
Historie obecné školy v Kostelní Lhot ě 
 
     Za Marie Terezie v roce 1774 byl vypracován "Školní řád pro veškeré C. a K. dědičné země".  
V něm se píše, že v místech s farními chrámy mají být zřízeny školy pod dohledem faráře. Bylo tedy 
pravidlem, že kde byla fara, byla i škola. V nejstarší dochované školní kronice z roku 1838 napsal 
provisorní řídící učitel Jan Skalický: 

 
 
Zkrácený p řepis textu: 
"Rok, v kterém tato škola svůj počátek vzala, s jistotou voláno býti nemůže, jisté ale jest, že se do 
starodávných časů skloňuje, neb jak se od nejstarších pamětníků praví. Od dávných let jistý soused té 
obce, nemaje žádných potomků po sobě pozůstalých, umírajíce, barák No 57 maje, k vyučování dítek 
k zádušnímu Chrámu Páně jest odkázal …" 
 

     V seznamu škol na poděbradském panství z roku 1778 je již škola v Kostelní Lhotě uvedena. 
Sloužila také pro děti z Pískové a Vrbové Lhoty. V roce 1785 byla školní budova zřízena na místě 
farních budov. 
 

      Ve školní kronice se dále píše: "Paměti při škole té žádné zaznamenané nejsou, a škola ta roku 
1788 na místě jiném blíže kostela s světnicí pro učitele, s komorou, kuchyní a s sklepem vystavěna 
byla, žádné zahrady, jedině dosti skromného dvorečka maje." 
 

      V roce 1879 byla původní škola zbourána a na jejím místě vystavěna nová jednoposchoďová 
budova. Ve školní kronice o tom pan řídicí Josef Nágl píše: "Svěřeno udělání nastinu k nové této 
budově ck. adjunktu stavitelského odboru p. Reisenanovi v Poděbradech, kterýž jej provedl tak, by 
stará budova zvýšena a z ní byty pro učitele zřízené byly, a světnice učebné na starou budovu jedno 
poschodí postaveno; mimo toho nová stavba pro záchody a schody by se provedla. Tento nástin byl 
předložen ku schválení dne 9. dubna 1879 před slav. ck. okresní školní radu a schválen ní dne  
27. dubna 1879. Na stavbu dohlížel starosta p.Jan Kuchař, radní p. Jos.Plaček a druhý radní co místní 
školní dozorce p. Alois Löwit."  



 
     Pro velkou zchátralost původní 
budovy muselo být upuštěno od 
plánované nadstavby. Stará škola 
byla zbourána a na jejím místě 
vystavěna nová patrová budova. 
Stavba byla dokončena roku 1879   
a dne 23. listopadu byla škola 
slavnostně vysvěcena.  
 

     Při té příležitosti školní mládež 
vykonala lampiónový průvod za účasti 
obecního zastupitelstva, místního 
spolku vojenských vysloužilců,  
s hudbou a za střelby z hmoždířů. 
 

     Žákyně Aloisie Plačková z čp.17 
podala na podušce klíč staviteli  
p. Milerovi, který ho předal starostovi 
p. Janu Kuchařovi a ten školu otevřel. 
 
 
 

 
 

Z výkazu obecné smíšené školy v Kostelní Lhot ě 

 

 

 
 
 

Podpisy okr. škol. inspektora a ředitele školy 

 


