Radotínské školství

NAUČNÁ STEZKA RADOTÍN

První písemná zmínka o „kantořích“ radotínských pochází z roku 1715. V té době učitel
bydlel i vyučoval v tzv. zádušní chalupě, která
stála od roku 1684 v blízkosti kostela, na dvoře
dnešní radnice. V tomto prostoru vyučoval
učitel svěřené žáky v letech 1715—1820. V roce
1820 byla chalupa zvětšena přístavbou dvou
místností a vznosně nazvaná „školou“.
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Stavba nového objektu (nynější radnice) započala na jaře 1872,
učit se zde začalo 15. září roku následujícího. Pro zvyšující se
počet žáků ani tato budova nevyhovovala, proto byla
vybudována zcela nová a slavnostně otevřena 15. září 1901
naproti kostelu (budova nejblíže této informační tabuli).
Nejdříve byla jednopatrová, v roce 1931 přes prázdniny pak bylo
přistavěno druhé patro.
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Od školního roku 1922/23 byla otevřena radotínská měšťanská
škola. Na počátku se vyučovalo v budově radnice. Samostatná
budova byla realizována až v roce 1928.

Poslední patro historické budově
základní školy z roku 1901 přibylo
v letech 2018—2019

Nabízí nejen zcela netradiční podobu
školní třídy, ale také mimořádné
výhledy na Radotín

Název obecné školy se od roku 1948 změnil na „školu národní“. O pět let později byl vydán nový školský zákon, který stanovil
osmiletou povinnou docházku. Střední a národní škola byly sloučeny pod jednu správu a zřízena byla jedna jedenáctiletka. Začíná
se tak psát historie radotínského gymnázia. V únoru 1965 došlo k opětnému rozdělení správy obou škol.
Druhá budova základní devítileté školy
byla otevřena v roce 1969 v Loučanské
ulici, byla a dosud je určena pro třídy
2. stupně. Po povodních v roce 2002
prošla celkovou rekonstrukcí a následně
několika etapami rozšíření a dostavby
pavilonů včetně nové auly. V roce 2019 se
dočkal rozšíření tříd a nástavby historické
budovy z roku 1901 i první stupeň základní
školy zde na náměstí Sv. Petra a Pavla.

Radotínské školství

Stezku zajistila v roce 2022 svými prostředky
Městská část Praha 16

Autoři projektu:
Pavel Jirásek, Jakub Mareš, Irena Farníková
a další členové Letopisecké komise Radotín
Odborná spolupráce:
Správa CHKO Český kras
a Magistrát hlavního města Prahy
Autorka tabule:

2. stupeň základní školy před
čtyřmi desítkami let

Základní škola patřila v srpnu 2002
k povodní nejvíce zasaženým
objektům v Radotíně

Kompletně opravený a dostavěný
areál byl v roce 2018 rozšířen
o moderní víceúčelovou aulu
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