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V letošní osmistránkové historické příloze jsme zmapovali naše
listování krásnou starou knihou,
kterou vidíte na této stránce.
Jedná se o nejstarší kroniku
naší školy. Za její zapůjčení
děkujeme panu zástupci ředitelky školy P. Máchovi. Na
dalších stranách se dozvíte,
že se naše škola nejdřív jmenovala po panu prezidentovi
Masarykovi, ale také to, jak
se žilo žákům školy téměř
před 100 lety. Naše vyprávění je jen okrajově doplněno historickými i současnými fotografiemi původní
školní budovy.
Hezké počtení
přeje redakce
školních novin
Alšík
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...z historie školy

...z historie školy

1929–1931

1931

Plán a stavba školy

Čestný název a otevření školy

Kdo naši původní školní budovu navrhnul, postavil a kolik stavba takové školy tehdy stála?
Citujeme ze školní kroniky:
Postavení školy
„V soutěži byl přijat plán pana architekta Josefa Herinka z Prahy – Troje. Teprve v r. 1929 byl
utvořen „Výbor pro postavení školy“ a 24. listopadu 1930 započato konečně se stavbou, kterou
prováděla známá firma „Bratři V. a F. Kavalírové“ z Prahy XVI. dle plánů p. architekta Jos. Herinka. Celkový náklad na stavbu i s vnitřním zařízením činil Kč 1 250 000,-.“

O tom, že naše škola se od začátku nejmenovala „Základní škola Mikoláše Alše“, ale úplně jinak, se
dozvíte na této straně. Vybíráme ze školní kroniky úryvek z roku 1931, který popisuje, jak k svému
původnímu názvu přišla.
„Čestný název
Obecní zastupitelstvo usneslo se požádati p. presidenta T.G.Masaryka o povolení, by škola měla
čestný název „Masarykova“. Žádost byla kladně vyřízena a škola má nyní název „Masarykova
obecná škola smíšená v Suchdole“.
Otevření školy

Na fotografiích vidíte, jak školní budova dříve vypadala.

Stavba dokončena byla 5. září 1931 a 6. září téhož roku byla slavnostně otevřena a odevzdána
svému účeli. Slavnost zahájil starosta obce p. J. Huml, který vylíčil postup stavby školy. Pan
okres. škol. inspektor Ferd. Černý zdůraznil význam školy, ocenil obětavost občanstva a obecního zastupitelstva, zvláště pak starosty obce p. J. Humla. Potom předal klíče od školní budovy
ustanovenému říď. uč. K. Pergtoldovi, který slíbil, že bude pracovati k rozkvětu školy a prospěchu svěřené mládeže. V nové školní budově bylo zahájeno vyučování v pondělí 7. září 1931.“
Na dalších fotografiích vidíte, jak školní budova dříve vypadala.

Zdroj: archiv školy, internet

Zdroj: archiv školy, internet
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...z historie školy

...z historie školy

1931–1946

1931–1946

Jak se v těchto letech měli suchdolští školáci?
Chcete se dozvědět, jestli v prvních letech vyučování v nově postavené suchdolské škole jezdily
děti na výlety, koukaly se na filmy, jak měly dlouhé vánoční prázdniny nebo jestli byly zdravé?
Pak si přečtěte tuto dvoustranu naší historické přílohy. Jak jsme zjistili ve školní kronice, život některých rodin nebyl úplně jednoduchý; společnost sužovala hospodářská krize a za několik dalších let byl
jejich život ovliněn 2. světovou válkou. Pro některé děti bylo mléko, ale i třeba oblečení a dobré boty,
opravdovou vzácností. Z kroniky jsme vybrali některé zprávy z výše uvedených školních let, která jsou
v ní zapsána. Zprávy přepisujeme přesně tak, jak jsou napsány v „Pamětní knize Masarykovy obecné
školy v Suchdole“. Všimněte si, že Suchdol byl v minulosti samostatnou obcí, k Praze byl připojen až
mnohem později…

školní rok 1931–32

Zdravotní stav žactva ve šk. r. 1932–33 byl uspokojivý až na vyskytnuvší se případy spalniček a nachlazení v nižších třídách.

Letošního roku byly školní výlety velice omezeny
pro velkou hospodářskou krizi, která zvláště místní obec velmi postihla, neb je z 90 % obcí dělnickou. Byl proto podniknut jenom jediný výlet na
Karlštejn, kterého se zúčastnilo žactvo 4., 5.a a 5.b
třídy.
Zdravotní stav žactva byl až na nepatrné výjimky
velmi dobrý. Žactvo bylo též několikrát za rok prohlédnuto místním lékařem. Okresní péče o mládež
v Roztokách darovala 450 Kč na mléko pro chudou školní mládež.

školní rok 1933–34

Zdravotní stav žactva byl ve šk. r. 1933–34 velmi
uspokojivý až na nachlazení. Příčinou toho je nedostatek obuvi a obleku. Rodiče, většinou dělníci
bez zaměstnání, nemohou dáti dětem potřebných
opatření a děti snadno nachladnou. V nižších třídách byly spalničky.

školní rok 1942–43

Školní slavnosti
13. října 1934 – první žákovské shromáždění –
„Týden čistoty“.
Byl promítán film „Budulínka bolí zoubek“, „Šotek
– Hellada“, „Výroba papíru“ a „Myšák Miki na výletě“.
28. října 1934 byla oslava ve všech třídách.
Promluveno o významu dne. Recitace žáků a zapění národních hymen.
31. října 1934 – den spořivosti

Dne 31. 5. 1943 byla provedena prohlídka chrupu
všech žáků paní doktorkou z Okresní péče v Roztokách.

školní rok 1943–44

Od 3. 4. do 5. 4. bylo zastaveno vyučování pro nedostatek uhlí.
Vánoční prázdniny trvaly od 20. 12. do 11. 1. 1944.
Prvé pololetí ukončeno 29.1.1944.
Od 5. 4. do 12. 4. velikonoční prázdniny.
Od 26. 5. do 31. 5. svatodušní svátky.

školní rok 1935–36

Zdravotní stav žactva ve šk. r. 1935–36 byl velmi
špatný. Bylo mnoho případů záškrtu (jedna žákyně 2.b bohužel zemřela – pozn. redakce). Mnoho
dětí onemocnělo spalničkami, planými neštovicemi, anginou, příušnicemi, zarděnkami i několik
případů spály se vyskytlo. V neděli 27. října byla
lékařská prohlídka všeho žactva, jíž se zúčastnilo
25 lékařů z Prahy.
15. listopadu bylo provedeno hromadné očkování
dětí proti záškrtu. Škola byla uzavřena a desinfikována.

školní rok 1945–46

Rozdělení žáků do tříd
Žáci budou v jednotl. postup. ročnících zařazeni
do poboček podle abecedy, nikoli jako dříve podle
prospěchu, aby se dosáhlo naprosté sociální spravedlnosti.
Škola v Suchdole bude pilně sbírat odpadové hmoty. Také školní spoření bude znovu pokračovat.

školní rok 1932–33

V listopadu 1932 byla zařízena školní kuchyně nákladem 6000 Kč. Opatřena jest moderním zařízením nábytkovým i nádobím.

Zápis ve školní kronice ze školního roku 1932–33
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Ústřižek z dobového tisku, vlepený do školní kroniky, ze školního roku 1934–35
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...současnost

...současnost

2015

2015

Redaktoři školních novin Alšík původní, tzv. Starou budovu naší školy poctivě obešli a fotoaparátem
zvěčnili ze všech úhlů. Proč? Protože za pár desítek let budou i tyto snímky patřit mezi ty historické.
Tak ať máme tu naši jedinečnou Starou budovu pěkně zdokumentovanou…

Zadní část budovy. V šedé přístavbě u spojovací prosklené chodby (foto 1 a 2) je v přízemí umístěn
ateliér pro zájmové kroužky a oddělení školní družiny, v patře gymnastický sál. Ve velké žluté přístavbě
(foto 3) se nachází v přízemí místní knihovna, v prvním patře předškolní oddělení MŠ K Roztokům a v
patře druhém ještě dvě oddělení školní družiny.

Pohled zpředu – hlavní vchod do Staré budovy.

Školní zahrada – hřiště pro mladší děti.

Foto 1

Foto 2

Boční část školy. Vzadu přístavba s místní knihovnou,
předškolní třídou mateřské školy a školní družinou

Foto 3

Foto: redakce
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Foto: redakce
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...současnost

2015
Pohled ze školní zahrady. V architektonicky vydařené půlkruhové „věži“ se skrývá schodiště do obou
horních pater školy (foto 1 a 2). S naší EXTRA PŘÍLOHOU „Z HISTORIE ŠKOLY II.“ se loučíme symbolickým propojením obou budov naší školy. Snímek (foto 3) vznikl na střeše Nové školní budovy z roku
1993 a hledáček fotoaparátu zamířil na Starou školní budovu z roku 1931.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto: redakce
Z historie školy II. – jednorázová příloha školních novin Alšík – dvouměsíčníku pro žáky, učitele, rodiče a přátele
ZŠ M. Alše (vydává ZŠ Mikoláše Alše Praha-Suchdol, Suchdolská 360/61, 165 00 Praha-Suchdol, IČ: 60434651).
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