O pokrokovosti našich cehnických předků v dávné
minulosti svědčí i ta skutečnost, že se snažili svým
dětem poskytnout alespoň základy vzdělání již v krátké
době po zrušení roboty. Zápis v kronice zní následovně:
Na návsi v Cehnicích je vystavěna v jednom patru prostorná
školní
budova.
Stavba
původní
školní
budovy
byla
pravděpodobně v roce 1780 provedena.
V roce 1866 byla školní budova přístavkem rozšířena
obydelním stavením, vyvýšena a vůbec opravena, když se byla
zeď a školní světnice zřítila. V opravené tak škole se začalo
vyučovat až od 13. listopadu 1866. Oprava a stavba tato stála
as 3 000 zlatých.
Roku 1866 dne 1. září najala se místnost v č. p. 105 /
Žlabovna/ pro II. třídu, v níž se téhož roku v září vyučovat
počalo.
V roce 1878 byla podniknuta stavba nových tříd ve školní
stávající budově nákladem 3 232 zlatých, které dne 29. září
1878 slavným způsobem a za účastenství četného občanstva
od paračovského pátera Antonína Heisera vysvěceny a svému
účelu odevzdány byly.
Dne pak 2. ledna 1880 byla při škole též třetí třída otevřena.
V nynější své podobě a rozsáhlosti byla tedy školní budova r.
1878 dostavěna.
Prvním učitelem byl zde Tomáš Vlasatý, druhým Jan Vlasatý,
který roku 1845 zemřel. Pak zde vyučoval prozatímně učitel
Karel Štěpán. Od roku 1847 až do roku 1884 učil zde v
poslednější době jakožto řídící učitel pan Tomáš Čapek, který
ve svém úřadě velmi blahodárně působil.
Před rokem 1869 bylo zde 230 dítek školních a pouze jeden
učitel. V roce 1875 bylo 256 žáků a v roce 1884 pak 245 žáků z
obcí přiškolených Cehnic, Dunovic, Mladějovic a Sedlišť.
V roce 1891 C. k. zemská školní rada výnosem ze dne 30. 7.
1891 povolila otevření IV. třídy při obecní škole, poněvadž

tříletý průměr žáků byl 293. Tím zřízeno jedno nové definitivní
místo učitelské s ročním služným 400 zl. bylo.
V roce 1897 C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 22.
srpna 1897 povolila obci Mladějovice vystavěti dvoutřídní školu,
která dnem 1. října 1897 otevřena byla a tím se Mladějovice a
Sedliště od Cehnic školou odloučili. Výnosem C. k. zemské
školní rady pak IV. třída v Cehnické škole zrušena byla.
1. ledna 1903 byl při obecné škole v Cehnicích otevřen
Pokračovací kurs hospodářský, kde se po několik hodin v týdnu
vyučovalo a který i starší navštěvovali.
Novodobá historie školy je zaznamenána ve vydání
Almanachu absolventů cehnické školy z roku 2008. Toto
vydání bylo uskutečněno u příležitosti oslav k 60. výročí
(několik výtisků lze získat na OÚ v Cehnicích)
vybudování nové cehnické školy.

