická 

Fakulta Univerzity Karlovi v Praze zažádala o výstavu výtvarných prací žáků, ze školy 

Rychnovské. Výstava proběhla v Celetné ulici v budově fakulty. 53 

Škola měla velmi talentované žáky hudebního a výtvarného směru. Paní učitelka 

Lenka Pospíšilová, řídila orchestr školy s názvem HRA-JE-TO. V orchestru zpívalo 200 

žáků. Tento orchestr jezdil na koncerty po celé Evropě. 

Škola se specializovala na třídy 1. až 5. ročníků s počtem 12ti žáků na jednu třídu, se 

speciálními poruchami (LMD), dyslexie, dysgrafie. Součástí školy byla družina, školní 

klub a mateřská školka. Na žádost paní ředitelky školy Dagmar Ryčlové, škola od roku 

2002 užívá název generála Františka Fajtla DFC. Povolení vydala rada městské části 

Praha 18. 54 

6.1.1 Současnost 

Základní škola Rychnovská (generála Františka Fajtla) je spojena s mateřskou 

školkou. Zřizovatelem je městská část Praha 18 Letňany (Praha 9). Základní škola a 

mateřská školka působí ve třech budovách. V ulici Rychnovská, Třinecká a Pavla 

Beneše. Zaměření této školy je hudební a výtvarná výchova. Na tyto předměty je dáno 

více hodin, dovoluje to školní vzdělávací program. 

Škola se řídí různými metodami a formami výuky, spojení teorie s praxí. Do 

výuky jsou zařazeny vícedenní projekty, besedy se zajímavými hosty, exkurze, 

koncerty, adaptační soustředění, lyžařský výcvikový kurz, kurzy v přírodě. Škola dále 

pořádá výměnné pobyty v zahraničí s partnerskými školami. Žáci na prvním stupni 

absolvují kurz plavání v rámci tělesné výchovy. Součástí školy je přípravná třída. Ke 

škole patří družina a školní jídelna. Mateřská školka má 18 pedagogických pracovníků.  

  

                                                 

53 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003.  

54 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003.  
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6.1.1.1 Věková hranice pedagogických pracovníků mateřské školky. 

            Tab. 9 
Do 30 7 

31 – 40 2 

41 – 50 2 

51 – 60 5 

61 a více 2 

Přijatých dětí 50, odcházejících dětí do základní školy 52. Mateřskou školku 

navštěvuje 24 cizinců: Slovensko 5, Ukrajina 14, Rumunsko 1, Maďarsko 1, Bulharsko 

1. 

6.1.1.2 Základní škola 

Pedagogických pracovníků kvalifikovaných 35, nekvalifikovaných 1. 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

  Tab. 10 
Do 30 3 

31 – 40 5 

41 – 50 10 

51 – 60 12 

61 a více 6 

Výchovný poradce, metodik prevence. Práce s žáky se specifickými poruchami 

(SPU) výchovný poradce.  

Přijaté děti do prvních ročníků 82, odklad 13. V roce 2014/2015 školní družinu 

navštěvovalo 192 žáků 1 až 4 ročníků.  

V tomto roce navštěvovali cizinci: Bělorusko1, Bulharsko 3, Čína 1, Makedonie 

1, Moldavsko 6, Kazachstán 1, Slovensko 11, Ukrajina 17, Srbsko 1, Rusko 2. 

Škola realizuje grant na podporu žáků – cizinců. Bezplatná výuka Českého 

jazyka na podporu vzdělávání žáků, cizinců z třetích zemí. 
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6.2 ZŠ Tupolevova – Letňany 

 Obr. 62 

 

V Letňanech se začalo stavět nové sídliště, začala se rozrůstat kapacita obyvatel, 

tím i kapacita dětí. Jedna škola v Letňanech už nestačila, byla přeplněná. Proto v roce 

1979. 1 září otevřela druhá škola. Postavená úplně nově. 

Škola se postavila na okraji Letňan, směrem z Proseka do Čakovic, na hlavní 

silnici Tupolevova. Podle názvu této hlavní silnice, nese škola do dnes název. Škola se 

otevírala s vybavením 18ti tříd, dvěma tělocvičnami, velkým sportovním areálem, 

školní jídelnou a kuchyní. 

Dokud se nepostavila tato nová škola, kapacitně se žáci nevešli. Nezbývalo jim, 

než jezdit do škol v Čakovicích, nebo Kbel. Na stavbě školy se podílely podniky AVIA 

Letňany, Letov v Letňanech a Letňanský národní výbor. Do školy začalo chodit 340 

žáků. Ředitelkou školy byla dosazená Danuše Dědinová. O dva roky později paní 

ředitelku vystřídal ředitel Karel Vrána, zástupkyni mu dělala paní Marie Matiášová. 

V roce 1981 se navýšil počet žáků na 575. Tento rok třetím patronem školy se 

stal masokombinát Čakovice (dnešní obchodní dům Globus) Všechny tyto podniky 

pomáhaly škole (Letov, AVIA, Masokombinát). Díky těmto podnikům mohla škola 

s žáky jezdit na školy v přírodě do jejich podnikových rekreačních objektů, nebo jezdit 

zdarma jejich autobusy. Podniky školu dále dotovaly vybavením, materiálem na 

pracovní činnosti do dílny a finančně dotovaly nákup knih do knihovny, která patřila 

škole. 

Škola Tupolevova se v roce 1984 stala příkladnou školou pro Prahu 9. 55 
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 Kolem roku 1985 škola měla menší rekonstrukci, byla provedena výměna 

nábytku a podlahová krytina ve školní jídelně. Žákům ze školní družiny v areálu 

sportovního hřiště nechali zřídit houpačky. 

V roce 1987 se stala další ředitelkou Alena Kudláková. Po dvou letech v roce 

1989 přišel další ředitel Jan Kuchař. Dlouho také nezůstal, po dvou letech v roce 1991 

byl vystřídán Ivanem Kabickým. Ředitel ve škole udělal mnoho změn, vyměnil personál 

a změnil přístup ke školství. Zástupkyní se stala Jarmila Urbánková, pro školu byla 

velkým přínosem. Měla velmi dobrý přístup k žákům, ale i k učitelům. 

V roce 1994 škola zařídila pro žáky s odkladem, předškolní zařízení. Tenhle 

druh speciální školky byl zřízen i na škole Rychnovské. 

V tomto roce se také škola stala samostatnou. Sama si začala hospodařit, dostala 

právní subjektivitu. V roce 1995 městská část Prahy 9 Letňany, pronajala část prostoru 

nové střední škole s obchodním zaměřením (Euroškola ESO). V té době zde bylo jen 5 

učeben. Obě školy začaly navzájem spolupracovat. Prohazovaly si mezi sebou učitele a 

tím se obohatily zkušenostmi. 

Ředitel postupně vybavoval školu. Nechal zřídit tenisové kurty, škvárové hřiště 

nahradil travnatou plochou a nechal k tomu udělat osvětlení. Částka byla vyčíslena na 

620 000 korun. Dále nechal zřídit malé golfové hřiště, koutek s prolézačkami, skleník 

k pěstování sadby a květin, na předmět pěstitelských prací. 

Škola nechala ve všech kabinetech a učebnách vyměnit starý nábytek za nový. 

Podlahy ani jídelna se neponechaly ve staromódním stylu. Školní družina dostala nové 

prostory. Veškeré vybavení, bylo vybudováno z peněz hospodářské činnosti školy. 

Další modernizací, škola vybavila počítači počítačovou třídu. 

Začátkem roku 2000 nechala škola zřídit počítače na chodbách, aby žáci základní školy, 

se střední školou (Euroškolou) mohli kdykoliv využít internet. Učitelům ředitel školy 

nechal po síti připojit kabinety. Škola ponechala k dispozici celý areál, ke sportovním 

aktivitám všem obyvatelům Letňan.56 
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6.2.1 Současnost 

Nachází se na okraji Letňan přibližně 400 metrů od konečné zastávky metra C 

Letňany. Škola se nachází na adrese: Dobratická 525 Praha 9 – Letňany, 190 00. 

Součástí areálu školy je velký sportovní areál, s fotbalovým hřištěm, běžeckou 

dráhou, která má umělý povrch. Školní zahradu s okrasným jezírkem, poblíž je altánek 

a moderní dětské hřiště. Dále škola je vybavena 24 kmenovými třídami, třemi 

počítačovými učebnami, mají nové vybavení. V menších třídách se vyučují cizí jazyky. 

K hodinám tělesné výchovy slouží posilovna a dvě tělocvičny. Při dobrém počasí 

venkovní hřiště. Školní jídelna má nové vybavení.  

Součástí základní školy je mateřská školka a družina. Školka má dobře vyřešené 

podmínky, děti po ukončení školky, v září najít první třídu nebudou mít těžké, stačí 

přejít jen chodbu. Škola učí malé žáky, aby měli úctu ke starším žákům. Starší žáky učí 

pomáhat malým, aby to měli lehčí, pokud možno bez žádného stresu. Ředitelem školy 

Mgr. Daniel Vysloužil, zástupkyně ředitele školy Mgr. Irena Jeřábková. 

Škola má 65zaměstnanců z toho 50 pedagogů pro základní školu. K letošnímu 

roku 2015/2016 škola má 580 dětí, 400 žáků má základní škola a 180 dětí mateřská 

školka rozdělených do šesti tříd po 30 dětech. Školu navštěvuje 30 cizinců různých 

národností (Vietnamci, Ukrajinci, Rusové, Číňani). 

Družina má 168 žáků, ve 13 třídách. Podle RVP, škola učí dílny a vaření. 

Anglický jazyk žáci se učí od 3. třídy, druhý jazyk v 6. třídě. Škola vyučuje podle 

školního vzdělávacího programu s názvem (Letem světem). Tento program, škola 

vytvořila vlastními pedagogy, přesně podle potřeb školy k žákům. 

Cílem této školy a tohoto programu, nenásilnou formou výchovy působit na 

žáky, s předáním vědomostí a dát tomu stejnou kvalitu jako dosud. Škola pořádá různé 

akce: školy v přírodě, lyžařské výcviky, různé výlety. Děti v mateřské školce a na 

prvním stupni jezdí na plavání. 
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6.3 ZŠ Fryčovická – Letňany 

 Obr. 63 

 

Školu nechal postavit státní podnik AVIA Letňany. Měl k tomu velký důvod, 

potřeboval hodně zaměstnanců, kterým nechal postavit část sídliště a měl pro ně 

připravené byty. Tento podnik věděl, že budou mít děti, které bylo potřeba do nějaké 

školy umístit. Nejlepší pro podnik a zaměstnance samozřejmě bylo, když měli vše 

pohromadě, práci, bydlení a pro děti školku, školu. 

Jen o dva roky později v roce 1981 dne 1. září se otevírala třetí základní škola 

v Letňanech. Přesně uprostřed nového sídliště, ulice Fryčovická (dnes i zastávka 

Fryčovická). Při otevření školy bylo 16 tříd. 13 tříd pro první stupeň a 3 třídy byly na 

druhém stupni. 7 tříd bylo věnováno školní družině. 

Byla to velmi moderní škola, vybavena pracovnami chemie, fyziky, 

přírodovědy. Pracovní výchova měla kovo-dílny, dřevo-dílny.57 Samozřejmě kuchyň 

pro předmět rodinná výchova. Součástí školy byly dvě moderní tělocvičny, hřiště, 

školní jídelna, kuchyň, klubovny, společenské místnosti, kabinety. Při otevření školy 

v roce 1981 v září, bylo 750 žáků a 65 zaměstnanců.  

Ředitelkou do funkce byla jmenovaná Alena Vondrová, která svou funkci 

ředitelky v nejstarší Letňanské základní škole Rychnovská ukončila a šla řídit tuhle 

nejnovější školu v Letňanech. 

Od otevření školy pro žáky byly zařízené pravidelné lyžařské výcviky do 

Krkonoš, Roudnice, Janova nad Nisou. Na školu v přírodě jezdili do Varvažova u Písku, 

rekreační středisko podniku AVIA Letňany. Dále jezdili do Strážnice, Bratouchova. 
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Škola se zapojovala do různých soutěží: závod míru pionýrů, jak znáš Letňany, 

Letňanská liga. Celonárodní soutěže: Olympiády (z přírodovědy, matematiky). 

Po revoluci v roce 1990 novým ředitelem školy byl jmenován Karel Vrána, 

předtím dělal ředitele na ZŠ Tupolevova. Zástupkyněmi byly, první stupeň Růžena 

Saibertová, druhý stupeň Jiřina Rypáčková. Do výuky bylo zařazeno náboženství 

Českobratrské církve. 

V roce 1991 počet žáků byl snížen na 650. V roce 1994 po pololetí odešlo 

několik pedagogů. Místo nich přišly hned nový. Na konci školního roku 1994 znovu 

došlo většímu odchodu učitelů a změna zástupců ředitele. Byl už jediný zástupce 

ředitele pro oba stupně Ota Špaček. Škola vede od roku 1995 vlastní školní časopis 

FRYČOVÁČEK. 

V létě roku 1995 nastala rekonstrukce školní jídelny, opravy střechy a zavedení 

počítačové učebny. V roce 1996 škola Fryčovická získala právní subjektivitu. V roce 

1996/1997 ubylo počtů žáků jen na 540. V tomto roce, také byla zákonem daná povinná 

devítiletá školní docházka. 

V létě o prázdninách proběhla rekonstrukce stoupaček, rozvod vody, toalet a 

nainstalované školní vysílání. Žáci školy si ho mohli sami nazvat, neváhali a učinili tak. 

Dostalo název rádio BLAF. Všechny tři základní školy v Letňanech skoro stejnou 

úroveň po všech stránkách. 58 

6.3.1 Současnost 

Nachází se uprostřed nových Letňan poblíž autobusové zastávky Fryčovická 

v ulici Fryčovická 462 Praha 9 – Letňany 190 00.  

Ředitelka školy Mgr. Bc. Hana Nytrová, Zástupkyně ředitelky Mgr. Lukáčiková. 

K této škole náleží mateřská školka v Malkovské ulici s číslem popisným 587. Pod 

vedením Moniky Čacké.  

Je to příspěvková organizace, zřizovatelem úřad městské části Prahy 18. 

Základní škola má 528 žáků ve 13ti třídách na prvním stupni, druhý stupeň 5 tříd, 1 

třída přípravná. Družina má 7 tříd a 7 učitelů. 
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Podle ŠVP, škola nechává každou třídu vytvářet programy své třídy, které se 

zpracovávají pro určité věkové skupiny, potom se přihlíží k individuálním potřebám 

dětí. 

6.3.1.1 Věková struktura učitelů 

 Tab. 11 
Do 30 8 

31 – 40 10 

41 – 50 9 

51 – 60 8 

Nad 61 let 3 

Škola má 54 cizinců různých národností: Bulharsko 3, Bělorusko 1, Rusko 2, 

Slovensko 8, Kazachstán 2, Ukrajina 30, Vietnam 3, Makedonie 2, Moldavsko 1, 

Turecko 2. 

Žáci 9. tříd přijaty na tyto školy: gymnázium 1, obchodní akademie 6, Zdravotní 

škola 1, Průmyslová škola 2, ostatní školy 9, SOU 2 celkem 21. Soukromé školy SOU 

1, ostatní školy 4. 

Škola zřídila parlament pro žáky 5. až 9. tříd. Zástupci tříd mohou podávat 

návrhy na zlepšení školy. Parlament se schází jednou za měsíc. 

Škola pořádá různé výlety: školy v přírodě, lyžařské výcviky, plavání pro žáky 2 

a 3 tříd. Volitelné předměty: 9. ročník - německý jazyk, seminář z českého jazyka, 

anglická konverzace, 6. ročník – domácí nauky, práce s počítačem, sportovní hry, 

mediální výchova.  

Zájmové kroužky nabízejí: keramický, výtvarný, hra na flétnu, sborový zpěv, 

aerobik, florbal, míčové hry, anglický jazyk, basketbal, věda nás baví, taneční kroužek, 

šachy, doučování z matematiky, judo, kroužek šikovného kuchaře. 

Rodiče mají přístup do školy, jen při předem domluvené návštěvě. Rodiče 

mohou kdykoliv s učiteli komunikovat přes e-maily. 
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6.4 Euroškola Eso – Letňany 

 Obr. 64 

 

V roce 1992 1. září byla to první odborná škola, která měla úplné střední 

odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou. Od otevření školy byl ředitelem Ing. 

Petr Koza. 

Dříve škola byla v ulici Novobrodská. Vznikl o tuto školu velký zájem, proto se 

škola musela rozšířit na několik míst v Praze a mimo Prahu. V Praze se nacházela na 

těchto místech v Heroldových Sadech, Dušní, Preslově ulici. Mimo Prahu to bylo, 

v Teplicích, Litvínově a ve Strakonicích. 

V roce 1994/1995 vznikly dvě další místa, škola se rozšířila do základní školy 

Rychnovské a základní školy Tupolevova. V té době měla nejvíce žáků v historii její 

existence. 

V roce 1996 1. září vedení školy se přemístilo do základní školy Tupolevova. 

V roce 1996/1997 škola zřídila nový program pro dálkové studium tříletého 

nástavbového oboru, které bylo zakončeno maturitní zkouškou. Zrušilo se celostátní 

pomaturitní studium. 

Ve školním roce 1997 1. září přešla škola pod společnost s.r.o. také ostatní 

Euroškoly. Umožňoval to školský zákon. Škola měla výuku jednoho předmětu pro 

dálkové studium zakončené maturitní zkouškou. Škola získala obchodní korespondenci, 

byl to schválený projekt programu (Comenius – Leonardo). Od roku 1998 byla zahájena 

výuka denního studia jazykových kurzů, zakončené maturitní zkouškou, nebo 

mezinárodní státní zkouškou. V roce 1998 školu přijaly mezi Evropské školy, které 

poskytovaly vyšší odborné administrativní vzdělání. 

Nejspíš největší úspěch škola zaznamenala v roce 1998, v měsících září a říjen, 

neměla žádného z absolventů, který by byl nezaměstnaný, v rámci Prahy 9. V roce 1999 
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Letňanská Euroškola se umístila v anketě 100 nejlepších odborných škol z České 

republiky. Bylo to z úrovně znalostí žáků. Do této školy chodily velmi známé osobnosti. 

Vicemiss Iva Kubelková, Jan Sochor, mistr světa a člen reprezentačního týmu v ledním 

hokeji, Michal Prokop, osminásobný mistr Evropy a vicemistr světa. Učila zde také 

známá osobnost odborné předměty. Ing. Jaroslava Levová byla mistryní světa 

v těsnopise. Tělesnou výchovu zde učila mistryně republiky ve stolním tenisu, Mgr. 

Helena Březáková. V roce 2004 škola měla 80 žáků na denním čtyřletém studiu. 124 

žáků na tříletém dálkovém studiu, 39 žáků na jednoletém denním studiu. Škola měla 6 

pedagogů na hlavním pracovní poměr a 16 externích pedagogů. Škola měla velmi 

kvalitní výuku jazyků a výpočetní techniky. Atraktivní ekonomické obory (zahraniční 

obchod, cestovní ruch). Škola se pravidelně účastnila sportovních akcí. Škola působila 

do 31. 8. 2012 na základní škole Tupolevova. Od 1. 9. 2012 se škola přestěhovala na 

Prahu 7 do Tróji, v ulici Trojská 110, tam je doposud.59 

Současnost 

6.4.1 Euroškola – v Tróji 

Řiditelka školy Mgr. Kateřina Čížková, zástupkyně ředitelky Ing. Martina 

Marešová. Vyučuje zde 17 učitelů, v Euroškole Praha maturovalo přes 1000 žáků. 

V tomto školním roce 2015/2016 škola má přibližně 100 žáků. Škola nabízí více hodin 

pro výuku jazyků, praxi ve fiktivních firmách, zvolit si třetí jazyk (francouzština, 

španělština, ruština), výuka psaní na počítači, výuka a využití sítě internetu, školní 

sportovní klub, mezinárodní a státní jazykové zkoušky.  

Škola nabízí studium čtyřleté denní maturitní, dvouleté nástavbové dálkové, 

jednoleté pomaturitní dálkové jednoho předmětu (účetnictví). Pro veřejnost škola nabízí 

jazykové a odborné kurzy. 

Škola nabízí programy charakterizované podle typu těchto škol (obchodní 

akademie, cestovního ruchu, jazykové školy, vyšší odborné školy administrativy 

zařazené ve vzdělání Evropské unie. Škola nejvíce preferuje ve studijních oborech 

intenzivní jazykovou výuku, výpočetní techniku, odborné předměty.  
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Euroškola patří mezi Top 100 nejlepších odborných škol v České republice, 

podle projektu MŠMT ČR SET 99 

6.5 Střední Škola Mediální Grafiky Tisku – Polygrafická 

                         Obr. 65 

 

Tato škola pochází z Petrovic. Od roku 2010 působí v Letňanech. Historie školy 

je starší víc jak 65 let. Pokračovatelem Středního odborného učiliště polygrafického a 

střední školy polygrafické Praha. Sídlí na adrese Praha 9 – Letňany, Beranových 

140/695. Sídlí v bývalém podniku AVIA Letňany. 

Ředitelem školy Jiří Cikán Paed Dr. Zástupkyní ředitele Helena Dudášová PhDr. 

Maximální kapacita žáků 414. Kmenová učebna má maximální kapacitu 28 žáků. 

Učebna jazyků, nebo odborných předmětů, maximální počet 14 žáků. Odborný výcvik, 

vyučuje se v učebně, maximální počet počítačů 10. Žáci jsou rozděleny do skupiny, po 

8 žácích. Škola má 1 tělocvičnu na gymnastiku o velikosti 300 metrů čtverečních. Žáci 

se chodí stravovat do ZŠ Fryčovická, pauzu na oběd mají 55 minut. Začátek vyučování 

8:30, nultá hodina začíná v 7:40. Výuka končí nejpozději v 16:15 hodin. 

Odborný výcvik 1 ročník 6 hodin, další ročníky 7 hodin. 1 vyučovací hodina 60 

minut, vyučování začíná v 8:30 a končí v 15:15 hodin. Přestávky mají po 2 hodinách 10 

minut, po uplynutí 5 hodin, přestávka je 55 minut. Dozor na 8 žáků 1 instruktor. Pro 

obor reprodukční grafik. Pro obor knihař a tiskař. 4 žáci 1 instruktor. 

Vyučují se zde obory Multimediální grafika pro reklamu a propagaci 4-letý 

obor, Grafický design 4-letý obor, Operátor tiskových technologií 4 letý obor, 

Reprodukční grafik 3-letý obor, Operátor tiskových strojů 3-letý obor, operátor 

dokončujícího zpracování – knihař 3-letý obor. Polygrafický průmysl je dvouletý 

nástavbový obor. 
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Absolventi této školy byli například fotograf Jan Saudek, herečka Jitka 

Molavcová, majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.  

Závěr: V této kapitole jste se dozvěděli o třech základních školách a součástí 

těchto základních škol byly i mateřské školky. Kdo byl ve vedení během let těchto škol 

a čím každá z těchto základních škol byla významná. Dále ještě o dvou středních 

školách, jakými obory se zabývaly a jaké známé osobnosti do těchto škol chodili. 
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7 Významné podniky v Letňanech, Letov a AVIA 

Zařadil jsem je do této práce, protože jsou velmi důležitou součástí, při vývoji 

škol v Čakovicích a Letňanech. Vybudovaly všechny školy a mateřské školky 

v Letňanech a ještě k tomu podnik AVIA dvě školky v Čakovicích. V současnosti 

v provozu, už je jen jedna z podnikových školek (ta největší a novější).  

7.1.1 Letov – Letňany 

    Obr. 66                Obr. 67 

            

Vybudování tohoto leteckého podniku má za následek, že Československá 

armáda měla v Letňanech pozemky. Dříve sídlily na Kbelském letišti, ve starých 

dřevěných boudách. Dříve to pro Kbely bylo nejlepší. Mít aspoň provizorní továrnu 

v areálu Československého vojenského letectva. 

V roce 1920 až 1921 využívaly vojenské letiště, civilní dopravní letadla. 

V současnosti se Kbelské letiště využívá, pro významné mezinárodní delegace 

(prezidenty, premiéry, krále, královny a jejich doprovody, nebo významné osobnosti). 

Od vzniku Československé republiky po první světové válce, Letňany začaly být 

velmi významným místem pro letecký průmysl. Letňany začaly být součástí leteckého 

trojúhelníku. Součástí leteckého trojúhelníku byly Letňany, Kbely, Čakovice. 

Historie letectví Letňan a okolí začínala v době kdy, ještě letadla nelítaly, ale 

místo nich se vznášely balóny. V roce 1891 se v Praze konala velká výstava, celkem 

dvakrát 30. července a 9. srpna. V Čakovicích přistál s balónem Eduard Suruouf, 

francouzský vzduchoplavec. 
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Vznik leteckého trojúhelníku pro letiště a továrny, mělo velký důvod. Hlavním 

důvodem byl velmi dobrý terén, který nevyžadoval skoro žádné úpravy. Z finančního 

hlediska to bylo velmi výhodné. 60 61 

V roce 1910 byla v Letňanech uspořádaná první letecká akce s Ing. Janem 

Kašparem z Pardubic. V roce 1918 na Klíčově, se začalo budovat tovární letiště od 

firmy ALMA s hlavním sídlem v Holešovicích. Místo si vybrala na Klíčově pro 

zalétávání letadel, které opracovala pro Rakousko-Uherské letectvo (bylo to jen 

provizorní letiště). 

Československá armáda po roce 1918 se rozhodovala, jestli to letiště na Klíčově 

zvětší. Nakonec se rozhodla letiště umístit do Kbel. Název vojenské továrny byl příliš 

dlouhý, proto se užívalo jen názvu Letov. Oficiální název Letov byl až v roce 1939. 

V Letňanech začalo vznikat hodně pracovních míst. Zaměstnanci Letova později 

podniku AVIA začali stavět domky, tímto se obec rozrůstala. Podnik se začal rozvíjet, 

přispělo k tomu ve třicátých letech, příprava na blížící se válku. Naše Československá 

republika dělala důkladné přípravy proti hrozícímu Německu. Vyhodnotila, že největší 

úspěch bude vyzbrojit letectvo. Podnik Letov to dokázal. Vyrobil 1500 různých 

bojových letadel připravené na druhou světovou válku. Válka začala a právě v ní 

skončil velký rozvoj podniku Letova.  

V roce 1939 dne15. března po okupaci Německa, byla výroba předělaná pro 

jejich využití. V září 1939 byla Československá továrna Letov, se zpětnou platností 

k 15. březnu okupace Československé republiky, přejmenovaná na Flugzeugwerke 

Letov. 

Na začátku třicátých let, začala mít továrna potíže s celosvětovou hospodářskou 

krizí, proto musela přejít na podobný druh výroby. Začala vyrábět skládací kajaky a 

letouny typu Šmolík. Bylo jich vyrobeno 50, sloužily k vojenským účelům. 

 

 

 

                                                 

60 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003.  

61 Jan Sládeček - Čakovice, historie obce a okolí 
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Obr. 68- Letov vyráběl také vrtulové sáně, dovážely se do SSSR 

 

Německo nechalo do Letova a do továrny v Olomouci, přiřadit dalších 17 000 

pracovníků, byli rozděleny na dělníky a úředníky. Hlavním důvodem bylo, aby Letov 

zapojil letadlovou výrobu pro Luftwaffe. Dělníci, kteří byli přiřazený do Letova, začali 

dělat sabotáže, plýtvali materiálem, poškozovali úmyslně stroje, uměle vytvářeli 

poruchy, aby zamezili co nejvíce výrobě. Němci na to přišli a začali dělníky zatýkat, 

vyslýchat, popravovat a deportovat do koncentračních táborů. 

V roce 1949 při náletech na Prahu, byl Letov zasažen jen lehce. Při následku války, 

zemřelo 68 zaměstnanců Letova. Poválce na jejich počest v areálu Letov byl postaven 

pomník.62 

Po roce 1945 Letov byl změněn na Rudý Letov. Po válce Rudý Letov, začal 

vyrábět osobní auta značky Aero Minor. Po válce na krátkou dobu, Rudý Letov byl 

přejmenován na závody Rudolfa Slánského. Důvodem bylo mít licenci, na výrobu 

stíhaček typu MiG 15, u nás S-102. 

V roce 1948 se Letov vrátil k výrobě letadel, pro Sovětský svaz se začaly 

připravovat stíhačky, typu MiG 19 a MiG 21. Konečná výroba těchto stíhaček byla 

určena v novém vybudovaném prostředí Aero Vodochody, s touto továrnou se Letov 

spojil v roce 1952. 

                                                 

62 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 
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V roce 1961 začala sériová výroba proudového letadla typu Delfín. Byla to 

Československá produkce. Vyráběla se až do roku 1973, bylo vyrobeno přes 3 500 

letadel tohohle typu. Letadlo Delfín, v soukromých sférách, lítá ještě dnes a je to přes 

40 let od ukončení výroby. 

V roce 1993 Aero v Letňanech bylo přejmenováno na Holding Aero. V roce 

1997 Letov dostal velké změny a stal se leteckou výrobou s.r.o. Začal vyrábět pro 

francouzskou společnost Airbus. Výroba a montáž dveří tohoto typu letadla. V roce 

2002 pokračoval Letov s výrobou nových dílů pro nový typ letadla Airbus A 320. 63 

7.1.1.1 Současnost 

Jmenuje se Letov air, je to soukromá letecká společnost. Zabývá se civilním 

letectvím. Hlavní činností je letecká doprava, letecká škola, letecké práce, servis a 

opravy letadel. Zajišťuje také nákup a prodej letadel, poradenskou činnost v oblasti 

civilního letectví.  

7.1.1.2 Zajímavost 

V roce 1920 navštívili tuto firmu dva významní polární badatelé, Amundsen a 

Larsen. Pro Letňany a firmu Letov to byla významná událost. 

Obr. 69 - Letov navštívili dva známí polární badatelé R. Amundsen a B. Larsen 

 

7.2 AVIA - Letňany  

Podnik AVIA vznikl v roce 1919 kdy s nápadem, přišli Ing. Miroslav Hajn a 

Ing. Pavel Beneš, ale neměli kapitál. Finanční pomoc nabídnul Václav Malý, pražský 

obchodník. Společně zřídili firmu na opravu a výrobu letadel. Tuto firmu nejen řídili, 

                                                 

63 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 
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ale působili na pozicích konstruktérů a dělníků zároveň. Dále zaměstnávali 5 truhlářů a 

tři dělníky. 

Na začátku vyráběli jen školní modely letadel a vrtulky, potom také kluzáky. Pod 

názvem AVIA bylo v roce 1920 vyrobeno první motorové letadlo BH jako první se 

prezentovali s tímto letadlem na mezinárodní letecké výstavě v Praze. Letadlo mělo tak 

velký úspěch, že T. G. Masaryk, prezident Československé republiky, daroval částku 

100 000 korun společnosti AVIA.64 

Podnik sídlil při založení v roce 1919 na Václavském náměstí, v místě dnešního 

kina Blaník. Když podnik začal vyrábět první motorová letadla, musel se přestěhovat. 

Našel prostory starší budovy, v místě cukrovaru ve Vysočanech. Podnik prosperoval, 

začalo přibývat hodně zakázek. Prostory velikosti nevyhovovaly, nezbývalo nic jiného, 

než se přestěhovat. 

V roce 1923 AVIA našla prostory v Holešovicích. Dříve patřily letecké továrně 

ALMA, po nich v těchto prostorách sídlila firma Aero. V roce 1926 proběhla soutěž 

ministerstva dopravy. Zároveň se prezentovaly dopravní letadla podniku AVIA BH – 25 

pro dva piloty a 55 cestujících a letadlo podniku Aero typu Hero – 23. vybrali obě 

letadla. 

ČSA chtěla od podniku Aera a nová letecká společnost, která vznikla 

v Československu, měla zájem o letadlo podniku AVIA. V roce 1927 majitel podniku 

AVIA Miloš Bondy, tento podnik prodal. Podnik Škoda v Plzni nechala převést Avii na 

akciovou společnost do koncernu pod sebe. Mělo to i následky ve vedení firmy, za 

nedlouho po roce 1929 Ing. Hajn a Ing. Beneš z podniku úplně odešli. 

Ještě v roce 1929 za přítomnosti Ing. Beneše a Ing. Hajna slavila AVIA velký 

úspěch, vyrobily stíhačku BH-33 E, byla předvedena v Paříži, dostala ocenění pro 

nejlepší stíhačku. Letadlo, které za 15 minut dokázalo vyletět do výšky 70 kilometrů a 

to rychlostí 276 km. 

Zanedlouho Československá armáda projevila o tuto stíhačku zájem. V roce 

1930  

 

                                                 

64 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 
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 Obr. 70 - areál stará Aerovka 

 

AVIA nechala postavit nové prostory budovy v Letňanech. V roce 1931 se do 

těchto prostor nastěhovala. V tomto roce se stala AVIA největším podnikem na výrobu 

letadel. 

Světová hospodářská krize padla i na podnik AVIA. V období 1931 až 1934 

musela propustit hodně zaměstnanců. Nastal rok 1941, Němci potřebovali, mnoho 

pracovníků, proto nahnali do výroby zaměstnance různých profesí (cukráře, holiče, 

švadleny, umělce, prodavačky). Strojní výroba byla rozdělena do několika závodů. 

V pivovaru na Vinohradech, v tunelu v Davli, v pivovaru v Bráníku. AVIA začala 

vyrábět v roce 1946 automobily Škoda typu 706, časem také začala vyrábět autobus 706 

RO. V roce 1952 AVIA začala znovu na pár let vyrábět letadla a zároveň výrobu vrtulí 

pro všechny typy letadel na území Československé republiky. 

  Obr. 71 - dopravní letadlo typu AVIA 14 
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Nastal konec výroby letadel v roce 1960 a ponechala se jen výroba vrtulí a 

motorů. 

V roce 1988 AVIA se stala státním podnikem, prošla zásadními změnami. 

V roce 1989 koncern AVIA byl rozdělen na samostatné podniky. 

V roce 1992 byla AVIA předělaná na akciovou společnost.65 66 

Byla založena nová společnost AVIA-Hamilton Standart, na výrobu vrtulí do 

letadel s akciovým podílem AVIA. 

  Obr. 72           Obr. 73 

                 

V roce 1995 firma Daewoo vyhrála výběrové řízení a spolupráci s Rakouským Steyrem. 

V roce 1998 zůstalo Daewoo jen jediným vlastníkem s většinovým podílem akciové 

společnosti, protože rakouská společnost odstoupila. Výroba motorů se jí nevyplatila. 67 

68 

V roce 2010 průmyslová výroba v Letňanech skončila, přestěhovala se do Indie. 

V Indii vyráběli 80 000 automobilů ročně. 

V roce 2014 AVIA vyráběla už jen náhradní díly pro vozy automobilů značky 

AVIA. AVIA v Letňanech od roku 2010 pronajímá prostory různým firmám. AVIA 

patří pod firmu Ashok Leyland Ltd, hlavní sídlo má v Indii, která spolupracuje s firmou 

HINDUJA GROUP a kterou taky řídí. Firma HINDUJA GROUP je nadnárodní 

multimiliardová společnost, která podniká v investičním bankovnictví, informatice, 

mezinárodním obchodu, energetice, chemickém průmyslu, médiích a zdravotnictví. 

Přesto Ashok Leylad je ješte nad touhle firmou kterou řídí. Ashok Layland vlastní i 

                                                 

65 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003.  

66 Jan Sládeček - Čakovice, historie obce a okolí 

67 BRONCOVÁ, Dagmar (ed.). Letňany: kniha o Praze 18, 2003. 

68 Jan Sládeček - Čakovice, historie obce a okolí 
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podnik AVIA v Letňanech, který nadále funguje, nejen že pronajímá prostory různým 

firmám. Podnik AVIA se musel zaměřit na jiný druh podnikání, zbývá se novou 

koncepcí bytového zaměření, speciální a moderní stavby bytů. Ashok Leylad velmi 

významně investuje do firmy AVIA, hlavním důvodem je, že firma AVIA má 

celosvětově uznávané jméno pro kvalitu a proto chce, aby to tak bylo nadále. 

Závěr: V této kapitole jste se dozvěděli, jak vzniknul letecký podnik Letov a 

letecký podnik AVIA, jak se vyvíjely, co vyráběly, kdo je vlastnil a kdo je vlastní a čím 

se zabývají v současnosti. Zajímavostí podniku Letov je, že v roce 1920 navštívili 

podnik polární badatele Amundsen a Larsen. 
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Závěr  

Čakovice a Letňany jsou nejvíce vyhledávanou lokalitou a také jejich okolí. Lidé 

tu mohou najít velmi dobré klidné bydlení, s velmi dobrým spojením metra, autobusů a 

vlaku do centra Prahy. 

V Čakovicích a Letňanech se nachází spousta pracovních příležitostí. Přibližně 

přes 300 firem různého odvětví. Najít práci si mohou v obchodní sféře, zdravotnictví, ve 

školním zařízení, ve státní správě (úřady, policie), v gastronomii. 

V těchto místech je hodně kulturního a sportovního vyžití. Sportovní vyžití 

máme k dispozici: tenisové, nohejbalové, volejbalové kurty, házenkářské, basketbalové, 

fotbalové hřiště, surfařskou vlnu, vzdušný tunel na lítání, plavecký bazén, letní 

koupaliště, zimní stadion s ledovou plochou, vyhlídkové lety malými letadly na letišti 

v Letňanech. Několik dětských hřišť, parků na příjemné procházky a relaxace. Máme 

zde také kino a různé výstavy. 

Čakovice, Třeboradice, Miškovice, tvoří v současnosti 10 300 obyvatel. Děti 

dorostou a během pár let, kapacita mateřských školek a základních škol nebude stačit, 

proto se školství v Čakovicích bude dále rozvíjet. 

Přesně to samé, ale ve větším měřítku mají Letňany. V současné době Letňany 

mají přibližně 20 000 obyvatel. S velkým zájmem se tu staví další bytové domy. 

Převážně z důvodů, které jsem jmenoval, mají lidé o tuto část Prahy velký zájem. 

V roce 2020 se plánuje, že Letňany během 4 let navýší počet obyvatel o 12 000 

lidí. Celkový počet by měl být v roce 2020, 32 000 obyvatel. Teď už Letňany vědí, že 

kapacita mateřských školek a tří základních škol nebude stačit. Proto jako Čakovice se 

bude dále rozvíjet. 

Můžeme se nechat překvapit, jak to v budoucnu bude a co nás v Čakovicích a 

jeho okolí ještě čeká.   

Poznatky 

V Třeboradicích žila babička svatého Václava, v Čakovicích vzniklo první 

předškolní zařízení (Alžbětina útulna). První učitel v Čakovicích už v roce 1781. 

V Čakovicích učil už v 19ti letech bratr prezidenta Dr. Edvarda Beneše, později senátor 

Vojta Beneš. V Letňanech podniky Letov a AVIA, největší podniky na výrobu letadel 
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v České republice. Podniky Letov a AVIA vybudovaly všechny základní školy a 

mateřské školky v Letňanech a ještě část sídliště a v Čakovicích podnik AVIA nechala 

vybudovat dvě podnikové školky. Čakovice se rozrůstaly zásluhou rodiny 

Schoellerových díky jejich postavenému cukrovaru, který dal hodně lidem práci. V roce 

1958 byla mezi Letňanami a Čakovicemi zavedená trolejbusová doprava, která končila 

v Čakovicích před kolejemi z důvodu velkého provozu vlečky do cukrovarů, trolejbusy 

nechaly zřídit, přesto že Čakovice a Letňany ještě 11 let nebyly Prahou a Praha rozhodla 

o jejich zřízení na žádost podniku AVIA.  Díky podniku AVIA, mohlo už se stavět 

v roce 1971 metro v Letňanech, které by končilo u podniku AVIA. Velký problém byl, 

že se lidi bouřili o vyvlastnění jejich domů ve starých Letňanech, kde mělo metro vést, 

tak se to odložilo. Metro začali stavět až kolem roku 2004, ale nesplňuje takový účel. 

Letňanští lidé stejně musí autobusem. 
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personální zaměstnankyně městského úřadu Čakovice, Ing. Jiří Vintiška zástupce 

starosty Čakovic, Marcela Lapková asistentka kanceláře vedení městského úřadu 

Čakovice, Ing. Milena Pekařová, tajemnice městského úřadu Čakovice, Mgr. Věra 

Nováková ředitelka SOŠ a SOU Čakovice, Bc. Marta Rousková, zástupkyně ředitelky 

ZUŠ Marie Podvalové, Mgr. Martina Buderová, ředitelka MŠ Čakovice I, Iveta 

Kudrnová ředitelka MŠ Čakovice II, Ludmila Vargová ředitelka MŠ Čakovice III, 

Kristýna Marešová personální zaměstnankyně ZŠ Dr. Edvarda Beneše, PhDr. Věra 

Hromádková, ředitelka Soukromé umělecké školy designu Praha 6 – Řepy, Mgr. Jana 

Novotná zástupkyně ředitele ZŠ Rychnovská, Mgr. Naďa Lukáčiková zástupkyně 

ředitelky ZŠ Fryčovická, Mgr. Irena Jeřábková zástupkyně ředitele ZŠ Tupolevova. 

 


