Základní škola Hostivice

1906 – 2006
Sto let staré školní budovy

Úvodem
V roce 1934 se postavení první bezpečně známé školní budovy roku 1734 stalo
podnětem k rozsáhlým oslavám 200 let školy v Hostivici. Podle dochovaného programu i
podle zápisů v kronikách proběhlo v sobotu 9. června večer slavnostní divadelní představení,
v neděli 10. června byla zahájena výstavka žákovských prací, školních pomůcek a obecních
kronik a odpoledne se přátelsky utkaly fotbalisté sportovních klubů Hostivice, Litovic, Jenče a
vojenské jedenáctky, v sobotu 16. června se uskutečnil večírek učitelů, bývalých žáků a
přátel školy a v neděli 17. června oslavy vyvrcholily slavnostní zahajovací schůzí školních rad,
vzpomínkou na zemřelé, koncertem na Husově náměstí, průvodem a především slavnostní
akademií školních dětí v Sokolovně.

Školní učebny při oslavách v roce 1934: výzdoba a výstava ve třídách I.a – I.b a V.a – V.b

O půlstoletí později, v roce 1984, se slavilo
čtvrttisíciletí školy v Hostivici. V sobotu 27. října byla
zahájena výstava o historii a současnosti školy a
večer proběhla slavnostní akademie v Dělnickém
domě. K výročí byl vydán pamětní list a především
publikace „250 let školy v Hostivici (1734–1984)“,
kterou sestavil dlouholetý ředitel hostivické školy a
skvělý znalec místní historie Miloš Šrámek.
Stoleté výročí postavení školní budovy
Komenského čp. 141, nyní běžně nazývané „stará
škola“, kterému se věnuje školní akademie konaná
v pátek 9. června 2006, je velmi dobrou příležitostí
podívat se nejen na historii této budovy, ale
připomenout si opět po čase dějiny školství
v Hostivici. O to se snaží tato publikace, kterou jsem
sestavil s využitím již uvedeného díla „250 let školy
v Hostivici“, zápisů ve školních a obecních kronikách
a některých dokumentů dochovaných na hostivickém
městském úřadě. Zaměřuje se hlavně na přiblížení
nejstarších dob a na vylíčení stavby a přestaveb
jubilující budovy. Věřím, že v ní najdou zajímavé
údaje nejen bývalí žáci hostivické školy, ale i ti, co
školu znají jen „zvenčí“.
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Publikace k výročí školy
vydaná v roce 1984

Z počátků hostivického školství
Kdy byla v Hostivici založena první škola, již asi nikdy bezpečně nezjistíme. Ve ztracené
hostivické zádušní knize z r. 1662, ze které opsal farář Jan Grim mezi roky 1773 a 1779
záznamy do druhé farní pamětní knihy (a z ní je zase opsal Josef Ptáček v roce 1915 do
svých Pamětí farní osady Hostivické), se psalo: „Fara je … všecka zbořena, škola též
zbořena, jen místo, kde stála, zůstává.“ Obecně se předpokládá, že škola byla zničena ve
třicetileté válce, nejspíše za saského vpádu roku 1631, důkazy však chybějí. I po zkáze školní
budovy se však v Hostivici vyučovalo. V popisu historie jednotlivých litovických statků
zpracovaném dřívějším litovickým kronikářem Ludvíkem Perglem nacházíme údaje o dani
vrchnosti, desátku faráři a také o dávkách hostivickému učiteli, a to nejčastěji v roce 1662,
ale i později.
František Melichar ocitoval v roce 1890 ve svých Pamětech okresu Unhošťského
z tachlovické farní pamětní knihy příjmy hostivického kantora kolem roku 1735:
z Hostivice
24 snopů pšenice, 24 snopů žita, 14 bochníků chleba,
ze Sobína
24
24
12
z Mal. Jenče
12
12
6
ze Břvů
6
6
3
z Vel. Jenče
34
34
17
Celkem tedy učitel dostával pro sebe a svou rodinu ročně 6 mandelů a 10 snopů
pšenice, zrovna tolik žita a 52 bochníků chleba. K roku 1742 je zaznamenán ještě drobný
příjem pro učitele za pašije o Květnou neděli a Velký pátek 1 zlatý a 10 krejcarů a za procesí
o Božím těle a o křížových dnech celých 35 krejcarů.

Husovo nám. čp. 59
škola v letech 1791–1931

zámek

Husovo
nám.

Husovo nám. čp. 7
škola v letech 1734–1792

Komenského čp. 141
škola od roku 1906

Výřez z mapy Hostivice kolem roku 1870 s vyznačením školních budov
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Nejstarší známá školní budova – Husovo nám. čp. 7
V roce 1734 se Hostivice dočkala nové školy, první, o které víme bezpečně, kde
stávala. Anna Marie, velkovévodkyně Toskánská, která koupila Hostivici jako součást
tachlovického panství dva roky předtím od hraběte Jáchyma Bredy, se pustila do rozsáhlé
stavební činnosti. Přestavěla kostel a zámek a postavila faru, mariánský sloup a také školu.
Ve srovnání se zámkem a farou byla škola velmi prosté stavení s pouhými dvěma místnostmi
– učebnou a bytem pro učitele, ve kterém s učitelem dva roky, než se podařilo dostavět faru,
bydlel i farář Norbert Kříž. (Na rozdíl od faráře jméno učitele neznáme.) Tato první škola byla
farní a chodily do ní děti ze všech přifařených obcí – z Hostivice, Litovic, Břvů, Jenečka
(tehdy zvaného Malý Jenč), Jenče a Sobína.
Všichni autoři tvrdí, že tato první známá školní budova stávala v místech dnešního
domu čp. 7 na východní straně Husova náměstí (dům v současnosti nemá tabulku s číslem
popisným, nachází se zhruba uprostřed řady drobnějších domků, odsazen dále ve dvoře).
Dovolím si být odvážnější: domnívám se, že nynější dům čp. 7 je přímo onou starou školní
budovou, i když později přestavovanou. V lednu 1792, po dokončení nové školy, dům koupil
Jan Neuman, který zde musel nechat bydlet učitele do doby, než se mohl přestěhovat. Nikde
jsem nenašel žádnou zmínku, že by dům byl zbořen a na jeho místě postaven nový.

Škola na Husově nám. čp. 59
V roce 1791 nechal postavit tehdejší majitel Hostivice, zweibrückenský vévoda Karel
August novou přízemní školu opět na Husově náměstí, která dostala číslo popisné 59 (stálé
číslování domů zavedla rakouská císařovna Marie Terezie v roce 1770). Různí starší badatelé
tvrdili (a zřejmě od sebe postupně opisovali), že tato budova stávala původně blíže ke
kostelu. Jako pravděpodobnější se mi jeví názor, že škola stávala původně naopak více do
náměstí, blíže k nynějšímu mostu přes Jenečský potok na silnici do Sobína.
Prvním hostivickým učitelem, kterého známe jménem, byl František Veselý, přijatý
do učitelské služby 25. ledna 1796. Velmi zajímavý a obsáhlý protokol o jeho učitelském
slibu byl přetištěn v publikaci „250 let školy v Hostivici“.
V roce 1824 se z hostivické školy stala dvojtřídka. Již kolem roku 1830 škola nestačila
pro narůstající počet žáků a situaci nevyřešilo ani odškolení Jenče v květnu 1833 (školní
budovu si v Jenči postavili v roce 1838 a do té doby docházeli do Jenče vyučovat výpomocní
učitelé z Hostivice), proto v roce 1838, když Hostivice patřila Ferdinandovi, velkovévodovi
Toskánskému a bratrovi rakouského císaře, byla školní budova přestavěna a zvýšena o první
patro. Zmínka o odkrytých základech podporuje myšlenku, že budova byla vlastně postavena
celá znovu, již na současném místě. Mapa stabilního katastru, která poprvé velmi přesně
zachytila polohu jednotlivých domů, nám v tomto případě nepomůže, protože vznikla až
v roce 1840, dva roky po přestavbě. Stavbu provázel spor mezi hostivickým farářem Pavlem
Haasem a vrchním radou Václavem Wünschem, tehdejším vrchním hejtmanem, o umístění
školních záchodů, ve kterém nakonec uspěl farář.
Do 31. července 1824 působil na hostivické škole jako pomocník Josef Veselý, který byl
propuštěn pro nadměrné holdování alkoholu. Pomocník František Sládek učil od 1. listopadu
1824 do 31. října 1832, kdy místo něj nastoupil Jan Rada. Dále nacházíme v seznamu
v Pamětech okresu Unhošťského pomocníka Jana Malého (do 31. října 1837). Prvním
učitelem zmíněným v nejstarší hostivické školní kronice je Josef Horáček, o kterém se píše
pouze to, že jeho nástupcem byl František Franz. Kronika s odkazem na pamětníky tvrdí,
že Franz vynikal v hudebním umění a psaní frakturou, slavnostním historickým písmem.
Podle Pamětí okresu Unhošťského učil Josef Horáček v Hostivici asi od r. 1827 do 28. října
1834 a Václav Franz (zde psaný jako Franc) od 1. listopadu 1834 do své smrti 25. ledna
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1845. Od 1. listopadu 1837 do 31. října 1838 byl pomocníkem Václav Hron. Nástupcem
Františka Franze se stal Jan Tůma, který ve škole začínal jako podučitel již v listopadu
1838. (Podle Pamětí okresu Unhošťského nastoupil Tůma již 1. listopadu 1834.
Pravděpodobnější se však jeví datum uvedené ve školní kronice, protože přímo navazuje na
působení předchozího pomocníka Hrona.) Vedení školy bylo Janu Tůmovi svěřeno dekretem
pražské konzistoře (tj. církevní instituce) v prosinci 1845.

Školní budova Husovo nám. čp. 59 na pohlednici vydané J. Blažkem z Prahy a odeslané v roce 1913

Ještě v roce 1867 byla škola farní. Zdá se tedy, že hostivické škole se vyhnulo krátké
období, kdy školy převzaly do svého patronátu od vrchnosti obce. Zásadní změnu přinesly
tzv. Hasnerovy školské zákony z let 1867–1869, které zavedly státní dozor nad školami.
Nejpozději od této doby se školy začaly nazývat obecné a zavedeny byly i školy měšťanské.
Učitele v obecné škole jmenovala zemská školní rada na návrh okresní školní rady a
kontrolu, jak probíhá vyučování, prováděl okresní školní inspektor, jehož návštěvy byly
pečlivě zaznamenávány do školní kroniky. Místní školní rada, ve které zasedali zástupci
přiškolených obcí, farář a zástupci školy, měla na starosti hospodářské zajištění školy.
O vzniku hostivické místní školní rady nevíme nic určitého, jako předseda rady je až v roce
1879 zmíněn tehdejší hostivický starosta František Trýb a úplné složení rady známe teprve
pro školní rok 1890/91, kdy jí předsedal hostivický starosta Josef Chlupatý a členy byli
hostivický katolický farář Josef Sirůček, hostivický c. k. hospodářský správce Matěj Benda,
hostivický stavitel Pavel Šafařík, hostivický rolník František Kubr, Matěj Čermák, truhlář
v Hostivici, Antonín Burgr jako zástupce Litovic, Jenečka a Břvů, Antonín Vlček jako zástupce
Sobína a za školu řídící učitel František Mejtský.
O náklady na provoz školy se dělily přiškolené obce podle počtu dětí, které do školy
docházely – v litovické kronice najdeme údaj, že v roce 1875 platily Litovice za 84 dětí
170 zlatých 56 krejcarů, Břve za 60 dětí 124 zl. 80 kr. a Jeneček za 52 dětí 108 zl. 10 kr a
v roce 1879 Litovice za 62 dětí 128 zl. 96 kr., Břve za 41 dětí 85 zl. 28 kr. a Jeneček za 45
dětí 93 zl. 60 kr. Od rodičů žáků se vybíralo 17,5 krejcaru měsíčně nebo 2 zlaté 10 krejcarů
ročně, za chudé platila školné obec.
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Podle nových školských zákonů se stal Jan Tůma nejprve v dubnu 1870 zatímním
řídícím učitelem a poté v srpnu 1871 definitivním. Společně s Janem Tůmou ve škole učili od
1. března 1857 do 12. října 1865 Václav Morávek, od 7. října 1865 do 1. září 1868 František
Mašín a od září 1868 František Šimek (do roku 1871 jako podučitel, poté jako učitel), který
se po Tůmově smrti 14. června 1874 stal prozatímním řídícím učitelem a v červnu 1877 byl
přeložen jako řídící učitel do Únětic.
Jednopatrová školní budova měla od roku 1838 do roku 1871 dvě učebny v patře,
přičemž jižní místnost byla mnohem prostornější. V přízemí bydlel učitel a nacházel se zde
i pokoj pro podučitele. V roce 1871 byla škola proměněna na trojtřídku a třetí učebna vznikla
přestavbou pokoje pro podučitele, ke kterému byla odstraněním příčky připojena sousední
komůrka. O pouhých šest let později, v únoru 1877, přibyla čtvrtá třída. Školní budova již
neumožňovala vytvoření nové učebny, takže pro novou třídu byla pronajata místnost v domě
Františka Trýby (tehdejšího hostivického starosty a předsedy místní školní rady, snad ve
statku čp. 20 na severní straně Husova náměstí).

Žáci před školní budovou Husovo nám. čp. 59 snad kolem roku 1910

Situaci (aspoň na chvíli) vyřešila přístavba školní budovy na Husově nám. čp. 59
o druhé patro v roce 1879. Plány zhotovil místní stavitel Pavel Šafařík a vlastní přestavbu
provedl stavitelský mistr Jan Roztočil z Holešovic. Stavbu nepochybně zajišťovala místní
školní rada a financovaly ji jednotlivé přiškolené obce, jediná zmínka o přístavbě se však
objevuje v nejstarší školní kronice; o nákladech nevíme vůbec nic. Po přístavbě měla školní
budova čtyři učebny, dvě v prvním a dvě ve druhém patře. Z učebny v přízemí vybudované
v roce 1871 zřejmě znovu vznikl byt pro učitele.
V roce 1877 se stal řídícím učitelem František Mejtský a zůstal jím až do září 1898.
Ve škole se v této době vystřídali definitivní učitel František Procházka (od 28. února 1878 do
31. srpna 1878, kdy se stal zatímním řídícím učitelem v Lidicích), podučitel Václav Wagner
(od 23. srpna 1878 do 31. srpna 1881), zatímní podučitel Václav Lamina z Hostouně (od
1. září 1878 do 31. srpna 1879 zastupoval za přeloženého Františka Procházku), zatímní
podučitel Josef Šafařík (od 1. září 1881 do 1. září 1886, kdy byl přeložen na měšťanskou
školu v Unhošti), zatímní podučitel František Payer (od 3. října 1881 do 31. srpna 1882),
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podučitel Viktor Tůma (kdy učil, není známo, ve školní kronice je pouze poznamenáno, že
zemřel v ústavu pro choromyslné v Praze), Františka Famlerová (první učitelka v hostivické
škole, od 1. března do 31. července 1882 zastupovala nemocného Viktora Tůmu), zatímní
podučitel Karel Kasalický (od 1. září 1882 do 3. ledna 1884, kdy se utopil pod ledem
v Břevském rybníce), dočasný podučitel Bedřich Javůrek (od 7. ledna 1884 do 31. prosince
1887), zatímní a nejpozději v roce 1890 definitivní učitel František Pelz (od 1. září 1883),
zatímní a od února 1890 definitivní podučitel František Jiránek (od 1. září 1886 do 31. srpna
1897), výpomocný podučitel Adolf Kott (od 1. ledna 1887 do 31. srpna 1887), definitivní
podučitel a od ledna 1896 definitivní učitel Robert Kincl (od 1. března 1887), definitivní učitel
Emil Píša (od 1. března 1887), výpomocná podučitelka Marie Justová (po část roku 1890
zástup za Emila Píšu, který dočasně zastupoval nemocného řídícího učitele v Hostouni),
zatímní a od února 1896 definitivní učitelka Bedřiška Lameschová (ustavena 28. prosince
1895, ale zřejmě vyučovala již od září, od 1. dubna 1896 jí byla udělena dovolená kvůli
léčení tuberkulózy, které 27. června 1896 podlehla), učitelka ženských ručních prací Marie
Nováková (ustavena v prosinci 1895), zatímní učitelka Františka Lablerová (snad od dubna
1896 do 1. března 1897, kdy si vyměnila místo s Emilií Kubešovou), definitivní učitelka Emilie
Kubešová (od 1. března 1897), zatímní podučitel a později až definitivní učitel Alois Saifrt
(od 1. září 1897), industriální učitelka Marie Nováková (od září 1897) a Vojtěška Pokorná
(zástup za nemocného Františka Pelze na podzim 1897).
Přibývající počet žáků vedl k tomu, že v únoru 1886 povolila zemská školní rada
rozšíření školy o pátou třídu od 1. ledna 1887; k rozšíření došlo již od 1. září 1886. Do
současnosti se dochoval „Předběžný výpočet stavebních výloh při zřízení V. třídy při škole
v Hostivici 1886“ od neznámého autora, podle kterého měly stát stavební úpravy a nezbytné
opravy 1 219 zlatých 1 krejcar a zřízení spíže 170 zl. 86 kr. Přestavbou, o které se nezmiňuje
žádná kronika, vznikla pátá učebna v přízemí školní budovy.
Dne 21. června 1895 prohlédla zvláštní komise místnost najatou pro dívčí pobočku
V. třídy a od školního roku 1895/96 zahájeného 2. září 1895 se nejvyšší ročník rozdělil na
dvě třídy, V.a a V.b. Pisatel školní kroniky si vynechal místo pro číslo popisné domu, ve
kterém vznikla nová učebna, ale nikdy tento údaj nedoplnil. Z pozdějšího zápisu víme, že ve
školním roce 1898/99 byla škola pětitřídní s pobočkou dívčí V.b v pronajaté nevhodné
místnosti v domě Václava Procházky u nádraží (Žižkova čp. 121). Není však jisté, zda se sem
mezi roky 1895 a 1898 třída nepřestěhovala odjinud.
Místní školní rada chtěla řešit situaci přístavbou školy. Podle nerealizovaného projektu
hostouňského mistra zednického Josefa Holoubka z roku 1898, který se dochoval v archivu,
měla být budova rozšířena směrem k nynější Pelzově ulici a v každém podlaží měla vzniknout
nová učebna; škola tedy měla mít celkem sedm tříd. Proč z tohoto plánu sešlo, nevím.
Dne 28. září 1898 nastoupil nový definitivní řídící učitel František Krotil, do té doby
řídící učitel v Hořelici (dnes součást Rudné). Od tohoto okamžiku již kvůli zachování
přiměřeného rozsahu brožury nemohu uvádět jednotlivé učitele, kteří se ve škole vystřídali.
Ve školním roce 1899/1900 byla umístěna dívčí třída v bývalé laboratoři c. k.
velkostatku v bývalé zámecké zahradě v jednom nevhodném pokoji. Nedokáži určit, který
z domů čp. 194 až 196 na začátku Litovické ulice (očíslovaných až v roce 1920) byl takto
označován, snad to byl největší dům čp. 195. Od 29. ledna 1901 musela správa školy na
příkaz zemské školní rady zastavit vyučování v přízemí školní budovy (pro připomenutí:
Husovo nám č. 59) a v pronajaté „laboratoři“. V první až čtvrté třídě proto bylo zavedeno
půldenní střídavé vyučování. V příštím školním roce 1901/02 se vyučovalo ve čtyřech
učebnách ve školní budově a ve dvou učebnách v najaté „laboratoři“. Pro narůstající počet
dětí bylo od tohoto roku zaváděno půldenní vyučování ve čtvrtém ročníku. V září 1902 bylo
místní školní radě oznámeno úředním výměrem, že vlastní školní budova je zdravotně
nevhodná (a to se již nevyučovalo v nejhorší místnosti v přízemí!) a byt řídícího učitele vlhký
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a nezdravý. O případných výhradách k najaté „laboratoři“ se školní kronika nezmiňuje,
přestože rok předtím byla učebna v této budově zavřena jako nevyhovující.
Řídící učitel František Krotil onemocněl v dubnu 1902 zánětem plic a 12. června 1902
zemřel. Zástupcem se stal František Pelz, který byl 23. září 1902 jmenován zatímním řídícím
učitelem. Od 1. března 1903 nastoupil nový definitivní řídící učitel Jan Suchoradský.
V březnu 1903 vedl narůstající počet žáků ke zřízení jedné zatímní pobočky do konce
školního roku a definitivní pobočka se stala pohyblivou, měla být zřízena v nejvíce
přeplněném ročníku. Dvě třídy byly zřízeny ve čtvrtém a pátém ročníku. Dívčí třída
IV. ročníku byla umístěna do těsné místnosti v „laboratoři“, kde do té doby bydlel učitel
Antonín Uhlík, a v této budově se učili rovněž žáci II. a III. třídy. Učebna v bývalém bytu
nevyhovovala, takže od příštího školního roku byla zatímní pobočka zrušena a definitivní
pobočka byla otevřena u nejvíce přeplněného čtvrtého ročníku. Ve školním roce 1904/05
byla pobočka zřízena v V. třídě a ve IV. třídě se vyučovalo polodenně – dopoledne hoši,
odpoledne dívky. Když pak v dubnu 1905 úlevy pro žáky V. tříd umožnily sloučení tohoto
ročníku, rozdělila se IV. třída na dvě pobočky. I v následujícím školním roce vznikly pobočky
ve IV. ročníku, takže v V. třídě učil Alois Saifrt dnes neuvěřitelných 111 žáků.
Počet žáků a nedostatek vyhovujících prostor působil stále větší obtíže. Již v květnu
1901, v době prvního polodenního vyučování, požádaly Litovice o odškolení, jejich žádost
však byla zamítnuta. Podle ústního podání byla žádost pouze gestem, které mělo pohnout
úřady k činu. Situace byla skutečně zralá na zásadní řešení, na stavbu nové školní budovy.

Stavba školní budovy Komenského čp. 141 v roce 1906
Jak už bylo uvedeno výše, hospodářské zajištění chodu škol i provozu školních budov
příslušelo místním školním radám. Hostivickou místní školní radu zvolenou v roce 1904, která
zajišťovala stavbu nové školní budovy, tvořili předseda František Kubr, hostivický starosta,
členové Josef Sirůček, farář v Hostivici, Antonín Kratochvíle, c. k. hospodářský správce
v Hostivici, Jan Suchoradský, řídící učitel, Pavel Šafařík, stavitel v Hostivici, Antonín Tůma,
rolník v Hostivici, Josef Kozák, rolník v Hostivici, Ladislav Novotný, starosta spojených obcí
Litovice-Břve-Jeneček a rolník ze Břvů, František Ptáček, hostinský ze Břvů, a Václav
Turecký, rolník v Sobíně, a náhradníci Václav Nykles a Josef Chlupatý, oba rolníci v Hostivici.

Pohled na Hostivici od jihu ukazuje místo budoucí školy. Stodola uprostřed patří ke statku čp. 9
a dnes v ní provozuje Vladimír Burger železářství. Snímek z pohlednice z počátku 20. století

O stavbě druhé školní budovy se usnesla místní školní rada dne 17. září 1904. Na další
schůzi 23. září 1904 byla navržena tato místa:
- první na pozemku rolníka p. Antonína Tůmy v Hostivici vedle stodoly rolníka p. Josefa
Chlupatého (nyní Burgrova železářství čp. 11), tj. místo, kde dnes škola stojí,
- druhé na poli patřícím zdejšímu c. k. velkostatku proti hospodářství rolníka Josefa Kozáka
(dnes areálu Technických služeb čp. 100), tj. na místě nynější sokolovny,
- třetí na poli c. k. velkostatku za „ovčínem“ (současným areálem PREX čp. 16), tj. na rohu
nynějších ulic Čsl. armády a Cihlářské, na místě prodejny stavebnin NZT,
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- a čtvrté na farním poli za kovárnou p. Josefa Henycha, tj. přibližně v místech, kde se dnes
nachází stadion.
Dne 25. října 1904 místní školní rada rozhodla, že školní budova bude mít pět tříd, a
požádala c. k. okresní školní radu na Kladně, aby vyslala komisi a vybrala místo ke stavbě.
Zároveň vyzvala přiškolené obce, aby vysílaly své zástupce na jednání rady, takže schůzí se
dále účastnili rolník Matěj Čermák a obchodník Josef Procházka, oba z Hostivice, František
Linek z Litovic, rolník Josef Horešovský z Jenečka a Matěj Prchal a po jeho úmrtí Antonín
Vlček, rolníci ze Sobína.
Komise konaná 9. listopadu 1904 uznala všechna místa za způsobilá a rozhodnutí tedy
nechala na místní školní radě, která 17. listopadu 1904 vybrala třetí navržený pozemek. C. k.
velkostatek odmítl tento pozemek odprodat a argumentoval tím, že provoz školy by trpěl
kouřem z cihelny a z parního stroje ve dvoře, zápachem ze stájí a hlukem z blízké kovárny.
Náhradou nabídl pozemek o 100 až 150 metrů dále směrem k Jenečku.
Místní školní rada přečetla 19. ledna 1905 stanovisko velkostatku a rozhodla se vybrat
první navrhovaný pozemek. Jeho majitel Antonín Tůma byl jako člen rady přítomen jednání a
s prodejem pozemku souhlasil, takže byla hned schválena výměra potřebného pozemku
3 600 m2 a kupní cena 5 000 korun. Proti tomuto rozhodnutí se odvolali zástupci obcí Litovic
a Jenečka František Linek a Josef Horešovský, že odůvodnění velkostatku je nedostatečné.
Svou roli zřejmě hrálo to, že vybrané místo je dál od Litovic i Jenečka a děti by tak musely
do školy déle docházet. Okresní školní rada protest zamítla, takže bylo potvrzeno místo, kde
škola skutečně stojí.
Na schůzi 1. února 1905 místní školní rada zvolila komisi k jednání o zakoupení
pozemku pro školu, kterou tvořili litovický starosta Ladislav Novotný ze Břvů, hostivický
starosta František Kubr, sobínský starosta Václav Turecký a zdejší c. k. hospodářský správce
Antonín Kratochvíle. Tato komise měla zároveň obstarat půjčku ze Zemské banky království
Českého, která by se splácela příštích 50 let. Školní rada se dále usnesla, aby byl vyzván pan
Ferdinand Slabý, mistr zednický ze Smíchova, k vypracování náčrtku čtyř- nebo pětitřídní
školní budovy do příští schůze rady.
Již 6. února 1905 zadala místní školní rada Ferdinandu Slabému vypracování
podrobného plánu a rozpočtu na pětitřídní školní budovu. Zda v té době již měla vyžádaný
náčrtek, kronika neuvádí. Rozpočet i plán obdržela rada 22. května 1905, takže 30. května
1905 upravila technické podmínky pro stavitele a zároveň se usnesla, že stavba školy se
zadá výběrovým řízením a konkurz bude oznámen inzeráty v novinách.
Za technického znalce stavby zvolila místní školní rada pana Václava Drnka, c. k.
stavitele v Hostivici, a do stavebního dozorstva byli zvoleni František Ptáček, hostinský ze
Břvů, Václav Turecký, starosta ze Sobína, rolníci Josef Kozák a Matěj Čermák a starosta
František Kubr, všichni tři z Hostivice.
Z devíti nabídek stavitelů na stavbu nové školy přijala místní školní rada na schůzi
15. června 1905 nabídku Ferdinanda Slabého, mistra zednického ze Smíchova, který slevil
z rozpočteného nákladu 17,2 %. Stavba školy byla tomuto staviteli zadána s podmínkou, že
bude zaměstnávat místní dělníky.
Rozpočet na stavbu školy činil 70 558 korun 85 haléřů a byl rozdělen mezi jednotlivé
obce takto:
obec Hostivice zaplatí
50,40 % čili 35 561 K 66 h
spojené obce Litovice, Břve a Jeneček 36,52 % čili 25 768 K 09 h
obec Sobín
13,08 % čili 9 229 K 10 h
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Školní budova Komenského čp. 141 na pohlednici vydané J. Blažkem z Prahy a odeslané v roce 1914

Protože se zedníci a dělníci nedohodli se stavitelem o výši mzdy, vypukla koncem srpna
1905 stávka a celý měsíc se na stavbě nepracovalo. Na schůzi 30. září 1905 školní rada
vyhověla žádosti stavitele, aby místo domácích stávkujících dělníků mohl zaměstnat cizí
řemeslníky, takže stavba pak rychle pokračovala a do zimy byla budova pod střechou.
Místní školní rada se na svých schůzích zabývala také vybavením budovy. Dne
14. listopadu 1905 se usnesla na tom, že veškerá kamna do tříd i do bytu řídícího učitele
postaví sama a sama zajistí i železná zábradlí, vrata a dvířka u zahrady a železnou pumpu.
Dne 28. ledna 1906 pak zadala hostivickému truhláři Bohumilu Machovi výrobu nových lavic
a otáčecích tabulí do dvou tříd.
Dne 22. února 1906 se usnesla místní školní rada na tom, aby její předseda podal
žádost k zemskému výboru o udělení subvence na stavbu školy.
Stavba školy byla dokončena 20. srpna 1906, kolaudace provedená komisi vyslanou
okresní školní radou proběhla 12. září a 16. září byla budova vysvěcena. Svěcení školy bylo
velkou společenskou událostí, které se podle podpisů ve školní kronice zúčastnili vikariantní
sekretář a farář ze Stodůlek Augustin Krčmář, okresní starosta J. Náprstek, c. k. okresní
školní inspektor Rudolf Soukup, c. k. hospodářský správce Antonín Kratochvíle, c. k. správce
Horešovský, c. k. profesor Josef Kubr, za obec Hostivice Josef Procházka, za spojené obce
Litovice-Břve-Jeneček František Linek, hostivický farář Josef Sirůček, Antonín Tůma, zástupci
hostivického sboru dobrovolných hasičů i spolku Hostivít, místní učitelé, zástupci okolních
obcí a škol a další hosté.
V této době začínal školní rok vždy 15. září. Protože k tomuto dni nebyla budova ještě
vybavena nábytkem, povolila c. k. zemská školní rada odložení začátku vyučování. Školní rok
1906/07 byl zahájen 24. září 1906 jako obvykle „slavnými službami božími a vzýváním Ducha
sv., jichž se veškerá školní mládež se svými učiteli zúčastnila,“ jak ve školní kronice
zaznamenal řídící učitel Jan Suchoradský. Do školy tehdy docházelo 417 žáků.
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Ve školní kronice je zaznamenán i podrobný popis školy po jejím dokončení. Jako
zajímavý dokument, jak si předci před sto lety představovali moderně vybavenou školu, si
zaslouží úplné ocitování (s původním pravopisem):

„Nová školní budova nachází se na jižní straně obce, při cestě k Sobínu vedoucí. Jest
jednopatrová a provedena v lehkém slohu české renaissance. Průčelím svým směřuje ku
straně východní a na obou jeho koncích vystupují poněkud rissality, ozdobenými štíty
zakončené. Na opačné straně přidružuje se k oběma rissalitům krajním ještě výstupek pro
schodiště a záchody, taktéž štítem zakončený. Proti blesku chráněna jest budova celkem
devíti hroty, z nichž 4 jsou tyče a ostatních 5 svodičů chrání štíty.
Dlážděný a do polokruhu rozšířený chodník vede k hlavnímu vchodu, nad nímž jest
socha učitele národů Jana Amosa Komenského. Vestibul jest ladně upraven a pěknou
štukatérskou prací vyzdoben, osvětlován jest půlkruhovým oknem nade dveřmi se
nalézajícím, podlaha vyložena jest dlaždicemi chamotovými. Po osmi žulových schodech
vystupuje se ku zaskleným dveřím pendlovým, opatřeným novým systémem sklapovacích
per.
Za těmito dveřmi jest chodba se vchody vlevo do dvou školních světnic, vpravo do bytu
řídícího učitele, jeho kanceláře a dvojích záchodů. Osvětlena je dvěma okny se strany
západní, cementovými dlaždicemi vydlážděná, klenba stropu jest zde zrcadlová, stropy všech
ostatních místností v přízemí jsou traversové.
Proti vchodu sestupuje se po osmi pískovcových schodech ku východu na dvůr neb do
sklepa, kamž vede ještě 10 schodů z tvrdého pískovce žehrovického.

Žáci obecné školy před vchodem do školy. Jejich učitel Antonín Uhlík ve škole působil
do června 1919, takže snímek musel být pořízen před tímto datem
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Z přízemku do I. patra vchází se po 29 širokých žulových schodech mírně stoupajících.
Vedle schodů těchto dole vpravo jest připevněn na stěně zvonec, jímž se na počátku a po
skončeném vyučování znamení dává. Schodiště to jest dvojdílné s odpočívadlem uprostřed,
po volné jeho straně jest železné zábradlí s opěradlem, bezpečnostními knoflíky opatřeným.
Světlo přichází sem čtyřmi velikými okny, strop zde jest velmi vysoký a lehce vymalován.
Hned za schodištěm jest chodba, stejně vydlážděna jako v přízemku, se stropem
v zrcadlové klenbě provedeným, čtyřmi velkými okny osvětlená. Odtud jsou vchody do tří
učeben, sborovny, dvojích záchodů; železné bezpečnostní dvéře vedou odtud na půdu, kamž
vystupuje se po 23 pískovcových schodech.
Úhrnem umístěno jest v budově této 5 síní učebných; pamatováno bylo při stavbě
samé na možné rozšíření, jehož snadno bylo by lze dosíci zbouráním příčky mezi kabinetem
a sborovnou.
Dvéře všech tříd jsou dvoukřídlové a otevírají se ven do chodby. Třídy jsou 3,85 m
vysoké, okna v nich téměř vždy po levé straně v rozměrech 2,40 x 1,20 m dovnitř k otvírání
a záclonami opatřená proti slunci.
O větrání je postaráno náležitě. V každé učebné síni jsou 2 větráky ve zdech, s otvory
nad střechu budovy vyvedenými, v protějších oknech jsou vždy dva sklapovací větráky; krom
toho možno větrati zvláštním zařízením v kamnech. Prkenné podlahy učeben, kabinetu,
sborovny i kanceláře impregnovány jsou lněným olejem proti prachu a za účelem dosažení
větší trvanlivosti.
Kamna jsou vesměs železná, plášťová, systému Heim-Meidingerova a mají dostatečnou
výhřevnost, která u každé jednotlivé místnosti dle její polohy brána byla. Zvláštními
průduchy možno do kamen neustále přiváděti čerstvý vzduch z venku, takže teplo jimi
vydávané jest nejen příjemné, ale i zdravé.
Záchody jsou pro každé pohlaví zvlášť oddělené, pro hochy jsou jak v přízemí, tak
v I. patře zřízeny pissoiry, soustavou kalíšků opatřené, aby zápach z nich vycházeti nemohl.
Veškeré místnosti jsou světlé a podlaha v nich opatřena cementovými dlaždicemi; roury
v nich jsou z kameniny a vyvedeny jsou až nad hřeben střechy, dole pak ústí do dvou
velikých žump na dvoře školním. Žumpy ty zbudovány jsou z tvrdých cihel, cementovou
maltou omýtnuty, překlenuty a pokryty vrstvou země; otvory pak do nich k odstraňování
výměsků určené, opatřeny jsou železnými příklopy hermeticky uzavřenými.
Byt řídícího učitele jest v severní části přízemku školní budovy a opatřen jest zvláštním
vchodem, takže jest od ostatních místností školních isolován a skládá se z předsíně,
kuchyně, dvou pokojů, spíže a klosetu. Předsíň osvětlena jest dvěma okny, kuchyně jedním
a každý pokoj dvěma. Ve spíži jsou 2 malá úzká okna. V kuchyni a v obou pokojích jsou
v oknech šestidílné okenice, v kanceláři pak 2 čtyřdílné. Podlahy v bytu říd. učitele jsou
vesměs prkenné, ve spíži a v předsíni vydlážděny jsou cementovými dlaždicemi.
Ve zvláštním vchodu do bytu řídícího učitele vedoucím jest 11 pískovcových schodů
lomových. Kvůli užšímu spojení s ostatní školní budovou zřízeny jsou z předsíně taktéž dvéře
do hlavní chodby v přízemku.
Půda vydlážděna jest hliněnými dlaždicemi a opatřena 6 velkými a 4 malými okny.
Střecha školní budovy jest kryta taškami a opatřena kolem zinkovými žlaby plechovými a
příslušnými rourami k odvádění vody dešťové. Pro kominíka zřízeny jsou ve střeše dva
otvory opatřené sklapovacími železnými dvířky, kudy jest pohodlný přístup ke komínům.
Téměř pod celým bytem řídícího učitele a pod hlavní chodbou jest klenutý sklep,
cihlami vydlážděný, hladce omýtnutý a 8 okny se železnými rámy osvětlovaný; ve sklepě tom
jsou dvířka pro vybírání sazí ze všech komínů.
Kolem školní budovy jest pozemek sloužící jako dvorek, cvičiště tělocvičná a zahrada
školní a obehnán jest ze tří stran zdí cihlovou, v níž na straně severní jest vjezd opatřený
železnými vraty a postranními dvířky.
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Na straně východní jest zahrada ohraničena kovaným železným zábradlím ve slohu
renaissančním na kamenné podezdívce.
Školní zahrada sama má výměry 18 a 22 m2 a jest v ní školka ovocná, oddělení
zelinářské, květinářské a botanické a jest tamtéž studna se železným čerpadlem, která
k zalévání hojnost vody poskytuje.“

Od roku 1906 do roku 1931
Nová školní budova od počátku nepostačovala. Bylo v ní pět učeben, počet žáků si však
vynutil zřízení dvou poboček a škola tedy měla sedm tříd. II. a III. třída byla ve školním roce
1906/07 umístěna v učebnách ve druhém patře staré školy a tyto prostory pak škola
používala už trvale. V roce 1913/14 byly zřízeny zatímní pobočky při II. a III. třídě, takže
škola měla celkem 9 tříd. Pro nové třídy se našly učebny v prvním patře staré školy a od této
doby byly obě školní budovy trvale plně obsazeny.

Učitelský sbor ve školním roce 1918/19. Vzadu zleva Růžena Peřinová (Kožušníková),
František Pechlát, Jaroslava Pelzová, Milada Kramlová, Pavla Hornerová a Antonín Uhlík,
vpředu Alois Saifrt, Helena Tittelbachová, Hermína Skydánková a Alois Geltner

Až do roku 1914 probíhal školní život svým stálým způsobem, který se odráží i ve velmi
podobných zápisech o jednotlivých letech ve školní kronice. Pravidelně zde čteme o rozdělení
učitelů do jednotlivých tříd a změnách v učitelském sboru, o počtech žáků a úlevách
v docházce, o návštěvách okresního školního inspektora, o oslavách všech jubileí císaře a
jeho rodiny a jiných slavnostech (například od roku 1908 se pravidelně sázely stromy na
Husově náměstí), o darech, které škole předala místní školní rada i jiní dobrodinci, o
nemocech žáků či o vaření polévky pro chudé žáky. V některých letech zmiňuje řídící učitel
Suchoradský v zápisech průběh okresní školní konference a od roku 1907 pravidelné požární
zkoušky (cvičné vyklizení školy) dvakrát až čtyřikrát ročně.
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Výrazně do chodu školy zasáhla 1. světová válka v letech 1914 až 1918. Řada učitelů
byla aspoň po část války odvedena do armády, třídy musely být slučovány (ve školním roce
1915/16 bylo ve IV. třídě 133 dětí!) a zbývajícím učitelům byly přidělovány stále nové
povinnosti, například zajišťovat rozdělování potravinových lístků či organizovat různé sbírky.
V dubnu 1914 onemocněl řídící učitel Jan Suchoradský a jeho zastupováním byl
pověřen František Pechlát. V lednu 1915 se Suchoradský vrátil do školy, ale 6. května 1915
náhle zemřel. Novým zatímním řídícím učitelem se stal František Pechlát, který byl
15. června 1916 také povolán do války. Správy školy se dočasně ujal Alois Saifrt, a i když se
Pechlát vrátil do školy, k 1. září 1917 byl jmenován definitivním řídícím učitelem Alois
Geltner, který do Hostivice přešel z Jinočan (ne ze Stodůlek, jak píše v „250 letech školy
v Hostivici“ Miloš Šrámek!).
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se ve školní kronice mění politické
pozadí zápisů, místo narozenin císaře se slaví narozeniny prezidenta republiky T. G.
Masaryka, sází se stromy svobody, zmíněny jsou sokolské slety. To hlavní, školní vyučování,
však probíhalo nadále dost podobně a také provozní starosti ještě nějakou dobu zůstávaly
stejné jako za války, například kvůli nedostatku uhlí muselo být přerušováno vyučování.
V roce 1920 se změnil začátek školního roku na 1. září.
Od 1. října 1920 byla v Hostivici zřízena měšťanská škola, jejímž ředitelem se stal
František Klapka. Pro tuto školu byl zřízen újezd tvořený obcemi Hostivice, Litovice, Sobín,
Jeneč a Chýně, které se dělily o náklady. Podle litovické obecní kroniky vznikly takovéto
újezdní měšťanské školy pouze dvě v celé republice. Měšťanská škola od počátku sdílela
stejné prostory s obecnou školou a mnozí učitelé vyučovali v obou školách. V roce 1920
otevřela měšťanka I. a II. ročník a přešli na ní někteří žáci obecné školy, takže na obecné
škole mohly být sloučeny třídy ve IV. a V. ročníku.
Vznik měšťanské školy způsobil opět problém s nedostatkem učeben. Místní školní rada
proto nechala v létě 1921 postavit domek pro řídícího učitele v rohu školní zahrady (Školská
čp. 199) a z jeho bytu v nové škole (Komenského čp. 141) zřídila dvě učebny. Další učebna
vznikla spojením kabinetu a sborovny, které byly přes protest učitelů přesunuty na půdu.
Měšťanská škola pak měla pronajaté celé první patro se 4 učebnami a obecná škola užívala
ostatní prostory v nové škole a celou starou školní budovu (Husovo nám. čp. 59).
Ani tato úprava situaci nevyřešila, protože již ve školním roce 1921/22 bylo nutné
znovu rozdělit V. třídu. Tentokrát bylo zvoleno střídavé vyučování tak, že dívky se učily
v pondělí, ve středu a v pátek a hoši v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. O rok později naštěstí
počet žáků dočasně poněkud poklesl, takže toto opatření nebylo nutné.
V roce 1924 nechala místní školní rada zřídit elektrické osvětlení ve třídách a chodbách
staré školy a v nové škole ve všech třídách měšťanské školy, v kabinetu, sborovně, na
chodbách a ve sklepě. O třídách obecné školy v nové budově se kupodivu nic nepíše.
V roce 1925 byl penzionován dosavadní ředitel obecné školy Alois Geltner (po 43 letech
služby) a od 1. září 1925 byly obecná a měšťanská (zvaná v kronice též občanská) škola
spojeny pod jednu správu. Ředitelem spojených škol byl ustaven Augustin Urban.
Počet žáků se stal kritickým opět ve školním roce 1929/30. Zatímco v předchozím roce
byly zřízeny dvě třídy v I. až III. ročníku a obecná škola s osmi třídami obsadila všechny
dostupné místnosti ve staré i nové škole, nyní byla zřízena ještě pobočka ve IV. třídě. Čtvrté
třídy se po měsíci střídaly ve využívání tmavé a vlhké přízemní místnosti ve staré škole, která
byla uznána za nezpůsobilou. Ve školním roce 1930/31 již byly zřízeny pobočky ve všech
ročnících a obecná škola tedy měla 10 tříd. V nevyhovující místnosti v přízemí staré školy,
kde bylo původně povoleno vyučování jen na jeden rok, se střídaly čtvrté a páté třídy a pro
jednu třídu se používal sál v hostinci Miroslava Nerada (dnes hotel Chmelový keř, Čsl.
armády čp. 22), k výuce nevhodný. Opět vyvstala potřeba situaci řešit zásadnějším
způsobem, kterým se stala přístavba nové školy v roce 1931.
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Přístavba budovy Komenského čp. 141 v roce 1931
I v roce 1931, kdy probíhala přístavba školy, měla rozhodující slovo místní školní rada,
její úplné složení však neznáme. Předsedou byl František Šváb z Hostivice a ve školní kronice
je poznamenáno, že do rady byli 7. května 1930 zvoleni za učitele Helena Tittelbachová,
Alois Saifrt a František Bočinský.
S velmi dobrým návrhem, jak školu přestavět, přišel ředitel Augustin Urban. Šikovně
využil prostoru na západní straně budovy a doplnil zde další dvě učebny v každém patře,
takže půdorys tvaru „T“ se změnil na tvar „E“. Další prostor byl získán zvýšením budovy o
druhé patro. Přístavbou vzniklo osm nových učeben, dva kabinety (velký v prvním patře a
malý vedle bytu školníka), sborovna, ředitelna, kuchyně a byt pro školníka.

Úvod protokolu ze stavebního řízení k přístavbě školy z 22. února 1931 a podpisy zúčastněných
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Razítko a podpis
stavitele
Rudolfa Šťastného

Plán přístavby školy
z roku 1931:
půdorys přízemí

Razítko školy používané
v roce 1926

Plán přístavby školy
z roku 1931:
půdorys 2. patra

Razítko
místní školní rady

Plán přístavby školy
z roku 1931:
příčný řez
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Místní školní rada návrh přijala, získala souhlas všech přiškolených obcí s přístavbou a
zadala vypracování projektu Antonínu Haklovi, zednickému mistrovi z Hostivice. Okresní
školní výbor schválil předložené plány 17. února 1931. Jisté zdržení způsobilo výběrové
řízení, kterým se však dosáhlo snížení ceny z předběžně vypočtené částky 635 000 Kč na
476 900 Kč. Stavba byla zadána Rudolfu Šťastnému, podnikateli staveb z Jenče,
s podmínkou, že bude hotova za tři měsíce. Práce začaly 13. července 1931.
K dohledu na stavbu byl ustanoven stavební výbor, jehož předsedou byl Ing. Ladislav
Dlabač ze Sobína a členy pánové Šváb, Chalupa, Novák a ředitel Urban s hlasem poradním.
Po dobu ředitelovy nemoci jej ve stavebním výboru zastupoval učitel František Bočinský.
Stavební dozor vykonával zednický mistr František Šlapánek z Litovic.
Rudolf Šťastný stavbu dokončil 15. října a ostatní řemeslníci pak rychlým tempem
dodělávali vnitřní práce. Do prvních a druhých tříd byly objednány moderní, sklápěcí
dvousedadlové lavice od firmy Thonet Mundus a do některých učeben nová kamna od firmy
Fenom. Místní truhláři dodali scházející tabule a zařídili kreslírnu.
Probíhající přestavba ovlivnila začátek nového školního roku. Obecná škola vyučovala
polodenně ve staré budově, měšťanská zahájila vyučování až 16. září, o dva týdny později.
Jednotlivé třídy se stěhovaly postupně podle toho, jak byly dokončovány učebny, a do
vánočních prázdnin se již učilo jen v nové škole.
Hostivické obecní zastupitelstvo se usneslo již v březnu 1930, aby se měšťanská škola,
pokud se v budoucnu postaví, jmenovala po prezidentu Tomáši G. Masarykovi. Přestavěná
škola tedy s Masarykovým souhlasem, který došel 14. prosince 1931, nesla pojmenování
Masarykova obecná a měšťanská škola. Tento název byl proveden velkým písmem
v hlavním průčelí školy nad okny druhého patra.
Úřední kolaudace proběhla úspěšně 10. listopadu 1931 a v lednu při schůzi
rodičovského sdružení byla škola oficiálně otevřena.

Masarykova obecná a měšťanská škola po přístavbě v roce 1931.
Vpravo dole je vidět reklamní tabule stavitele Šťastného
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O peníze jde až v první řadě, takže ještě musím zmínit, jak byly uhrazeny náklady na
stavbu. Celkový náklad na stavbu a částečné zařízení dosáhl 557 783 Kč 59 h. Starou školní
budovu (Husovo nám. čp. 59) koupila hostivická obec za 120 000 Kč a zřídila zde obecní
úřad, 25 000 Kč činila zemská subvence a o zbývající náklady se podělily obce podle
daňového klíče takto: Hostivice 228 250 Kč, Litovice 141 100 Kč a Sobín 45 650 Kč. Litovice
si tyto peníze půjčily u Okresní záložny v Unhošti na úrok 6,25 % a úmor 0,75 %, o tom, kde
získala peníze Hostivice, pamětní kniha mlčí.
Přestože školy měly jednotnou správu, provoz obecné školy zajišťovala místní školní
rada a měšťanské školy újezdní školní rada. Budova patřila obecné škole, takže místní školní
rada pronajala smlouvou přijatou 3. října 1931 měšťanské škole 5 učeben, kuchyni, ředitelnu
a sborovnu společnou s obecnou školou za 26 000 Kč ročního nájmu, ale jen na dobu, dokud
místnosti nebude potřebovat obecná škola.
Prvním školníkem, který bydlel v nově vybudovaném bytě, byl legionář V. Bílek.

Obecná škola v letech 1934 až 1953

Učitelský sbor obecné školy ve školním roce 1935/36. U fotografie nejsou ve školní kronice uvedena
jména. Zcela vlevo stojí František Bočinský a vedle něj Josef Bohuslav, zcela vpravo Adolf Kubát

V roce 1933 končil ředitel obecné i měšťanské školy August
Urban 40. rok učitelské služby, požádal o propuštění do výslužby, od
1. dubna 1933 dostal zdravotní dovolenou a 31. srpna byl
penzionován. Zastupoval ho nejprve odborný učitel František
Němeček, který odešel na definitivní místo do Prahy, a poté od
1. července 1933 Růžena Kožušníková.
V únoru 1934 se opět rozdělila správa obou škol. Dne 28. června
1934 se stal zastupujícím ředitelem obecné školy František Prášek, ale
již v srpnu získal definitivní ředitelské místo v Libčicích. Novým
zatímním ředitelem byl od 15. srpna 1934 jmenován učitel František
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Školní razítko
používané
v roce 1938

Bočinský a od 1. září 1935 se stal definitivním ředitelem Josef Bohuslav. V dubnu 1936
byla poslední zatímní pobočná třída přeměněna na definitivní a obecná škola tedy měla
celkem deset definitivních tříd, pět postupných a pět pobočných. Josef Bohuslav převzal
v březnu 1938 funkci referenta státní osvětové služby, zastupujícím ředitelem byl jmenován
od 1. května 1938 učitel Václav Zahradníček, kterého vystřídal od 1. července 1938 učitel
František Bočinský. Od školního roku 1941/42 se Bočinský stal definitivním ředitelem a
v průběhu války byl často nemocný. V roce 1942 i přes nemoc vedl správu školy, od října do
prosince 1944 jej zastupovala Marie Hájková, od září 1945 Miloš Šrámek a od ledna 1946
Jaroslav Javůrek. Když byl Bočinský k 1. únoru 1947 penzionován, ustavil okresní školní
výbor Jaroslava Javůrka novým ředitelem. K 1. září 1948 proběhla školní reforma, kterou se
z obecné školy stala národní škola, povinná pro všechny děti od 6 do 11 let. Od 1. září
1951 nastoupil Karel Šmejkal, který zůstal ve funkci ředitele do 31. srpna 1953, kdy další
školní reforma změnila uspořádání škol.

Učitelský sbor obecné školy ve školním roce 1940/41. Zcela vlevo stojí Ladislav Pexa,
třetí zleva farář Václav Hájek, pátý zprava vyčnívá Miloš Šrámek, třetí zprava je Ludmila Jindrová
a zcela vpravo František Bočinský

Měšťanská škola v letech 1934 až 1953

Školní razítko
používané
v roce 1938

Osamostatněnou
měšťanskou
školu smíšenou převzal od 1. července
1934 Josef Mansfeld. Ve školním
roce 1934/35 měla škola celkem sedm
tříd, tři postupné a 4 pobočné, a
využívala celé druhé patro školní
budovy i jednu učebnu v prvním patře
místo kabinetu, který se přestěhoval na
zřízen jednoroční učební kurz, který se o
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Válečné razítko měšťanské
školy, tehdy zvané hlavní

půdu. V roce 1936/37 byl
rok později označoval jako

IV. ročník. K vyučování jedné třídy bylo nutné v letech 1937 až 1940 využít zasedací
místnost hostivické radnice (Husovo nám. čp. 59, bývalá školní budova). Ředitel Mansfeld byl
31. března 1941 penzionován, protože jako bývalý legionář nemohl za okupace tuto funkci
zastávat, a od 1. dubna do konce školního roku ho zastupoval zatímní odborný učitel Jiří
Geltner, kterého vystřídal zatímní odborný učitel František Pěkný.
Od školního roku 1941/42 se změnil název na hlavní školu a škola se stala čtyřtřídní
podle německého vzoru. Zároveň byl limitován počet přijímaných žáků, ostatní zůstávali na
obecné škole. Provoz školní budovy byl různě omezován. Často se v zimě nevyučovalo pro
nedostatek uhlí. V listopadu 1944 obsadila německá armáda dvě učebny a 17. dubna 1945
zabrala prakticky celou školu. Pád německého letadla 25. dubna 1945 zničil část střechy
školní budovy, ubytovaným vojákům se naštěstí podařilo včas uhasit začínající požár.

Škola se zničenou střechou v dubnu 1945, po pádu německého letadla

Vyučování v uklizené škole bylo obnoveno 17. května 1945. Na měšťanskou školu byli
převedeni i žáci, kteří museli zůstat na obecné škole, měšťanka však byla nadále čtyřletá
navíc s jednoročním učebním kurzem. Ředitelem se stal opět Josef Mansfeld. V roce 1948 se
školskou reformou škola přejmenovala na střední školu, zůstala čtyřletá a byla povinná pro
všechny žáky. Dne 1. srpna 1950 odešel Josef Mansfeld do důchodu a na jeho místo byl
jmenován Miloš Šrámek, dosavadní odborný učitel této školy.
V zimě 1945/46 byla ve sklepě upravena kuchyně, kde se pro žáky vařily tzv.
přesnídávky, většinou jednoduché polévky. Suroviny většinou pocházely z potravinové
výpomoci USA v akci UNRRA. V roce 1951 bylo ve škole zřízeno ústřední topení a od února
1951 fungovala v suterénu nově zřízená kuchyně. Budova opět kapacitně nepostačovala,
takže od 1. září 1952 byly nově otevřeny dvě náhradní třídy vybudované z dílny Antonína
Findejse ve Školské ulici čp. 447 (toto číslo bylo později přiděleno jinému domu v ulici
U Vodárny, i když stavba stále existuje).
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Žáci I.A střední školy ve školním roce 1950/51. Uprostřed sedí učitelka J. Hošková a ředitel Miloš
Šrámek. Po stranách vchodu do budovy jsou vidět tabule s označením národní a střední školy

Škola od roku 1953 do roku 1973
V roce 1953 proběhla další školní reforma. Národní a střední škola byla sloučena a nově
se nazývala osmiletá střední škola. Funkci ředitele vykonával dosavadní ředitel střední
školy Miloš Šrámek.
V roce 1956 byly upraveny třídy v bývalé dílně pana Findejse na školní dílny. Pro velký
počet žáků se muselo šest tříd učit ve střídavém vyučování a tento stav přetrval i v dalších
letech. V roce 1959 proto byla zahájena výstavba typového pavilonu školy se dvěma třídami,
která se protáhla do 7. listopadu 1961. Tato tzv. školička stojí na poli proti hlavní budově a
má adresu Komenského čp. 454.
Série školních reforem ještě zdaleka neskončila. V roce 1960 byl škole přidán devátý
ročník a nadále se jmenovala základní devítiletá škola.
V roce 1962 hodnotí učitelka a obecní kronikářka Pavlína Paroulková stav školní budovy
jako vcelku nevyhovující a přes otevření nové budovy v předchozím roce se muselo opět
vyučovat střídavě. V roce 1964 byl zřízen vodovod, ale docházelo k častým poruchám
ústředního topení. I když v roce 1968 byly vyměněny podlahy v 1. patře, nutná generální
rekonstrukce budovy se neustále odkládala. Došlo k ní až v roce 1971, kdy byly vyměněny
elektrorozvody, zavedena voda do učeben, obnoveny záchodky, opravena dlažba na
chodbách a schodišti, vyměněna některá okna, opravena fasáda a celá škola vymalována.
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Děti před vchodem do školy v letech, kdy se jmenovala osmiletá střední (mezi roky 1953 a 1960)

Tzv. školička
na snímku
z publikace
Hostivice – 700 let
života a práce
vydané
v roce 1977
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Přístavba školní jídelny a šaten v letech 1973 až 1977

V pátek 23. března 1973 byla zahájena
výstavba školní jídelny a šaten vykácením bříz
v prostoru stavby a bouráním školního plotu,
jak uvádí Miloš Šrámek v obecní kronice. Jak
bylo tehdy běžné, stavělo se v akci Z, tedy
brigádnickou svépomocí občanů. Není proto
divu, že v roce 1975 si kronikář a zároveň
ředitel školy postěžoval, že stavba vázne.
Provoz ve školní jídelně byl zahájen 19. října
1976, i když práce ještě nebyly zcela hotové.
Během podzimu se aspoň částečně zprovoznily
šatny pro žáky nižšího stupně a celá stavba
byla dokončena v roce 1977.

Dva snímky z městského archivu zachycují
zahájení prací na přístavbě školní jídelny
v roce 1973
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Škola v letech 1973 až 2000

Školní třída v budově Komenského čp. 141 v roce 1977

Po 25 letech ve funkci ředitele odešel v roce 1975 Miloš Šrámek do důchodu a jeho
nástupcem se stal Alois Saifrt, syn učitele z počátku století a dlouholetý učitel hostivické
školy. V letech 1978 až 1980 vedl školu Miroslav Horák, kterého 1. července 1980
vystřídala Ludmila Filipová.
V roce 1980 se opět změnil název školy, tentokrát na základní školu. Škola byla od
školního roku 1983/84 znovu osmiletá. Nový název přetrval do dnešních dnů, délka školní
docházky nikoliv.
V roce 1984 byla školní budova zase těsná, jedna třetí třída se musela učit v klubovně
Dělnického domu (Čsl. armády 702; dům v roce 1994 vyhořel a zůstává v ruinách). O rok
později bylo opět zavedeno střídavé vyučování.
V roce 1985 odešla na vlastní žádost ředitelka Ludmila Filipová a funkci převzal
Jaromír Sulkovský, kterého již ve školním roce 1988/89 vystřídala Renata Trhlínová. Od
1. července 1991 nastoupil na místo ředitele Vít Šolle.
Na konci 80. let začala přestavba školičky na větší školní pavilon. I v důsledku
převratných změn ve společnosti byly práce mnohokrát přerušeny. Škola převzala tuto
stavbu do užívání 8. února 1993, i když ještě několik let probíhaly dokončovací práce.
Přestavěná školička byla věnována prvnímu stupni a školní družině, druhému stupni připadly
prostory hlavní budovy. Konečně tak skončilo střídavé vyučování, které muselo být zavedeno
ještě v roce 1991. Dílčí rekonstrukcí prošla i hlavní budova, například v roce 1997 byly z částí
některých učeben zřízeny kabinety a vyklizení půdy umožnilo opravu střechy.
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Budova školy Komenského čp. 454 (tzv. školičky) po dostavbě, na snímku z roku 2000

Současnost
Postupně se začalo uvažovat o výstavbě zcela nové budovy pro základní školu (nyní
U Zámecké zdi čp. 1704). V roce 1998 byl vybrán dodavatel, VCES, a.s. Stavba první etapy,
která obsahuje učebny pro druhý stupeň a tělocvičny (poprvé v historii vlastní!), začala
v roce 2000 a skončila o dva roky později. O jarních prázdninách v roce 2003 se páté až
deváté třídy přestěhovaly do nové školy, vyučovat se zde začalo 3. března 2003. V létě
2003 se pak přesunuly zbývající třídy ze školičky do staré školy a uvolněnou školičku město
Hostivice pronajalo Fondu ohrožených dětí pro zřízení domova pro opuštěné děti Klokánek.
Školička tak nadále slouží dětem, i když jinak než dříve.
V květnu 2005 odvolala Rada města Hostivice Víta Šolleho z funkce ředitele. Do doby
ukončení výběrového řízení tuto funkci zastupovala Vlasta Lišková a od 1. září 2005 nastoupil
současný ředitel Josef Mareš.
Hostivická škola se prakticky po celou historii potýkala s nedostatkem prostoru. V roce
1984, při výročí 250 let školy v Hostivici, doufal bývalý ředitel Miloš Šrámek, že situaci vyřeší
do roku 1987 přestavba školičky. Tato stavba se o řadu let protáhla, ale konečným řešením
stejně nebyla. Nyní doufáme, že školou na úrovni doby a s dostatečnou kapacitou pro
rozrůstající se město bude areál U Zámecké zdi, který bohužel zůstává nedokončen. Druhá
etapa, při které měly být postaveny učebny pro první stupeň, stravovací pavilon a venkovní
hřiště, se v roce 2003 nerozeběhla kvůli změně dotačních podmínek ze strany státu a peníze
na stavbu se dosud nepodařilo zajistit. Snad se to v brzké době povede a odpadnou takové
provozní problémy, jako je přecházení dětí z nové školy do jídelny ve staré budově…
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Současný stav stoleté školní budovy Komenského čp. 141 s přístavbou jídelny (snímek z roku 2003)

Areál školy U Zámecké zdi čp. 1704 zprovozněný v roce 2003
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Škola v Hostivici v datech
1734

postavena první známá školní budova na Husově náměstí čp. 7

1791

postavena přízemní škola Husovo nám. čp. 59 a předchozí budova prodána

1824

škola se stává dvojtřídní

1838

školní budova Husovo nám. čp. 59 zcela přestavěna a zvýšena o patro

1871

škola se stává trojtřídní

1877

škola se stává čtyřtřídní

1879

školní budova Husovo nám. čp. 59 zvýšena o druhé patro

1886

škola se stává pětitřídní

1906

postavena jednopatrová školní budova Komenského čp. 141

1920

zřízena měšťanská škola, která užívala některé prostory obecné školy

1931

školní budova Komenského čp. 141 rozšířena a zvýšena o druhé patro a budova
na Husově nám. čp. 59 prodána obci Hostivice, která zde zřídila radnici

1959–1961 postavena tzv. školička Komenského čp. 454 se dvěma učebnami
1973–1976 k budově Komenského čp. 141 přistavěna školní jídelna a šatny
1993

dokončeno rozšíření školičky Komenského čp. 454 na sedm učeben

2003

otevřena první etapa výstavby školního areálu U Zámecké zdi čp. 1704

V průběhu doby se opakovaně pro nedostatek místa učilo v dalších pronajatých prostorech,
často nevyhovujících.

Sestavil Jiří Kučera v květnu 2006. Tiskem vydala Základní škola Hostivice, U Zámecké zdi 1704, Hostivice
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