ČEČELSKÁ NAUČNÁ STEZKA

4. Obecná a mateřská škola

Třídní kniha „nedělní
školy“ z roku 1861

Ve které budově se tehdy vyučovalo, zatím nevíme.
Je známo pouze, že škola byla obyčejné obydlí,
přestavěné a upravené pro vyučování.
Velký zájem o vzdělání dětí byl v Čečelicích ještě před
vydáním Tereziánského školního řádu z roku 1774, což je
vidět v registrech čečelské školy z let 1762 a 1766. I když
škola byla zřejmě jen obyčejná světnice, muselo se do ní
vtěsnat v zimních měsících kolem 70 žáků a jen z Čečelic
jich bývalo 50.
Další zprávy lze již čerpat z autentických záznamů, např.
z roku 1795 z pamětní knihy obce Čečelice: počty žáků se
stále zvyšovaly a kapacita byla nevyhovující.

Dne 1. května 1844 nastoupil na zdejší farní jednotřídní školu Jan Honys, který zde
vyučoval 39 let a ve školství působil 54 let. Za dlouhou záslužnou činnost v
učitelském úřadě mu byl udělen stříbrný kříž s korunkou. Jako vynikající hudebník
vychoval pro spoluúčinkování při chrámové hudbě mnoho domácích ochotných
občanů ve zpěvu a v hudbě. Zemřel v 86 letech a je pochován na zdejším hřbitově.
Poté nastoupil na školu Augustin Kitzberger. Byl nejen vynikajícím učitelem,
ale také velkým milovníkem chrámové hudby. Pěstoval výhradně gregoriánský zpěv
a zejména v Čečelicích provozoval řadu mší, které sám zkomponoval. Augustin
Kitzberger byl vysoce hodnocen nejen biskupstvím litoměřickým. Funkci ředitele kůru
a řídícího učitele ukončil odchodem do výslužby v září r. 1895.
Jako další řídící učitel nastoupil na zdejší školu Jan Cholínský. Nový učitel zde
působil 28 let, jeho zásluhou vznikla v Čečelicích knihovna, spořitelní a záložní spolek
Kampelička a po jeho smrti nadace. Z jejích úroků byli podporováni chudí studenti.

Po požáru v r. 1790, kdy oheň
zasáhl školu a několik sousedních
domů, byl vypracován stavební
plán nové budovy. Bylo pro ni
vybráno místo právě tady, kde je
škola i dnes. Takto vypadala zděná
budova postavená po roce 1790.
První „opravdová“ škola, rok 1790

Takto vypadaly staré slabikáře. Podívejte se také, jak se po staletí vyvíjelo písmo

Nová škola z r. 1900

Velikou zásluhu měl při výstavbě nové
školní budovy, která vznikla po sto
letech. Návrh byl podán r. 1899, se
stavbou se započalo 28.5.1900 a k
výuce byla předána po vysvěcení
15.10.1900, to znamená pouze po 4,5
měsících. Nová budova v té době
patřila k nejhezčím školám celého
okresu mělnického.

Mateřská škola v Čečelicích
Obecní školka vznikla v roce 1940 na popud školního inspektora, zástupců obce
a řídícího učitele pana Bohumila Vacka.
Byla nejprve umístěna v sále obecního
domu a o rok později přesídlena do
budovy obecné školy. Roku 1965 byla
v sousedství sokolovny slavnostně
otevřena nová budova mateřské školy
a jeslí. Obci dobře sloužila po 30 let.
Nová čečelská školka v dobovém tisku

100 let starý školní řád Julia Stantejského

Škola v Čečelicích má dlouhou historii. Nejstarší zprávy z roku 1694 hovoří o kantorovi jménem Melichar Moudrý. Výstižné příjmení pro pana učitele, že?

Úkol pro děti
Po dobu výstavby nové školy v roce 1900 se
děti provizorně učily v č. p. 124. Najděte jej!
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Kolik jídel se navaří ve školní kuchyni ročně?
A) 5 tis. B) 10 tis. C) 15 tis.

Naučnou stezku vybudovala obec Čečelice v roce 2019
Z archivních materiálů Doc. PhDr. Jaroslava Jaroše, CSc. Vytvořil Libor Kurzweil, kresby postaviček Markéta Masejtková

