Školní rok

23

19 /24.

A.) Učitelstvo a změny
v učit. sboru během šk. roku:

1.) Jaroslav Metlický, def. řid. učitel, t.č. řídící učitel v Žilině na Slovensku. Po celý šk. rok byl zastupován
Stanislavem Nolčem - jako loni.
2.) Bohuš Vacek, definitivní učitel - vedl správu školy.
3.) František Háže, def. učitel - t.č. zastup. učitel na měšť. škole ve Vršovicích. Byl zastupován
od 1./9. 23 - 31./12. 23 Marií Lisickou - Velebovou, která odešla 31./12. 23 na
II. obec. šk. chlap. do Vršovic.
Od 1./1. 1924 - 30./6. 24 Karlou Hrabalovou, která byla dnem 30./6. 24 propuštěna ze služeb ve zdejším okresu.
4.) Karel Dlabal, definitivní učitel
5.) Neobsazené místo, zastupované po celý školní rok Janem Bachnou.
Pobočky:
b.) Ludmila Mandlíková, definitivní učitelka, t.č.zastup. uč.na IV. obec.
dívčí ve Vršovicích. Byla zastupována
od) 1./9. - 23./10. 23 Ladislavem Chudobou, který odešel 23./10. 23 na
III.měšť.šk. chlapeckou do Nuslí;
od) 24./10. 23 - 31./3. 24 Boženou Kolenatou, jež byla ustanovena od 1./4. 24
na IV.obec. dívčí na Král. Vinohradech;
od) 1./4. 24 - 30./6. 24 Marií Prudilovou. Táž byla dnem 30./6. 24 propuštěna je služeb v okresu.
7. Anežka Macháčková-Tomanová, defin. učitelka, t. č. zastupující učitelka na I. obec. dívčí v Brně „na Křenové“, zastoupena zde (ve formě výměny
míst)

Růženou Svatošovou-Vičarovou, kterážto však působí na obec. školách v
Nuslích, Vršovicích a na Kr. Vinohradech. Místo toho bylo zastupuvováno
od 1./9. 23.-19./5. 24 Josefem Kittlerem, který dne 20./5. 24 zastoupil místo na obecné škole chlap. v
Nuslích-Pankráci;
od 20./5. 24 Bedřichem Hrubým, kandidátem učitelství. Týž byl dnem 30./6. 24 zproštěn služeb školních ve zdejším okresu.

8.) Jaroslava Dlabalová-Metlická, řádně zatímní učitelka na zdejší pobočce.
Ženským ruč. pracím vyučovaly:
Marie Zdrůbecká-Dvořáková, defin. ind. učitelka a mimo to též od 16./9. 23
Jarmila Sykytová, později provdaná Libenská. Tato odešla od 1./5. 24 na
zdravotní dovolenou a byla od té doby do 30./6. 24 zastupována Annou Šimůnkovou.
Náboženství
a) římsko-katolickému vyučovala duchovní správa v Hostivaři a to: Josef
Cháb, děkan a
Josef Fencl, kaplan;
b) československému Zdeněk Bártl, katecheta z I. měst. šk. chlapecké ve
Vršovicích,
c) evangelickému-českobratrskému Jan Kučera, katecheta z I. měst. šk.
chlapecké na Kr. Vinohradech.
Němčině Jan Bachna,
Josef Kittler (od 20./5. Bedřich Hrubý).–

B.) Rozdělení tříd.
organisace školy a způsob vyučování.
I. tř. vyuč. Boh. Vacek;
II. tř. -˝- 1./9. – 31./12. 23 Marie Lisická-Velebová,
1.
/1. – 30./6. 24 Karla Hrabalová,
III.tř.a) -˝- Jan Bachna; – mimoto 1 oděl. němčiny â 3hod. týdně;
III.tř.b) -˝- 1./9. 23 – 23./10. 23 Ladislav Chudoba,
24.
/10. – 31./3. 24 Božena Kolenatá,
1.
/4. – 30./6. 24 Marie Prudilová;
IV.tř.a) -˝- Stanislav Nolč;
mimo to 1 odděl. němčiny
IV.tř.b) -˝- 1./9. 23 – 19./5. 24 Josef Kittler
â 3 hod. týdně
20.
/5. 24 – 30./6. 24 Bedřich Hrubý
V.tř.a) -˝- Karel Dlabal,
V.tř.b) -˝- Jaroslava Dlabalová-Metlická.
Nábož. ř.-katol. vyučoval v I., II.+III.b (spoj.), III.a), IV.a, IV.b, V.a) t.j.
celkem v 6 odděleních po 2 hod. týdně kaplan Josef Fencl
v V.b 2 hod. týdně děkan Josef Cháb. Úhrnem vyučováno v 7 odděleních.
Nábož. čsl. vyučoval ve 2 odděleních po 1 hod. týdně (vždy v sobotu) a to:
v I. odď. = 1.,2. a 3. škol. rok
katecheta Zdeněk Bártl
v II. odď. = 4. a 5. š.rok
Nábož. evang. čsbratrs. v 1 oddělení (společ. se školou měšťanskou)
po 1 hodinu měsíčně (vždy 4. pondělí v měsíci)
katecheta Jan Kučera.

Žens. ruč. pracím vyučovaly
od 1./9. – 30./11. 23 ve 4 odděleních po 3hod. týdenních celkem:
Marie Zdrůbecká-Dvořákova ve 2 odděleních â 3 hod. = 6 hod.
Jarm. Libenská-Sykytová ve 2
-˝â 3 hod. = 6 hod.
od 1./12. 23 – 30./6. 24 v 6 odděleních (jedno â 2 hod., 5 â 3 hod.) celkem:
Marie Zdrůbecká-Dvořákova ve 3 odd. = 2h. + 3h. + 3h. = 8hod.
Jarm. Libenská-Sykytová ve 3 odd. â 3 hod. = 9 hod.
Za posléze jmenovanou, jež odešla na zdravotní dovolenou převzala vyučovaní od 1./5. – 30./6. 24 Anna Šimůnková s tímtéž počtem hodin.
Jmenované 3 industr. učitelky vyučovaly na násl. školách (se zřetelem k
1.
/12. 1923 nebo k 1./5. 1924):
Marie Zrůbecká-Dvořáková na naší škole 8 hod.týd.,
na měst. škole v Hostivaři 17 -˝- -˝Sa 25 hod. týd.
V Chodově již nevyučovala (jako v letech minulých.)
Jarmila Libenská-Sykytová:
na naší škole 9 hod.týd. při 3 cestách z Vinohr. do Hostivaře,
na II.obec. na Kr. Vinohr. 3 ˝ ˝ ,
na III. ˝ ˝ ˝ 3 ˝ ˝ ,
na IV. ˝ ˝ ˝ 3 ˝ ˝ ,
na IV. měšť. ˝ ˝ 8 ˝ ˝ ,
Sa 26 hod. týdně bez cest do Host.
Anna Šimůnková
na naší škole ... 9 hod.týd. při 4 cestách do Hostivaře,
na IV. měšť. na Kr. Vin. 5 ˝ ˝ ,
na II. -˝- ve Vršov. 10 ˝ ˝ ,
na I. obec. -˝- 3 ˝ ˝ ,
na II. obec. -˝- -˝- 3 ˝ ˝ ,
Sa 30 hod. týdně bez cest do Hostivaře

Organisace školy:
Výnosem z.š. rady ze 23./12. 1923 č.I.-1903 ai 1923, 107.796 ai 1923 –
intimov. výn. o.š.v. na Kr. Vinohradech ze 29./1. 1924 č.399/24 P. povoleno
na naší škole
znovuzřízení 2 zatímních poboček pro šk. r. 1923/24.
Výnosem z.š. rady ze 26./10. 1923 č.3.A-230/3 ai 1923, č.z.š.r. 95.959 ai
1923 - intimov. výn. o.š.v. na Kr. Vinohr. ze 20./11. 1923 č.7278/23 P povoleno, aby žens. ruč. pracím a nauce o dom. hospodářství vyučováno bylo
v 6 odděleních a to: v 1 oddělení â 2 hodinách (=II.šk.rok) a v 5 odděleních â 3 hodinách týdně.
Vynes. zemské šk. rady ze dne 16./11. 1923 č.3.-A-311/5 ai 21, č.z.š.r.
100.941 - intim. vyn. o.š.v. na Kr. Vinohr. ze 5./12.1923 č.7691.23 P nařízeno, aby nábož. římsko-katolickému vyučovalo se v každé třídě po 2 týdeních hodinách. Vyučování převezme duchovní správa v Hostivaři.
Vynes. z.š.ry ze 28./12. 1923 č.3A-1637.3 ai 1923, č.z.š.r. 128.302 - intim. vyn. o.š.v. na Kr.Vin. z 15./1. 1924 č.132.24 P - se souhlasem zem.
správ. výboru ze 14./12. 1923 č.153168-X ai 1923 povoleno pro šk. rok
1923/24 nepovinné vyučování němčině ve 2 odděleních po 3hod. týdně (ve
4. a 5. třídách).Způsob vyučování.
Škol. rok 1923/4 počal neradostně. Vnitřní úprava školy v přízemí čp.
129 nedokončena, záchody do základů rozkopány, okna a dveře nenasazeny, nové učebny beze všeho zařízení zely prázdnotou, na chodbách bouranina a skoro všemi prostorami v přízemí (hlavně na chodbě) fičel typicky ostrý průvan, známý z novostaveb. Z těchto důvodů a se souladem o.š.
výboru (z 1./9. 1923 č.6069/23 P) odložen počátek vyučování ve třídách 1.,
2., 3.a,b, 4.a)b) na dobu pozdější, až úprava přízemí pokročí tak dalece,
že budou učebny s přilehlými místnostmi uživatelny bez obav o zdraví a
bezpečnost mládeže. Řádné vyučování ve jmenovaných třídách započato
dne 14. září. (Zameškáné tak vyučování bylo nahraženo plně v době od

18.února 1924 do 30.června 1924.) Ale opětně ve formě střídavého vyučování polodenního, any všecky třídy, v nichž byl počátek vyučování odložen - počtem 6 - měly k dispozici pouze 3 učebny. (K tomu dlužno podotknuti, že třídy 5a+5b měly vyučování normální, nezkrácené od 1.září v
místnostech škol. budovy čp. 179.)Tento stav potrval až do dne 17.února 1924.
18.února 1924 poprvé oddechli si učitelé i děti, když vstupovali do tříd s
vědomím, že se již s nikým nebudou museti o třídu děliti, že mají od té doby ve škole svůj vlastní koutek, svoji vlastní třídu. Začal u nás nový život,
plný vzruchů a nadějí ...

C.) Žactvo
Počátkem školního roku bylo zapsáno:
do I.tř........ 29 hochů + 22 dívek..... celkem 51 žáků
do II.tř......17 hochů + 20 dívek...... celkem 37 žáků
III.a) tř...39 hochů + -...... celkem 39 žáků
III.b) tř.. - + 41 dívek..... celkem 41 žáků
IV.a) tř... 53 hochů + -..... celkem 53 žáků
IV.b) tř... - + 47 dívek.... celkem 47 žáků
V.a) tř... 54 hochů + -.... celkem 54 žáků
V.b) tř.... - + 46 dívek.. celkem 46 žáků
Úhrnem......192 h........ 176 dívek.....celkem 368 žáků
Počet zapsaných nováčků do I. třídy je opětně zrcadlem válečné populace,
tentokráte předposledního válečného roku 1917.
Z uvedených cifer je zřejmé, že ubyla opětně 1 pobočka, tentokrát při třídě
II., takže naše škola ve šk.r. 1923/4
obsahovala: 5 tříd kmenových
a 3 tř. pobočné, z nichž 2 definitivní a
1 zatímní.

Dle příslušnosti k církvím bylo:
277 říms. katolíků,
10 vyzn. evang. čsbrt.,
2 -˝- židovského,
37 -˝- československého,
42 bez vyznání.
Od vyučování náboženství ř.-katol. bylo zproštěno celkem 11 žáků.
Zdravotní stav žactva
byl špatný. V době od 1./9. - 31./12. 1923 onemocnělo
9 žáků střevním tyfem,
5 -˝- spálou,
27 -˝- planými neštovicemi,
1 -˝- chřipkou,
15 -˝- jinými vážnějšími chorobami.
Mimo to v téže době, kdy v místě řádila epidemie střevního tyfu, podrobeno
bylo úředně nařízené domácí karanténě 89 žáků.
Z toho původu bylo nařízeno uzavření tříd - vesměs před vánocemi 1923:
a) na 8 dnů třídy I., II., IIIa.),IIIb.);
b) na 14 -˝- -˝- IV.a.), IV.b.), V.b.). O Hostivaři psaly se toho času hrůzostrašné lokálky v denních listech jakožto o obci zamořené, ba dokonce se psalo, že bude nutno Hostivař na
jistou dobu zcela od ostatního světa izolovati. Ubohá Hostivař! Ano, byla
velmi zamořena, leč stav její nebyl o nic bídnější, než zdravotní stav celé
Velké Prahy, která tehdy dovedla přeplniti do nemožnosti všecky poruce
jsoucí nemocnice. O Hostivaři se tak muselo psáti, aby v kouři fantastických o ní zpráv snáze se ukryl kritický tehdy stav veřejného zdravotnictví
celé Prahy, města významu dnes již světového. Inu, byla to politická otázka par excelence! - Tolik mimochodem.
Asi měsíc před prázdninami 1924 vyskytly se mezi žactvem hlavně nižších
tříd ojedinělé případy černého (davného) kašle. Na štěstí přišly prázdniny.-

Školní docházka
vykazovala: 115.977 půldní vůbec, z nich 107.081(= 92.33%) nezameškaných,
8.448 (7.29%) zameškaných omluvených,
445(0.38%) -˝- neomluvených půldnů.
Školní slavnosti a vzpomínky.
Dny: 28. říjen, 8. listopad, 7. březen, den Komenského, 1. květen a 6. červenec (oslavený v poslední den školního roku) zdomácněly zajisté již ve
všech školách Republiky. Též i my snažili jsme se vhodným způsobem
vtisknouti význam těchto dnů v mysle nastávajících republikánů. Mimo
mě však jsme s dětmi hojně vzpomínali i jiných událostí, jež buď přímo,
nebo ve formě jubileí přinesl nám běžící školní rok.
3. února 1924 dobušilo srdce bývalého (z doby světové války) prezidenta
Spojených státu Severoamerických -Woodrow Wilsona, muže, který právě
tak, jako náš T.G. Masaryk, ukázal světu, a hlavně tzv. papírovým filosofům, jak se filosofický směr, filosofické ideje mají promítati do konkrétního života samotného hlasatele těchto idejí, krátce, jak se filosofie prožívá. A nejenom to; on učinil tyto ideje – právě jako náš Masaryk –směrnicemi též i pro svoji činnost státnickou, a na tomto poli získal skvělého vítězství. Přesvědčivosti a síle těchto idejí neodolaly ani peněžní žoky americké, vlastně egoističtí, politicky vlivní jich majitelé, a krásným plodem
vítězství Wilsonova pak možno nazvati osvobození malých utlačovaných
národů ve znamení práva „sebeurčení“. I na našem osvobození měl Wilson
velký podíl. Proto jsme ho vzpomínali v únoru s díkem a vděčností. A nezapomeneme nikdy klásti jej dětem za vzor pravého bohatýra ducha a muže činu.
2. březen 1924 byl mocným podnětem, abychom se s celým ostatním národem zamyslili nad skvělými zásluhami, ale i nad tragikou živnostního
osudu geniálního tvůrce české hudby, Bedřicha Smetany, který ten den právě před 100 lety - spatřil světlo světa.

„ ….. a světlo neskonalé,
prvotina věcí, výbor nejčistší
vzniklo z hlubiny …“ Milton „Ztracený ráj.“
Genius! Povstal z ničeho, neměl příbuzných předchůdců, ale za to dodnes
spoustu epigonů. Snad tušil kdysi malost a zavilost několika nepřátelských současníků, když vybíral v Hálkovi texty k „Večerním písním“ a
zvolil mezi jinými věštecky - výstražné verše o „prorocích kamenovaných“
a o těch, „kdo v zlaté struny zahrát znají.“ –
A letos byly oslavy, nádhera, pompa. Leč myslím, že nenadchli jsme se
jimi příliš, kdo lidsky cítíme. Jen lítostný stisk hrdla, bolestné sevření
srdce vyvolal v nás všechen ten lesk při trudných vzpomínkách na kdysi
kamenované Světlo …………
Rekreační a vlastivědné
výlety, další vyhlášky:
Tř. III.a) do Senohrab - na Hlásku (hrad Zlenice n./Sáz.) a do údolí Sázavy dne 17. června 1924
Tř. IV.a) b) na Karlův Týn dne 11. června 1924,
˝ V.a) b) na Křivoklát dne téhož.
_________

Škol. rok skončen dne 28. června 1924
zapsal
Bohuš Vacek,
učitel a zást. spr. školy.

