1931
1932

Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 1931 č. j. 119.166/31 - I.
nečinilo námitek proti tomu, aby také ve školním roce 1931-32 bylo pokračováno
v pokusném vyučování podle schváleného plánu na školách: v Praze - II. na Karlově,
v Nuslích, v Michli, v Hostivaři a v Kobylisích a aby tyto školy, které byly dosud
neúplné, byly rozšířeny o další postupné ročníky. Předpokládá ovšem, že bude dosaženo
učebného cíle, předepsaného platnými osnovami.
Správou školy pověřena opětně ředitelka měšťanské školy pí Marie Vonášková a k vedení
agendy ustanoven Josef Spilka, učitel obecné školy.

Umístění tříd

V budově čís. pop. 129 byla 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a - Budově čís. pop. 179 umístěna 3.b,
5.a a 5.b. Letošního roku umístěn mezi novostavbu školy a mateřskou školou pavilon. Tam
našly přístřeší 4.a a 4.b.

Začátek školního roku

Zápis i tentokráte vykonán před prázdninami a školní rok počal 1. září. Žactvo shromaždilo
se v tělocvičně, kde ředitelka školy srdečně k němu promluvila, vyloživši, že jen pilná a
usilovná práce přináší dobrý výsledek. Vzpomněla mužů národ zasloužilých, zvláště našich
osvoboditelů.

Počet žactva

Třída
1.a
1.b
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b

hoši
27
26
17
17
20
23
26
18
22
22
24
242

dívky
21
22
25
24
13
24
17
28
25
23
21
243

Celkem
48
48
42
41
33
47
43
46
47
45
45
485

Náb.katol.
34
34
30
31
26
34
32
32
37
29
33
352

Čsl.
8
8
7
4
3
4
5
5
6
8
3
61

Čbr.
2
2
1
2
1
4
4
4
1
21

Žid.
-

jiné
-

Bez v.
4
4
4
4
4
10
5
5
4
7
9
60

Osvob.
1
1
3
2
1
1
1
10

Opak.
1
2
3
3
2
11

Vyučovací hodiny

zůstaly nezměněny. V sobotu bylo opět po celý den prázdno.
Přestávek použito k větrání učeben a obveselení žactva na chodbách nebo v létě za pěkné
pohody na dvorku. V přestávce po druhé hodině podáváno mléko.

Učitelský sbor

Ve sboru učitelském byli:
Ředitelka měšťanské školy Marie Vonášková, správkyně do 31. prosince 1931. Životopis
v této kronice na straně 1-2.
Otylie Dohnalová-Vojířová, životopis na str. 2.
Karel Krupa (životopis na str. 2) byl od 1. února zastupujícím řídícím učitelem do 30.
června. Dne 1. července odešel na své definitivní místo učitelské na dívčí školu na Rybníčku
v Praze II.
Marie Lavická-Petráňová, životopis na str. 2.
Ludmila Mandlíková, definitivní učitelka zdejší školy. Životopis v I. kronice na str. 138.
Rudolf Nekola (životopis na str. 3) odešel 9. V. 1932 na pokusnou diferencovanou
měšťanskou školu v Hostivaři.
Josef Spilka (životopis na str. 3)
Anna Procházková-Steklá (životopis ve II. kronice na str. 268)
Jaroslav Čtvrtečka narodil se 21. ledna 1906 v Dobřanech, p. Bystré u Nového Města
nad Methují. Do obecné školy chodil ve svém rodišti od r. 1912-1918, do měšťanské školy
v Dobrušce od r. 1918-1921, do učitelského ústavu ve Hradci Králové r. 1921-1925.
Vysvědčení učitelské dospělosti dostal tamtéž 18. června 1925 (č.7). Zkoušku učitelské
způsobilosti pro obec. šk. vykonal u zkušební komise v Hradci Králové dne 28. listopadu
1927 (čís. 31)
Zkoušce učitelské způsobilosti pro měšťanské školy se podrobil 2. května 1930 u zkušební
komise v Hradci Králové a nabyl vysvědčení způsobilosti pro II. odbor na měšťanských
školách.
Působil jako zastupující učitel v Rovném - okres novoměst. n. Meth. na obecné škole
smíšené od 1. října 1925 - 30. června 1926 a jako zatímní řídící učitel na obecné škole
smíšené v Rovném od 1. IX. 1926 do 31. VIII. 1928. Potom jako definitivní učitel dle
§4 zákona 104/26 a správce školy na obecné škole s vyučovacím jazykem čsl. v Šedivinách.
Od 1. IX. 1928 - 31. VII. 1930 - dále jako zatímní odb. učitel na Masar. jub.
měšťanské škole chůapecké v Trutnově od 1. IX. 1930 - 31. VIII. 1931.
Od 1. IX. 1931 působí jako zatímní učitel na pokusné reformní škole v Hostivaři.

Vlasta Marešová-Maňasová narodila se 20. dne měsíce března 1907 na Smíchově. Po
předběžných studiích navštěvovala státní ústav ku vzdělávání učitelek v Praze, když vykonala
26. června 1926 zkoušku dospělosti a 31. listopadu 1928 způsobilosti učitelské (obě
s vyznamenáním).
Dne 1. září 1926 jmenována zatímní učitelkou v obecné škole ve Zlomicích; od 1. září 1927
v Kolči , od 1. září 1926 na obecné škole ve Zvoleňovsi. Dne 1. září 1931 ustanovena
zatímní učitelkou na Pokusné škole zde.
Jaroslav Procházka narozen 19. září 1910 v Českých Budějovicích.od r. 1916 - 21 chodil
do pětitřídní obecné školy ve svém rodišti. V r. 1921 - 1930 navštěvoval reform. reál.
gymnásium tamtéž a vykonal zkoušku maturitní. Po dobu studií cvičil v Městské hudební
škole v oddělení pěveckém a houslovém. V r. 1930 byl odveden, avšak povolen mu odklad
přes. služby. R. 1930 - 31 studoval na státním učitelském českém ústavě v Praze - II.,
kde i vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Od 1. září 1930 byl čekatelem v Pěveckém
sdružení pražských učitelů a od 1. září 1931 stal se jeho řádným členem.
Po absolvování abiturient. kursu byl ustanoven výpomocným učitelem na zdejší škole v době
od 15. do 30. června 1931 a opětně od 13. září 1931 do 23. června 1932. V prvém období
zastupoval onemocnělou učitelku L. Hahnovou-Stočesovou.
Josefa Pacovská narodila se 16. července r. 1890 v Praze. Chodila do obecné školy u sv.
Jakuba v Praze - I. a na měšťanskou školu tamtéž. V r. 1906/07 absolvovala na českém
státní ústavu učitelek v Praze kurs pěstounek. Roku 1907 byla přijata do literního kursu a
v r. 1911 maturovala. Hned po maturitě přijala místo vychovatelky v rodině továrníka
Límana v Staré Boleslavi a v květnu 1912 nastoupila na první učitelské místo 4tř. smíš.
šk. v Hněvsi (šk. okr. poděbrad.), kde s malou přestávkou (v době válečné několik měsíců
v Sánech), přes 7 let.
Od r. 1920 byla ustanovena na obecné škole chlapecké v Pečkách na dr.; po 5 letech a 8
měsících ustanovena na měšťanské škole dívčí tamtéž. Pak vystřídala místo na 4tř. obec. dív.
v Sadské, opět na dívčí měšťanské v Pečkách, pak na smíšené obecné v Dymokurech, na
měšťanské dívčí v Pečkách, až 1. září 1927 nastoupila definitivní učit. místo v Českém
Brodě, kde působila do 1. září 1931 na obecné škole chlapecké.
Od 1. září 1931 uděleno jí místo zatímní učitelky na zdejší škole.
V roce 1920 stala se členkou Pěveckého sdružení pražských učitelek a účastnila se všech
jeho uměleckých zájezdu do ciziny.

Náboženství katolickému v 1.a, 1.b, 2.a, spojeném 2.b a c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b vyučovali:
O. Matějková, učitelka náboženství katolického od 9. září do 30. října.
E. Sailerová, učitelka náboženství katolického od 4. listopadu do 31. ledna 1932. Táž
narodila se 27. dubna 1912, chodila do obecné školy v Palackého ulici na Žižkově, potom
studovala od školního roku 1923/24 - 1929/30 reálku na Žižkově, kde vykonala maturitní
zkoušku, načež vstoupila do IV. ročníku Čes. stát ústavu ku vzdělání učitelek v Praze.
Když se jí nepodařilo získati místo učitelky na škole národní, dala se zapsati na
přírodovědeckou fakultu jako mimořádná posluchačka a přijala 1. listopadu 1931 místo
výpomocné učitelky katolického náboženství na obecných školách v Hostivaři a Záběhlicích,
kdež působila do 31. ledna 1932.
Marie Klečková, narozená ve Hvozdě u Manětína 28. dubna 1906, kdež navštěvovala
dvoutřídní obecnou školu. V r. 1927 vykonala zkoušku z učiva tří tříd na měšťanské škole.
Pak hospitovala na škole mateřské v Napajedlích. R. 1928 byla ošetřovatelkou nemocných
v Kroměříži. R. 1929 - 30 - 31 navštěvovala kurs pro vzdělání pěstounek v Napajedlích
a v r. 1931 - 1932 šestiměsíční kurs pro laické katechety náboženství katolického v Praze.
Od 1. února 1932 ustanovena byla výpomocnou učitelkou katolického náboženství
v Hostivaři a v Záběhlicích.
V 5.a, 5.b od počátku školního roku vyučoval farář p. Josef Fencl do konce školního roku.
Náboženství československému ve 2 odděleních učil Lubomír Petržilka. Jmenovaný narodil
se 20. července 1907 v Lounech. R. 1913 - 1918 vychodil chlap. obec., r 1918 - 1921 tři
ročníky státní reálky, v r. 1921 - 22 přestoupil na měšťanskou školu, načež přijat byl na
českém ústavě učitelském v Žatci, kdež maturoval 10. června 1926.
Dne 1. října téhož roku počal učiti náboženské nauce československé na obecných a
měšťanských školách, v okresu lounském a r. 1928 byl přeložen do Prahy jako církevní učitel
a ustanoven 5. června 1929 čekatelem při III. obecné dívčí škole v Cimburkově ulici.
Na vlastní žádost byl po 3 letech přeložen do Strašnic. Dne 18. října 1931 ustanoven ve
sboru knížete Václava na Zderaze duchovním československé církve, protože absolvoval
hlavní přednášky v koleji církve v Dejvicích.
Na zdejší škole působil od 1. září 1931 do 23. VI. 1932.
Náboženství českobratrskému společně v jednom oddělení s měšťanskou školou Dr. J.
Bártek.
Ženským ručním pracem ve 4.a, 5.a, 5.b vyučovala Marie Zdrůbecká-Dvořáková (životopis
na str. 4) a ve 3.a, 3.b, 4.b Bohumila Linhartová (životopis ve II. kronice).

Změny ve sboru

Dne 23. října 31 onemocněla L. Mandlíková, učitelka 1.a; na výpomoc poslána Marie
Čížková, ale přidělena jí 4. tř., poněvadž neznala metodu čtení globálního a učitelka 4. tř.
Josefa Pacovská převzala vyučování v 1.a.
Marie Čížková, narozená 27. června 1908 v Ml. Boleslavě, navštěvovala obecnou a
měšťanskou školu ve svém rodišti a státní učitelský ústav v Praze. Zkoušku dospělosti
vykonala s vyznamenáním 8. června 1927 a způsobilosti 30. listopadu 1929.
Působila výpomocně na různých pražských školách od 1. září 1927. V Hostivaři vyučovala
od 9. do 30. listopadu 31 včetně.
Dne 1. ledna 1932 měla správkyně školy M. Vonášková zdravotní dovolenou až do 1.
února. Ve správě školy ji zastupovala odborná učitelka měšťanské školy Ludmila
Hanslíková. Po návratu uzdravené správkyně byla správa obecné školy oddělena od
měšťanské školy a Karel Krupa jmenován zastupujícím řídícím učitelem od 1. února 1932.
Dne 9. května obdržel J. Hostáň, odborný učitel měšťanské školy, dovolenou a na jeho
místo povolán učitel Rudolf Nekola z 5.b, za něhož dosazen Josef Adámek, výpomocný
učitel narozený 15. března 1911 v Hor. Holetíně u Hlinska v Č. Ten navštěvoval r. 1917 22 obecnou školu ve svém rodišti; r. 1922 - 1926 měšťanskou školu a IV. ročník
v Hlinsku; 1926 - 30 čes. státní ústav učitelský v Praze II. Výpomocným učitelem jest od
19. listopadu 1930. Vyučoval na školách: v Praze III. na Maltéz. nám., na Žižkově, na
Královských Vinohradech, v Kobylisích, v Hloubětíně, v Krči. Od 9. května do 23. června
32 vyučoval na zdejší škole 5.b. Jest členem filharmonického sboru v Praze.

Organisace školy

Střídavé vyučování zůstalo letos od 14. září 1931 - kdy dokončena úprava pavilonu - jen
ve 2.a + 2.b. Do 2.c zařazeny byly nejslabší děti, by jich méně a ponecháno bylo jim
celodenní vyučování.
Na pokyn městského školního výboru položeno vyučování o domově, vlastivědy a mluvnice
na prvé hodiny, vyučování počtům na pozdější dobu. Koncem školního roku měl se oznámiti
úsudek o tom, jak se toto opatření osvědčilo.
Všichni shodli se v tom, že toto rozdělení hodin dobře vyhovuje. V první hodině se žáci
pomalu zapracovávají do učení v přilehavější a lehčí učbě vlastivědné a v hodině další
rozvinou plně intensitu práce.
Společné shromaždění konáno poslední pátek v měsíci, tedy pouze 1x měsíčně, protože
příprava k němu vícekrát měsíčně zabrala zbytečně mnoho času a byla obava, že častým
opakováním by společná shromaždění sevšedněla.

Vícepresident zemské školní rady

Vícepresidentem zemské školní rady stal se JUDr. Jaroslav Hendrych, který ve schůzi 8.
září 1931 konané zahájil svou činnost proslovem, v němž zdůraznil potřebu objektivní
spolupráce zástupců občanstva a učitelstva s pedagogickými odborníky a administrativním
úřednictvem v zájmu dobré školy.
Zmínil se o zájmu občanstva, účinné podpoře samosprávy a lásce učitelstva, jež přispělo
k dosažení dnešního stupně českého školství, čímž jest umožněno, aby hlavní pozornost mohla
býti věnována zdokonalení vnitřní dostavby školství. Naše škola jest přidělena dohlédací péči zemského školního inspektora vládního rady Dr.
Emanuela Vebra a okres. škol. insp. prof. Augustina Šindeláře.

Správcové sbírek

Kabinet vlastivědný v čís. p. 129 obstarával J. Čtvrtečka, kabinet přírodovědecký v čís. p.
179 obstarával J. Procházka. Knihovnu učitelskou i žákovskou spravoval Josef Spilka.

Stav školních sbírek

Inventář kabinetu vlastivědného měl 405 čísel, kabinetu přírodovědeckého 491 čísel, knihovny
učitelské 448 čísel, knihovny žákovské 394 čísel.
Na konci školního roku všechny sbírky byly správci prohlédnuty, chatrné připraveny
k vyřazení a odepsání, ostatní opraveny a bezpečně uloženy ve skříních a zásuvkách.

Stravování

Dětem nemajetných 51 poskytováno mléko zdarma od 1. října 1931 do konce školního roku.
Témuž počtu dětí dostává se chutných obědů.
I v družinách mládeže (útulku) dostává se dětem patřičné svačiny. O vánocích dostalo 9
dětí pro rodiče poukázku na potraviny v ceně 25 Kč od odbočky Červeného kříže
v Hostivaři.
České slovo zaslala na požádání učitelstva 7 balíků s cenou vánoční nadílkou.

Dotace

Škole dostává se od Místní školní rady dílčích dotací: na drobné správky 300,- , na
učitelskou knihovnu 100,- , na potřebu pro ředitelnu a třídy 963 Kč, inkoust 350 Kč, na
vyučovací pomůcky 250 Kč, na žákovskou knihovnu 462 Kč, na lékárničku 100 Kč, na
výlety žákovské 240 Kč.

Rada hlavního města Prahy poukázala prostřednictvím městského školního výboru na
potřeby pro nemajetnou mládež 1000 Kč, ruční práce výchovné 939 Kč, na ruční práce
ženské 556 Kč, na vyučovací pomůcky Kč 550, na žákovskou knihovnu 100 Kč.

Dary

Rada hlavního města Prahy darovala 20 svazků učitelské knihovně a předplácí pro
žákovskou knihovnu Encyklopedii mládeže československé . - Firma Štěpánek a mnoho členů
rodičovského spolku věnovalo k vánoční nadílce šatstvo, prádlo, boty a pečivo.
Úřednictvo továrny Podhajský a spol. darovalo po dobu 3 měsíců po částce Kč asi 700,
aby se podělily děti nezaměstnaných dělníků.
Městská spořitelna pražská, platebna v Hostivaři, darovala ke dni 30. října pro děti
prvých tříd 91 spořitelní knížku se vkladem 5 Kč; podobně učinila Okresní hospodářská
záložna.

Inspekce

Zemský školní inspektor p. vládní rada Dr. Em. Vebr navštívil školu naši 18. ledna 1932;
poslouchal vyučování v 1.b, 2.b a v 3.a. Při odchodu vyslovil své uspokojení.
Okresní školní inspektor p. prof. A. Šindelář vykonal častou prohlídku: 14. IX. Prozkoušel
žactvo druhých tříd, aby se přesvědčil o výhodnosti metody globální. Později přišel 2. X. do
2.b, 4. XII. do 3.b, 4.b - 7. XII. do 1.b, 4.a, 3.a, 5.a, 5.b - dne 16. III. byl v 1.a
prohlédl všechny písemné práce žactva všech tříd.
Závěrečná konference všech škol pokusných ve XIII. a XIV. části byla v Nuslích dne
25. IV. Tam podal pan inspektor podrobnou zprávu o svém pozorování, vyslovil své
uspokojení a naznačil směrnice, jimiž vyučování pokusné se bude říditi v budoucnosti.
Dne 21. října p. doc. Dr. V. Příhoda přislouchal vyučování v prvých a druhých třídách,
aby se přesvědčil o výsledcích globální metody.
Dne 27. listopadu hospitoval ve všech třídách pan Fon a podával pak zprávu o své
zkušenosti získané na zdejší škole v konferenci učitelstva.

Zdravotní stav žactva

Zdravotní stav mládeže byl velmi příznivý. Pro nakažlivé nemoci zavřena byla 1.b od 20.
XII. do vánočních svátků, 3.a od 29. I. do 4. II. a 5.a od 3. do 7. III. Lonského roku
bylo zavřeno 12 tříd.

Školní docházka

Doba

1.IX.-31.XII.
1.I. - 31.III.
1.IV. - 23.VI.

Celý rok

Půldny
vůbec
63.022
43.758
47.050
153.830

Nezamešk
.
60.757
41.247
44.208
146.212

%
96.41
94.17
93.95
95.05

zameškané
omluvené %
2.158
3.43
2.495
5.70
2.801
5.97
7.454
4.84

neomluvené
107
16
41
164

%
0.16
0.03
0.08
0.11

Pojištění

Výhoda pojištění se opětně letos osvědčila. Učitel p. Čtvrtečka utrpěl úraz na levé ruce; u
dětí vyskytlo se 5 úrazů. Vše se dostalo náhrady léčebného a výloh s dopravou do
nemocnice.

Dorost Červeného kříže

V dorostu byly třídy: 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b. Na příspěvcích zaplatily 153 Kč.
Odebíraly Lípu, Radost, Naši práci. Vedle práce, již organisace dorostu ukládá, odeslala
5.b zásilku písemných prací do Clevelandu a účastnila se soutěže na plakat.

Slavnosti školní

Dne 25. října pořádalo žactvo velmi zdařilou besídku u Červených pro rodiče. - Dne
28.října na oslavu založení republiky byla domácí slavnost v tělocvičně s bohatým
programem. - Dne 31. října promluveno k mládeži o významu spořivosti a rozdány
peněžními ústavy darované knížky. - Týden před vánoci pořádaly všechny třídy za
součinnosti rodičovského spolku besídky s nadílkou. - Na oslavu 82. narozenin p.
presidenta republiky bylo 9. III. slavnostní shromaždění řízené panem Krupou; předneseny
příležitostné básně a cenné sbory. Účast rodičů byla nad očekávání veliká.
Dne 28. III. vzpomenuto ve vyšších třídách památky J. A. Komenského. - v květnu mělo
shromáždění ráz oslavy matek. Děti pro maminky zakoupily 440 psaníček.
Divadelní představení „Do Prahy za presidentem“ bylo velice zdařilé a proto žádala
Pokusná škola v Nuslích, aby je děti tam zahrály. Děti s radostí předvedly v přednáškové
síni v Nuslích-Údolí toto představení.

Zvláště pěkný dojem vzbudil živý obraz „Hold presidentovi“ připojený na konec. Po hře
byli malí herci pohoštěni a prohlédli si tamější školu; odnesli si trvalý dojem na tak
krásnou budovu a její vzorné zařízení.
Dne 20. V. uspořádala správa školy žákovské filmové představení v nové Sokolovně, při
něm poznali žáci krásu a zajímavost krajin Podkarpatské Rusi, o níž promluvil učitel p.
Spilka, mimo jiné cenné kulturní obrazy.

Školní lékařka

Od 15. II. jmenována školní lékařkou Dr. Bohumila Hrejsová. Táž očkovala děti do 7 let
staré proti záškrtu a neštovicím. Navštěvuje školu pravidelně jednou týdně a pilně žactvo
vyšetřuje.

Konec roku

Dne 23. VI. skončeno vyučování proslovy k žactvu, jemuž byl potom rozdány školní zprávy.
Výnosem m. š. a n. o. ustanoven zápis žactva na školách národních pro školní rok 1932/33
na 23., 24. a 25. červen 1932.

