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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Základní škola a její historie

Dříve Běchovice náležely školou do Uhříněvsi. Pro tak
velkou vzdálenost nebylo možné všem dětem školu
navštěvovat, a proto se vzdělání dostalo jen málokomu.
Teprve, když se v roce 1783 započalo s vyučováním
v Kolodějích, nastal obrat k lepšímu. Počet žáků stále rostl,
tak byla roku 1901 zemskou školní radou povolena
expozitura kolodějské školy. Vyučovací místnost byla
pronajata od Josefa Špačka v č.p. 67 za 800 korun ročně.
Prvním učitelem byl zatímní podučitel Václav Holub,
správcem expozitury byl řídící učitel Václav Čermák
z Koloděj.
Roku 1903 se školská rada usnesla koupit
spáleniště po bývalé pastoušce č.p. 9 a na něm
Budova školy v roce otevření (1904)
vystavět dvoutřídní obecní školu, která tu stojí
dodnes. Celkové náklady na postavení školy činily Současná podoba školy (vchod je z ulice Manželů Lyčkových)
33 609,13 korun. Za 1000 cihel se tehdy platilo 20 korun. Za
přivezení z Uhříněvsi 8 korun, přičemž povozník musel cihly sám složit a ručil za nepoškození. Za každou
poškozenou cihlu mu bylo strženo 20 haléřů. Škola byla slavnostně vysvěcena o půl třetí hodině
odpolední dne 30. října 1904. Na této slavnosti nejen rázu místního, ale i národního, bylo přítomno
učitelstvo ze všech sousedních škol, zástupci zemských úřadů a korporací a bezpočet občanů
z Běchovic i okolí. Pro veřejnost byla budova otevřena 1. listopadu a první žáci usedli do lavic o dva dny
později. Prvním řídícím učitelem v nové škole byl František Hodný.
Roku 1931 se Obecní zastupitelstvo rozhodlo stávající školu rozšířit. Celkové náklady
činily 912 043,38 Kčs. Ke dvěma stávajícím třídám přibyly dvě nové. Na konci třicátých let
byla škola po dlouhých jednáních navíc rozšířena o vyšší stupeň - měšťanku.
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Dobu druhé světové války připomínají pamětní desky v hale školy. Z řad učitelů se
protifašistického odboje zúčastnili a svým životem zaplatili manželé František a Marie
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Kotrbovi.
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Rozmístění nejbližších
Budova školy v roce 1959 s vchodem do ulice Mýtní
Po několika nerealizovaných plánech na modernizaci
zastávek
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školy v šedesátých a osmdesátých letech prošla budova 11. Centrum sociálních služeb
Kulturní památka Stará pošta
velkou rekonstrukcí v období mezi roky 1995 - 1997. Byla dostavěna nová část budovy bývalé mateřské školy, 12.
13. Poštovská zahrada a převislé
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jasany
zrekonstruováno podkroví, kde vznikly odborné učebny a služební byty a nakonec v místě staré školní jídelny
14. Mateřská škola
dostavěna budova 1. stupně. Celkové náklady na rekonstrukci činily 63 milionů Kč.
15. Park a pomník M.J.Husa
Základní škola
Dnes je na škole na 200 žáků v 9 třídách. Škola se vedle svého hlavního poslání zapojuje i do mimoškolních 16.
17. Sportovní areál Chanos
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aktivit a je zde několik zájmových kroužků. Spolupořádá různé akce v obci - běžecký závod Mladé Běchovice, 18. Vodní nádrž Jalovka
otevřené keramické dílny, vystoupení dětí, oslavy, hry a dětské soutěže.
Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hl. m. Prahy, text: Michal Lněnička, Jaroslav Svátek, fotografie: Josef Červený, Aleš Rudl, archiv ZŠ Běchovice; další informace: www.praha-bechovice.cz

