Předpisy o školni lrronice'
Školoí a vyučovacírád pro národní školy, vydaný ministerstvem
školstvía n. o. sÓ.vtl. ]937, usianovujeože na t<ázdi škoie obecné ($163),
měšťanské($ 213) a pomocné {s 2l9) musí býti vedena školní kronika.

Co obsahuje školní kronikao

llesla.

ustanovuje se v $ ló4 takto:
t. Šholníhroniha budíž psána chrono|ogíchy a obsahui tyto zápísy:
I.
Předchozí děiíny šholy,pohud ísou po ruce pramenY h íeÍíchsepsání
a pohud o ně není dobrýmí monograÍiemíiínah postaráno.
II,
Tato stálá data:
a) počáteh a honec šholníhorohu,
b) důležitéa pro šholu vy.znamnéudálostí z dějín obce,
událostí v žívotěšholy,
c) šholníslavností a důležíté
sboru, pří čemžbuďte stručněvylíčeny dřívější
d) změny v učítelsbétn
služebnípoměr.y nového člena sboru,
e) složenímístníchšholníchúřadů,
Í) změny v šholnímobvodu (příšholeníma odšholenírn),
g) stavební úpravy a změny na šholníbudově a v íeÍímzařízení nebo
umístěníštroly vůbec,
h) změny Ý organísaci šholy (zŤÍzenínových tříd a oddělení, zrušení
tříd atp.)'
zjer'y v zdravotním stavu šholnímládeže,
ch) důležítější
í) ínspehce,vYhonané na šhole, a návštěvy významných osobností,
i) příenívcišholy,
h) iah bylo užíto šbolníchnadání,íah nadání byla rozmnoženaa jah
by|a podporována chudá mládež'
jíné
pro šbolu'
1)
uclálosti driležíié
III.
přehledy:
Siatístíché
a) počet dětí do šboly vůbec přííatýchna počátbušholníhorohu a pah
na honcí vyučovací doby šholníhoro}ru,
b) úhrnnÝ číselnývýhaz dětí podle národností a náboženství,
c) počet dětí šholou povinných ve šholníobcí a počet do šboly příja.
tÝch na počáthu šholnílro rohu a pab na honcí vyučovací dobY
šholníhorohu.
2, ZápisY, tÝhaiícíse íednoho šholního rohu, budte uhončeny neidéle
do počáthu příšlíhošholníhorohu.
s. Ze šholníhroníby isou vyloučeny všechny polemíchépoznámhy, brí.
tíchévýhlady o způsobilostia čínnostihorporací a íednotlivců,hteříísou
ve stylru se šholou,dále pochvalné nebo nepříznÍvé
oosudhy o bývalfch nebo nyněišíchpoměrech a opatřeních'učíněnýchšholnímiúřady.
Zápisu mějte ve všech částechr.áz neipřísněiší
nestranností,buďte jednoduché a jasné,důstoinéa stručné.Na haždéstránce hronihy budiž
na ohraií udán stručný obsah haždéhoodstavce.
4. Všem členůmučíte|shého
sboru a předsecloví místníhošho|níhoúřadu
iest dovoleno nahlížetído šholníhronÍhy.

Dějiny školy

Počátek škol. roku
konec škol. roku
Důlež.události v obci
Školní slavnosti
Učitelský sbor
SloŽení míst.šk.raďy
Školoi obvod
Školoí budova
organisace školy
ZdravoÍní stav
Inspekce a návštěvy
Příznivci školy
Nadace školní. péče
o děti

Počet Žactvaz škoiou
povin. a přijatých
liárodnost a nábožen.
ství dětí
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I/ydalo papírnictuí {Jstředního učitelského naklad,tltelstuí a knihlíupectuí
společnost E r. o. t, Praze

VII., Letenská
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Filió,Ika u Brně. Giskroua 34.

