
Škola od r. 1617 do r. 1960 v datech a číslech
výpisky ze školních kronik

Počátky školy

1617 
Oldřich Doudlebský z Doudleb založil nadaci pro rektora (učitele): ročně 10 kop míšeňských, 2 strychy 
žita, 2 věrtele hrachu a 1 strych ječmene za učení dítek a hraní na varhany.

1697 
Založena nadace majitele panství Jana Franze: pro kantora ročně 60 zlatých, 12 korců žita, 
6 čtyřvěderných sudů dobrého piva.

1736 
Do tohoto roku se učilo jen po chalupách. 

1736-1738 
Hrabě Václav Deym dal z panské hájovny u kostela upravit za 78 zlatých a 56 ¾ krejcaru jednotřídní 
školu.

1784
Kromě  Nadějkova přiděleny ke škole ještě osady Hronova Vesec, Křenovy Dvory, Modlíkov, Mozolov, 
Petříkovice, Starcova Lhota, Šichova Vesec.

1848 
Byla vykoupena nadace Jana Franze, určená škole a učitelům. Tehdejší učitel Jan Rudolf proti tomu 
marně protestoval, neboť zůstal zcela bez obživy, ačkoliv vyučoval až 250 dětí denně jen s jedním 
pomocníkem, bývalým tkadlcem, který byl „chorý na těle i na duchu“. Úřady zavedly školní plat, ale 
nadějkovské obyvatelstvo, zvyklé na bezplatné vyučování, se na Jana Rudolfa velmi rozhněvalo, protože 
se domnívalo, že porušil jejich stará práva. 

1873 
Byla zvolena první školní rada. Měla za úkol dohlížet na hospodaření školy, zajišťovat financování 
potřebných oprav, otopu, vybavení a příspěvků pro nemajetné žáky.
Byla volena z řad občanů Nadějkova a přiškolených osad, jejími členy byli dále školní dozorce (občan 
Nadějkova, jmenovaný okresní školní radou), řídící učitel, pan farář, později také zástupce židovské obce 
a další učitelé. Prvními členy školní rady byli: starosta Matěj Kukač, P. Tomáš Ployhar, A. Brož, 
A. Steiner, V. Kolací, J. Ctibor, školní dozorce F. Dvořák, F. Veřtát a řídící učitel J. Hůrka.

1882-83 
Hlavními příčinami, pro kterou děti chyběly ve škole, byly jednak nemoci: chřipky, černý kašel, 
nešťovice, příušnice, spála a spalničky, za druhé to, že musely pomáhat doma v hospodářství a měly proto
tzv. „úlevy“ ze školní docházky, za třetí chudoba, kdy pro nedostatečné oblečení a obutí do školy za 
nepohody nemohly přijít. 
V tomto školním roce navštěvovalo ze 326 školou povinných dětí školu 292, z nich 71 velmi pilně, 
52 pilně, 98 méně pilně, 58 nedbale a 13 téměř vůbec ne. V témže roce zemřelo 8 dětí na zápal v krku. 

1891
Na záškrt zemřelo 5 školních dětí.

1903 
Byl založen „polévkový fond“, Dětem byla rozdávána teplá polévka, kterou vařil místní hostinský, 
obvykle po dobu asi jednoho měsíce v lednu až únoru. Podělováno bývalo okolo 30 dětí z chudších rodin,
porcí polévky bylo 800 – 1000. Přestávku v činnosti polévkový fond měl „pro všeobecnou drahotu“ 
v poválečných letech 1921 – 1929. 



Příspěvky
Na pořízení učebnic, školních pomůcek a ošacení pro nemajetné děti a na opravy a vybavení školy 
přispívala podle možností školní rada a místní spolky (např. Fikar, Sokol), hlavními dobrodinci byli 
hraběnka Kokořová a nadějkovský rodák Josef Dušek, podnikatel z Chicaga. Nadaci pro chudé děti 
založil ve své závěti bývalý řídící učitel Jan Hůrka. 

Škola za první republiky

1918-9 
V lednu a únoru se neučilo pro nedostatek dřeva. 14. května žáci slavnostně zasadili Lípu svobody na 
náměstí. Výuku náboženství přestala zajišťovat škola a předala ji církvi.

1920
Řídící učitel Jan Rubeš se stává na čtyři roky starostou obce. Nastává postupné zlepšení práce školní rady,
na jejíž nečinnost a lhostejnost k potřebám pustnoucí školy si Rubeš od počátku 20. století opakovaně 
stěžoval. 

1921
Jednalo se o výstavbě nové školy (u sv. Jana), k uskutečnění však nedošlo.
Ve dvacátých a třicátých letech se začalo více jezdit na výlety: do Prahy, do Moravského krasu, na hrady 
a zámky apod. Chudým dětem byla cesta placena.

1923
Zavedeny nové předměty: občanská výchova a chlapecké ruční práce výchovné po 2 hodinách týdně.Ve 
dvacátých a třicátých letech se začalo více jezdit na výlety: do Prahy, do Moravského krasu, na hrady 
a zámky apod. Chudým dětem byla cesta placena.

1925
Řídícím učitelem se stává Čeněk Bohuslávek.

1926
Klokočov přiškolen od Nadějkova k Chyškám. Pro nezájem se přestává vyučovat němčině. U zemědělců 
sloužilo v tomto roce 33 dětí.

1933
Bývalý řídící učitel Jan Rubeš založil ve své závěti další nadaci pro chudé děti.

1934-35
Byla zřízena kuchyně pro cvičení dívek ve vaření.V lednu zemřely dvě děti na chřipku.

1934-1935
Nový předmět: výchova žactva k brannosti. Byl ustanoven poplachový řád, konala se poplachová cvičení.
Při škole byla žákovská knihovna, učitelská knihovna a knihovna učebnic pro chudé děti. V tomto 
školním roce měla žákovská knihovna 206 knih, výpůjček bylo 1614, učitelská knihovna 162 knih, 
výpůjček bylo 54, knihovna učebnic 55 knih.

1936
Vzhledem k zákonu o zřizování újezdních měšťanských škol jednalo obecní zastupitelstvo o zřízení 
takové školy v Nadějkově a výstavbě nové budovy; k uskutečnění však nedošlo. 
U zemědělců sloužilo v tomto roce 20 dětí.

1937-1938
3. třída se učila v budově u Reichlů 
21. 2. byla ve škole vyvěšena plastická mapa sedlčanského okresu, kterou namaloval zednický mistr 
Bohumil Mašek, bývalý žák školy. Byl za to odměněn 150 korunami, přičemž 100 korun věnoval Sokol 
z výtěžku akademie k 28. 10. Mapa visí ve škole dodnes.
Konaly se sbírky na ochranu státu.



1938-1939
Při mobilizaci 24. 9. byli povoláni k vojsku učitelé Antonín Chomout a František Řehák; 
vrátili se 28. 10. a 9. 12. 
10. 12. byly sňaty portréty obou prezidentů ČSR a uloženy v archívu školy. V únoru byla nařízena revize 
knihovny, knihy „s protinárodním a protináboženským obsahem“ byly vyřazeny. V dubnu byla zastavena 
branná výchova.
22.-24. 3. byl ve škole a zámku ubytován motorizovaný pluk v počtu 250 mužů, neučilo se, ale vyučování
bylo nahraženo 13. 4.
Na narozeniny Adolfa Hitlera 20. 4. měli žáci volno. Nepracovalo se ani na úřadech a ochody měly 
zavřeno.
Řídící učitel Čeněk Bohuslávek odešel k 1. 7. do výslužby.

Škola za 2. světové války

1940
Ředitelem školy se stal Karel Krejčí. 

1941
Škola byla šestitřídní, do šesté třídy chodily děti, které nepřešly z obecné školy na měšťanku nebo 
gymnázium. Čtvrtá třída byla v obytném stavení u Reichlů. Ředitelem školy se stal Jaroslav Benda. 
Učitelé museli složit zkoušky z němčiny, děti se měly učit  zpívat říšské hymny. Do školy byly opět 
zavedeny břidlicové tabulky.

1943
V Nadějkově byla zřízena Lidová škola hospodářská pro děti z vyšších ročníků. Chodilo do ní 6 dívek 
a 21 chlapec z Nadějkova, Nosetína, Starcovy Lhoty, Petříkovic, Modlíkova, Vlksic a Stříteže.

1944
Ředitel školy Jaroslav Benda byl totálně nasazen do Pardubic. Žactvo vysadilo 22 javorů na náměstí.

Škola v letech 1947 - 1960

1947-48
Byla zřízena dvojtřídní měšťanská škola pro děti z Nadějkova, Bezděkova, Brtce, Čičovic, Hodkova, 
Hubova, Hronovy Vesce, Chlistova, Kaliště, Křenových Dvorů, Modlíkova, Mozolova, Petříkovic, 
Pohořelice, Starcovy Lhoty, Šichovy Vesce, Větrova, Vlksic a Vratišova. Studia na měšťanské (později 
střední) škole byla ukončena písemnou zkouškou z českého jazyka a matematiky.Ředitelé školy se 
v prvním roce několikrít měnili, od září 1948 vedl školu Zdeněk Bureš. Založil zde hudební kroužek 
„Bílá šestka“.
Současně byla v Nadějkově ve stejné budově obecná škola pro 1.-5. ročník, jejím ředitelem byl Jaroslav 
Benda. Školy trpěly nedostatkem místa a patřičného vybavení.

1948-49
Na národní školu chodilo 84 dětí. Žáci sehráli představení „Blaničtí rytíři“. Gymnázia byla zrušena a děti 
vráceny do škol, odkud přišly. Měšťanská škola v Nadějkově byla přezvána na střední školu, byla 
otevřena třetí třída a vybavení školy dokupováno díky příspěvkům Kampeličky, spolku Fikar, 
Hospodářského družstva v Sedlci a dalších dárců.  Bylo zavedeno přezouvání žactva a od listopadu 
stravování v hostinci U Jandů: dětem se podávala káva, mléko, čaj, polévky a housky. Bylo ustanoveno 
rodičovské sdružení s předsedou Vladimírem Vomáčkou.

1948-49
Místnost pro 4. třídu a školní kuchyně byly provizorně zřízeny ve znárodněném zámku. Žactvo drželo 
protimandelinkovou hledací službu. U Jandů se pro školu promítaly filmy: Pouť za štěstím, Vlčie diery.



1949-50
Školský odbor ONV věnoval škole jeden míč, mikroskop a bustu Klementa Gottwalda. Žáci si připomněli
100. výročí narození T.G. Masaryka. Po náboru učňů do hornického povolání se přihlásil 1 žák.

1950-51
Byly zavedeny žákovské knížky. Při škole pracovaly kroužky: modelářský, vaření a ruského jazyka. Děti 
naroubovaly v Kladinách 100 stromků planého jeřábu. Ředitelem střední školy se stal Antonín Chomout. 
Na hřišti se konal Sokolský den, žáci předvedli discipliny Tyršova odznaku.

1951-52
Do kroužku sovětsko-československého přátelství se přihlásilo 10 dětí, do Pionýra 16 dětí. V akci 
„hubení chroustů“ sebraly děti 195 litrů chroustů. V prosinci odevzdaly děti 73 kg prázdných makovic.  
Školní polévka U Jandů stála 3,- Kč, příděl byl 35 g tuku a 50 g luštěnin nebo krup na žáka a týden. 
V prosinci se v zámku zřítil strop v rohové místnosti severozápadního křídla,  vyučování poté probíhalo 
ve staré škole střídavě. Zpustlá školní zahrádka u hřbitova byla přeměněna na parčík.

1952-53
Výuka náboženství byla nepovinná, přihlášky na náboženství si rodiče museli osobně vyzvednout 
u ředitele školy. Na náboženství přestalo chodit 11 dětí, počet hodin náboženství byl snížen a výuka 
přesunuta na poslední vyučovací hodiny. Dětský den byl oslaven průvodem se zpěvem budovatelských 
písní, ukázkou rozcvičky a národních tanců a fotbalovým zápasem. V hostinci U Jandů shlédly děti 
filmová představení: Po řece Jang-ć-tiang, Srdce hrdiny a V moskevské ZOO. 
Ředitel školy jednal o zřízení provizorních učeben v domě u Pánků, ale bez výsledku. Započalo se 
s opravou zámku.

1953-54
Od tohoto školního roku byly střední a obecná škola spojeny v jednotnou osmitřídní školu. V únoru 
vyhořelo levé křídlo zámku včetně věže s hodinami. Požár způsobila nedbalost dělníků, kteří pracovali 
na opravě budovy. 
Ve škole byl zřízen zdravotnický kroužek. 

1957-58
Škola uzavřela patronátní smlouvu se ŠS Větrov. Školní budovu označil okresní hygienik za naprosto 
nevhodnou. Do školy nastoupili jako učitelé manželé Štulíkovi.

1958-59
Žactvo cvičilo na spartakiádě ve skladbách Radostné jaro a Červené míčky. Závěrečné zkoušky byly 
zrušeny. 
Zámek byl opraven Stavebním podnikem Milevsko pod vedením stavbyvedoucího Bohumila Maška z 
Nadějkova. Na nákladech (3 mil. korun) se podílela Státní památková správa, školský odbor KNV 
v Českých Budějovicích a ONV v Milevsku. 

1959-60
Slavnostní otevření školy v zámku proběhlo 27. září. Večer se konala taneční zábava, jejíž výtěžek byl 
věnován na vybavení školy.
Od ledna byla v zámku otevřena školní stravovna a mateřská škola, do které chodilo 16 dětí. Do školy 
nastoupil pan učitel B. Hedvik. Loutkářský soubor pana učitele Jaroslava Štulíka získal 1. místo 
v krajském kole STM.


