Školní rok 1927 - 28.
Zápis

Vyučování počalo 1. září 1927.
Výsledek školního zápisu:
Třída
I.a)
I.b)
II.a)
II.b)
IIIa)
IIIb)
IV
V

Budou vyučovány nábož.
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232
73 %

34
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Českobratr.
Ch
D

Bez vyz.cír
Ch.
D.

Chl.

Z Hájů 25

Českoslov.
Ch
D.

Pravosl.
Ch.
D

Římkat.
Ch
D.

8
3%

2
0.5 %

37
11 %

5
1 .5 %

Oproti školnímu roku lonskému přibyl 51 žák, což se vysvětluje přistěhováním
se obyvatelstva do četných novostaveb; dá se očekávati, že přírůstek žactva bude
trvalý. V důsledku toho nutno počítati na více učeben, přístavbu školy. V tomto
školním roce pro nedostatek místností bylo vyučováno v I.a) a v I.b) třídě střídavě
dopoledne a odpoledne.
Dětí přístupných do Prahy jest
Zatímní
Zvýšeným počtem žactva přibyla škole nová zatímní pobočka při třídě
pobočka. nejmenším počtem žactva (třídy kmenové včetně pobočky), t.j. při III. třídě. Tato
pobočka zatímní schválena byla zemskou školní radou v Praze výnosem dne 11.
února 1928 č. I./ 2086 ai 27 - 14.796 pro dobu 1/9 1927 - 31/8 1928.
Učitelstvo.
Třídní učitelé: I.a) Karel Dlabal, I.b) František Ludvík, starší, II.a) Ludmila
Mandlíková, II.b) Jaroslava Dlabalová-Metlická, III.a) Jan Bachna, III.b)
František Ludvík, mladší, abiturient učitel. ústavu pražského, rodem z Vršovic,
ustanovený dekretem městského výboru školního v Praze ze dne 1. září 1927 č.
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28.661 jako výpomocný učitel; IV. Stanislav Nolč, V. Miloslav Barták, výpomocný
učitel ustanovený dekretem měst. škol. výboru v Praze ze dne 1. září 1927 č. 28.662;
předtím působil v Krči.
Řídící učitel def. Jaroslav Metlický, vyučující v Žilině na Slovensku, přeložen byl dnem 1. září 1927 na trvalý odpočinek výnosem zemské školní rady v Praze
ze dne 20. srpna 1927 č. II-A1794/26 č. 72.771 (měst. škol. výboru v Praze ze dne
25/8 1927 č. 23.805.)
Def. učitel Bohuš Vacek přikázán byl vyučovati od 1. září t. r. na pomocné
škole v Praze II., U Štěpána; výnos měst. škol. výboru v Praze ze dne 25/5 1928 č.
16.052.
Def. učitel zdejší školy, však zde nepůsobící, František Háže, ustanoven byl
def. odbor. učitelem při I. občanské škole na Královských Vinohradech, kde několik
let učil.
Ženským ručním pracím vyučovala v 1 odd. 2 hod. a v 1. odd. 3 hod. učitelka
Bohumila Kunhartová, docházejíc do Hostivaře ze Záběhlic; ustanovena byla
městským výborem školním v Praze dne 31. srpna 1927 č. 27.602.
Učitelka zdejší Marie Zdrůbecká-Dvořáková vyučovala ženským ručním pracím 2 oddělení (IV., V. tř.) po 3 hodinách týdně.
Náboženství československému učil v 1 odd. po 2 hod. Emil Novák z duchov.
správy vršovické.
Českobratrskému náboženství učil v 1 odd. s občanskou školou po 2 hodinách
vinohradský katecheta Jan Bártek.
Zápisová sbírka ve prospěch České zemské komise pro péči o mládež vynesla
199.10 Kč, které odevzdány svému účeli.
Místnosti
škol.

Místnosti školní v prázdninách opraveny byly těmito zařízeními: v budově čp.
179 vyměněním 3 mrazem popraskaných porcelánových armatur v záchodech, položením parketové podlahy v tělocvičně a v kabinetě postavením kamen. V budově čp.
129 ve 2 třídách u 4 oken a v ředitelně u 1 okna vrchní křídla upravena na sklápění k provětrání místností.

Inventář.

Inventář školní doplněn 3 stojany na mapy; 2 dvojdílnými skříněmi
v hořejším díle zasklenými, 1 skříní pro lékárničku.

Budovy.

Místní školní rada usnesla se zříditi z naturalního bytu řídícího učitele třídu.
Velmi žádoucí jest, aby pro úchylné děti byla při obecné škole pomocná třída, však
nedostává se pro ni místnosti. Míst. škol. rada znovu žádá o přístavbu školy.
Mateřská škola byla koncem prázdnin 1928 dostavěna, však nevybavena dosud
nábytkem, takže umístění dětí v ní bylo oddáleno.
Jedná se o umístění úřadovny pro ochranu matek a dětí.
Svátek
28. říjen jako,2 svátek národní svobody oslaven byl učitelstvem a žactvem
svobody. případnými proslovy, deklamacemi a písněmi v každé třídě podle stupňů školní
mládeže.
Volby do
Dne 16. října konaly se v republice volby do obecních zastupitelstev.
obcí.
V Hostivaři se volilo ve 2 místnostech obecné školy čp. 129. K volbě dostavilo se
2064 voličů, neúčastnilo se 175 voličů. Výsledek volby: 1) Československá strana
národně socialistická 634 hlasy, 2) Komunistická strana Československa 520, 3)
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu a Svaz zemědělců 175
hl., 4) Čsl. strana lidová 138 hl., 5) Strana čsl. „Domova“ majitelů domů, domků
a pozemků 129 hl., 6) Čsl. živnostensko obchodnická strana středostavovská 126 hl.,
7) Čsl. národní demokracie 98 hl., 8) Čsl. sociálně demokratická strana dělnická 88
hl., 9) Národní strana práce 39 hl., 10) Národní občanský blok (fašisté) 31 hl. a
t. d. Podobně voleno bylo 23. října do místních výborů hlav. města Prahy
s příbližně stejným pořadím volebních skupin.
Primátorem hlav. města Prahy zvolen opětně Dr. Karel Baxa. Do místního
výboru XIII. okresu ve Vršovicích vyslán za Hostivař Karel Srna, vrchní dozorce
výměn nádražních.
Sociální péče.
Od 19. září do konce škol. roku podělováno bylo 38 chudých dětí obecné školy
obědy, které vyvářeny byly v upravené pro kuchyň komoře bývalého naturálního
bytu řídícího učitele nákladem sociálního sboru rady hlav. města Prahy ve Vršovicích a režie místní odbočky Českoslov. Červeného kříže.
Mléčná akce.
Od 3. ledna 1928 do 31. května týž sociální sbor rady hlav. města Prahy poskytl 56 dětem zdarma na přesnídávku po ¼ l mléka a žemli; 37 dětí kupovalo si
tuto porci po 90 h. Mléko dodávala v lahvičkách automobilem Radlická lékárna,
objednávky vyřizovala Ochrana matek a dětí v Praze VII, pečivo kupováno u místního pekaře. Dětem náležitě chutnalo!
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Svátek
spořivosti.
Přednáška
zdravotnická.
Lidová škola
hospodářská.

Vánoční
besídka
s nadílkou.

Dar.

Na den spořivosti 31. října přizpůsobena učebná látka, jak střádáním zajistíme si spokojenou budoucnost. 85 dětí nově školu navštěvujících poděleno vkladními
knížkami se vkladem po 1 Kč městské spořitelny Kr. Vinohrad, sběrny a platebny
v Hostivaři. 322 děti ušetřily 36 853 Kč.
Dne 17. listopadu účastnilo se všecko žactvo poučné přednášky ze zdravotnictví, kterou uspořádalo ústředí Čsl. Červeného kříže v Praze ve zdejším biografu.
Přednášel lékař Dr. Panský.
Přípravné práce k založení lidové školy hospodářské v Hostivaři potkaly se
s úspěchem, takže dne 4. listopadu zahájeno bylo vyučování v ní. Zapsáno bylo
v ní 32 - 42 žáků a žákyň. Theoretické vyučování trvalo do 31. března. Ve 4 měsíčním dvoudobém kurse učily se dívky šíti prádlo a šaty. Obvod školní zabíral 8
obcí z okresu římanského. Osobní náklad hradilo ministerstvo zemědělství se zemským výborem, z části výbor školní; na věcný náklad přispěly obce, sdružení republikánská Velké Prahy a jednotlivci. Správcem školy byl František Ludvík, starší;
mimo něho vyučovali na této pokračovací škole, první ve Velké Praze, z učitelského
sboru obecné školy Jan Bachna, Stanislav nolč, Marie Zdrůbecká-Dvořáková,
také městský okresní a školní lékař MUDr. Zdeněk Kurz. Předsedou školního
výboru jest Josef Chudomel, předseda místní školní rady v Hostivaři. Vyučovalo
se v čp. 179.
Dne 18. prosince 1927 pořádala V. třída s učitelem Miloslavem Bartákem
vánoční besídku s nadílkou chudým dětem celé školy. Na programu byly dvojhlasé
vánoční koledy, básně a jednoaktová divadelní hra od uč. Šarapatky „Svatvečerní
pohádka.“ Účelně využito bylo času vyučovacího při zpěvu, ručních pracích výchovných i mimoškolního k přípravám a sbírání příspěvků a dárků mezi občanstvem; žactvo jevilo velký zájem o svou besídku. Vydařila se jak náleží. Z 860 Kč
vybaných peněz nakoupeno pro chudé za 409 Kč rukavic, punčoch a kapesníků;
322.80 Kč uchováno pro nemajetné žáky a žčky V. třídy na výlet do Českého ráje.
Za zbytek napečeny vánočky a uvařen čaj s malinovou šťávou k pohoštění všech
dětí celé školy druhého dne pro opakování besídky. Jeviště postaveno bylo
v tělocvičně.
Sbírka na vánoční nadílku rozhojněna darem pí Anny Podhajské-Steyskalové,
choti továrníka v Hostivaři, 6 košil a 2 spodků, které rozděleny byly nejpotřebnějším dětem.

Výstava
V lednu a v únoru sbírán byl material pro výstavu soudobé kultury v Brně r.
soudobé kultury 1928. Učitelka L. Mandlíková vystavovala v samostatném oddělení své pokusnictví
v Brně.

z oboru výchovy za zdraví dítěte.
Zaměstnání
Ze statistiky pořizované pro výstavu již v r. 1927 v květnu uvedeno buď rozrodičů a vrstvení žactva podle povolání rodičů: dětí dělníků 127 = 48 %, živnostníků 55 =
obydlí žactva. 21 %, zřízenců 33 = 12 %, úředníků 30 = 11 %, rolníků 15 = 6 %, domkářů 2 = 1
%, továrníků 2 = 1 %.
Jak školní mládež bydlí r. 1928:
Několik rodin ve společné místnosti
2 = 2/3 %
V kolonii barákové
5 = 1,5 %
V kolonii vagonové
3=1%
V cihelně
1 = 1/3 %
V bytě o 1 místnosti
118 = 37 %
V bytě o kuchyni a pokoji
121 = 38 %
V bytě o více pokojích
46 = 14 %
V bytě vilovém
7=2%
V rodinném domku
11 = 3,5 %
V bytě s dětským pokojem
6=2%
Zdravotní
Zatímní řídící učitel Fr. Ludvík roznemohl se akutním chronickým katarhem
dovolená Fr. průdušek a udělena mu zdravotní dovolená od 15/2 - 10/3 - 7/4 výnosem městLudvíka, st. ského školního výboru v Praze ze dne 25/2 1928 č. 5 242 a.

Po dobu jeho nemoci zastupoval ho ve správě školy učitel Stanislav Nolč a
ve třídě I.b) ustanovena výpomocná učitelka Marie Zoubková.
Narozeniny
Narozeniny prvního presidenta republiky T. G. Masaryka dne 7. března
presidenta
oslaveny žactvem i učitelstvem při vyučování projevy lásky a oddanosti.
republ.
Útulek.

Pro děti bez dozoru v domácnostech, kde rodiče a sourozenci dlí celý den mimo domov, zřízen byl při obecné škole útulek od 1. května 1928. Zapsáno v něm 78
dětí, které ve 2 odd. vyučovaly učitelky Marie Preislerová z Prahy II. a Anna
Hlaváčková z Hostivaře. Uč. obec školy Miloslav Barták vyučoval v útulku
týdně 2 hod. ruč. pracím výchovným. Útulek umístěn ve III. a IV. třídě v budově
čp. 179., shromažďovaly se tam děti pouze odpoledne.

Besídka
tělocvičná.

Dne 22. dubna pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ žákovskou besídku
v hostinci „Na Budíně“. Na ní účastna byla mládež naší školy činně i diváctvem: O zdar jí zasloužil se Fr. Ludvík, ml., jako cvičitel.
Svátek matek.
K 1. neděli květnové (6/5) žactvo ve škole poučeno, že mají maminky svátek
a čekají, jakou radost jim děti způsobí.
Dary.
Strážmistr četnický v Hostivaři pan Karel Sokolík daroval škole vycpaninu
lasičky.
Rada hlav. města Prahy věnovala škole pro učitelskou knihovnu:
1 výt. Dra Zd. Kletka „Československé umění.“
1 výt. Lad. Duda a spol. „Jak hledáme a pro sbírky upravujeme hmyz.“
1 výt. V. Vojtíšek „Praha; z moderního rozvoje města.“
1 výt. Dr. Zd. Wirth „Umění československého lidu.“
1 výt. Dr. J. Šusta „Světová politika,“ IV. díl
1 výt. Hela Spaullová „Zápas o mír.“
1 výt. „Československá republika v číslech.“
Pro žákovskou knihovnu:
1 výt. Jarosl. Hloušek „Věneček řikadel, her, hádanek a pohádek.“
1 výt. Karel Šrajgr „Presidentův posel.“
1 výt. „Za domovem,“ II. díl
Pro kabinet: 1 obraz „Památný den v dějinách Evropy.“ = prohlášení státu
Čsl. v Americe 16. října 1918.
Městský výbor školní v Praze daroval obraz „Porady národního výboru
v Ženevě.“
Dotace.
Rada hlav. města Prahy, osvětový aparát VI., na občanský rok 1927 udělila
místní školní radě pro obecnou zdejší školu tyto dotace:
Na menší opravy a potřeby
200 Kč,
Na potřeby pro ruč. práce výchovné
560 Kč,
„ „
„ „ „
„
mimoř. 500 Kč,
Na školní potřeby pro nemajet. žatcvo
1 869 Kč,
Na vyučovací pomůcky
540 Kč,
Na vyučovací pomůcky mimoř.
200 Kč,
Na vyučovací pomůcky z okres. nákladu
190 Kč,
Na potřeby pro žen. ruč. pr. pro nemaj. žač.
564 Kč,
Na škol. lékárničku
100 Kč,

Pokusná třída.

Dorost. Čsl.
Červ. kříže.
Švehlův fond.
Dar.

Na inkoust pro žáky
213.60 Kč,
Pro ředitelny a třídy
441 Kč,
Pro ředitelny a třídy na tiskop.
252 Kč,
Pro žákovskou knihovnu
417 Kč,
Pro žákovskou knihovnu mimoř.
100 Kč,
Pro učitelskou knihovnu mimoř.
150 Kč,
Pro učitelskou knihovnu
100 Kč,
Pro výlety žákovské
120 Kč.
Z dotace místní školní rady koupen zarámovaný a zasklený obraz Dra Ant.
Švehly, předsedy vlády Československé republiky a zakladatele fondu ve prospěch
mládeže zdejší obecné školy.
Dotace na pomůcky vyměřuje městský výbor školní kvotou základních 100 Kč
a na každou třídu 50 Kč.
Dotace na školní potřeby pro nemajetné žactvo vyměřuje rada hl. m. Prahy
7 Kč na žáka; na ruční práce výchovné 50 % žactva v I. tř. - III. tř. po 5 Kč na
žáka, ve IV. - V. tř. po 7 Kč na žáka.
Vzorně zařízena a vedena jest třída II.a) učitelky Ludmily Mandlíkové; nově
natřeny jsou lavice, u oken postaveny stojany pro květiny, při stěnách nad věšáky
dřevěné římsy slouží k vystavování hraček, květin, pomůcek; okna ozdobena úzkými
záclonami, věšáky zastřeny plátěnými závěsy, u kamen zástěny látkové, umyvadlo
opatřeno různými potřebami čistícími. Nikde ve třídě neviděti prášku, ani na dětech
nečistoty. K přezouvání na chodbě a k odkládání svrchního šatu pořízeny 2 uzavřité
šatny.
Těšíme se, že nezůstane škola pouze při vzoru jedné třídy, ale postupně věnován
bude i na ostatní třídy zvýšený náklad účelně a prospěšně vynaložený.
105 dětí organisováno bylo v Dorostu Československého Červeného kříže.
Uspořádaná jimi sbírka na Masarykovu ligu proti tuberkulose vynesla 120 Kč.
Dorost odebírá své časopisy; řídí se jich obsahem a samosprávou ve třídách dbá
čistoty, pořádku a slušnosti ve spolužití.¨
Úroky Švehlova fondu za II. pololetí 1927 činily 174.75 Kč, za I. pololetí
1928 177.36 Kč; oboje uloženy do soořitelny Kr. Vinohrad v Hostivaři ku zvýšení
jistiny.
Ochrana matek a dětí v Praze VII. - 858b) za obstarávání mléka pro děti za
dobu do 31/12 1927 daruje škole 40 Kč a 28.75 Kč.

Docházka
školní
Žák.
knihovna.
Vycházky.

Zdravotní stav.
Propůjčení škol.
místnosti.

Konec škol.
roku.

Docházka za školní rok 1927 - 28 vykazuje se těmito čísly: Do školy chodilo
316 - 329 dětí; všech půldnů bylo 73 065, z nich nezameškaných 67 880 = 92.90 %,
zameškaných omluvených 5 126 = 7.02 %. Nedbalců nebylo.
Ze žákovské knihovny vypůjčilo 136 dětí 2 338 knih, tj. průměrně 1 žák 18
knih.
Vlastivědné a tělovýchovné vycházky uspořádány byly:
V. třída na Hrad pražský 26/5 - do Českého ráje 14-16/6,
IV. třída do Benešova a do Konopiště dne 14/6,
III. třída do Zátiší 19/6,
II.a) do Edenu ve Vršovicích 27/6,
II.b) do Kunratic 20/6,
I.a) do Zátiší 19/6,
I.b) do Zátiší 20/6, do Kunratic 25/6, do Miličova 11/6.
Ve školním roce postižena I.b) třída v dubnu spálou a záškrtem v říjnu.
Oproti jiným létům žactvo netrpělo tolik epidemickými nemocemi.
Místní školní rada propůjčila učebnu V. třídy v budově čp. 179. k vykonávání
náboženských shromáždění Jednoty bratrské. V téže třídě koná bohoslužby občasně
církev československá již od r. 1924.
Školní rok zakončen 28. června 1928. Žactvu při rozdávání školních zpráv
vyložen význam Mistra Jana Husa pro očistu v duchovním životě národa.

Zapsal Fr. Ludvík,
zatím. říd. učitel

