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Výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 5.září 1932 č.j. 91398/32 - I/ bylo
povoleno, aby se ve školním roce 1932/33 na zdejší pokusné reformní škole pokračovalo
v pokusném vyučování  (výnos městského školního výboru č.j. 36984 - VI. ai 1932
z 18. října 1932).
Správou školy pověřen byl od 1. září 1932 definitivní odborný učitel Vilém Nový,
který byl též ustanoven k vedení veškeré administrativní agendy školní.

Začátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního roku
Zápis byl vykonán před prázdninami a školní rok počal 1. září 1932 slavnostní
promluvou za přítomnosti rodičů školních dítek. Žactvu byla připomenuta povinnost
pilné a svědomité práce. Bylo též vzpomenuto mužů o národ zasloužilých, zvláště našich
osvoboditelů.

Umístění třídUmístění třídUmístění třídUmístění tříd
Ve staré části budovy č.p.129 byly umístěny třídy I.A, I.B, I.C (od 16. října 1932),
II.A, II.C a IV.A. školní pavilon byl odstraněn, ježto škola byla rozšířena
přístavbou budovy č.p. 129, jež byla otevřena 1. září 1932. V přístavbě byly umístěny
třídy II.B, III.A a IV.B. V budově č.p. 179 byly třídy III.B, V.A a V.B.
Pomocná třída byla při škole zřízena od 1. září 1932 výnosem zemské školní rady
z 18/1 1933 č. I - 1998/1 ai 1932, č. z. š. rady 145087 ai 1932 a byla umístěna
v obecním domě č.p. 371 v přízemí.

Počet žactvaPočet žactvaPočet žactvaPočet žactva
Třída hoši dívky celkem Náb.ř.katol. čbratr. Meth Čsl. Pravosl. Bez vyz.

a 20 18 38 30 2 1 4 - 1
b 21 18 39 26 2 - 10 - 2

1

c 22 16 37 26 1 - 5 - 1
a 25 23 48 34 1 - 9 - 42
b 35 22 57 39 3 1 10 - 4
a 17 21 38 27 3 1 4 - 3
b 18 19 37 22 - - 7 - 8

3

c 17 20 37 27 - - 4 - 6
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a 23 25 48 34 2 - 8 - 45
b 23 25 48 39 1 - 7 - 1

Pomocná - 5 4 9 7 - - 1 - 1
celkem 13 267 259 526 372 18 3 84 1 48

Vyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodiny
Vyučovací hodiny byly 45 minutové. V sobotu po celý den prázdno. Učitelstvo
používalo tohoto volného dne k pracím v pedagogickém semináři reformních škol univ.
doc. Dr. V. Příhody a v odborných sekcích.
Přestávek, jež zůstaly proti loňsku beze změny, bylo použito k větrání učeben a
k rekreaci žactva. Za pěkného počasí používalo žactvo k osvěžení o přestávkách
školního dvora. V přestávce po druhé hodině vyučovací bylo žactvu podáváno mléko.

Učitelský sborUčitelský sborUčitelský sborUčitelský sbor
Ve sboru učitelském byli:
Vilém Nový (třídní učitel III.A) definitivní odborný učitel I. měšťanské školy
chlapecké v Jihlavě, od 1. září 1932 správce školy.
Narodil se 15. července 1896 v Hynčicích u Broumova. Po absolvování I. - III.
ročníku měšťanské školy v Kolíně a jednoročního učebného kursu v Kutné Hoře
vystudoval na státním učitelském ústavě v Příbrami, kde vykonal dne 6. července 1915
zkoušku dospělosti s vyznamenáním. Zkoušku způsobilosti pro školy obecné vykonal r.
1918 ( s právní platností od 1/12 1917) rovněž s vyznamenáním, zkoušku pro školy
měšťanské z I. odboru r. 1920. Mimo to složil zkoušky z němčiny, z těsnopisu soustavy
Gabelsbergerovy a Heroutovy-Mikulíkovy (i pro střední školy) a zkoušku z vyučování
dětí na duchu slabých s vyznamenáním.
Působil od 15. září 1915 na obecných, měšťanských, odborných i středních školách
v Kolíně  a v Jihlavě, posléze na I. měšťanské škole chlapecké v Jihlavě.
V lidovýchovné činnosti byl činovníkem v různých pokrokových spolcích, zejména
v osvětovém sboru v Jihlavě, kde měl četné přednášky.Vzdělával se dále v universitních
kursech pro učitelstvo v Praze, v kursech pro cvičitele žactva a kursech laické morálky
a sociální péče a hlavně ve škole vysokých studií pedagogických i v reformních
seminářích Dr. V. Příhody v Praze. Na svých cestách poznal organisaci různých škol
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, ve Francii, Jugoslavii a Bulharsku.
Výsledky svého teoretického i praktického studia našeho i cizího reformního školského
hnutí shrnul ve své literárně-pedagogické činnosti. Uveřejnil ve všech významných



pedagogických časopisech a revuích českých i slovenských články a delší studie o
školské reformě u nás i v cizině. Samostatně knižně vydal spis „Jednotná škola ve
Francii“nákladem Říšského svazu učitelů měšťanských škol v Praze r. 1932. Je členem
místní školní rady v Praze-Hostivaři.
Ludmila Mandlíková (II.A), definitivní učitelka zdejší školy od r. 1916-17.
Životopis v kronice I.na str. 138.
František Ciszewski (V.A), zatímní učitel od 1. září 1932.
Narodil se 27. ledna 1899 v Soběslavi, pol. okres táborský. Navštěvoval školu
obecnou, I. - III. ročník měšťanské školy a jednoroční učební kurs spojený
s měšťanskou školou v Soběslavi. Studoval na českém státním učitelském ústavě
v Soběslavi, kde vykonal dne 26. června 1918 zkoušku dospělosti. Zkoušku způsobilosti
pro školy obecné vykonal na jaře (v dubnu) r. 1921. V roce 1928 složil zkoušku
z vyučování dětí slabomyslných s vyznamenáním a v roce 1929 zkoušku z vyučování
dětí zanedbaných rovněž s vyznamenáním.
Působil na obecných školách od 15. září 1918 ve Veselí n. Lužnicí, v Klihoře (při
hranicích Rakous), v Lipanech, v Malém Břevnově (Bílá Hora), v Úněticích,
v letech 1923-1924 na české státní menšinové škole v Zabružanech u Duchcova, potom
v Dobrovízi, v Řepích u Prahy, v Tursku, ve Vinařících u Kladna (5 let v hornickém
kraji) a ve Středoklukách u Prahy, okres Praha-venkov. V roce 1930 (od 1. III. až
do 1. IX.) působil jako ústavní učitel ve výchovně „České Zem. Komise“ pro děti
mravně vadné a slabomyslné v Jilemnici (Krkonoše). Od 1. září 1932 působí jako
zatímní učitel na pokusné reformní obecné škole v Praze - Hostivaři.
V prosinci 1922 navštěvoval cvičitelský kurs sokol. v Praze - Dejvicích, v červenci a
srpnu 1926 navštěvoval šestitýdenní cvič. školu Č. Obce Sokol. v Praze, kde vykonal
cvičitelskou zkoušku Č. Obce Sokol.
Absolvoval tyto další kursy:
Kurs pro výcvik vedení her mládeže, pořádaný Svazem čsl. spolků a přátel pro hry
mládeže v Soběslavi od 6. - 11. srpna 1923; kurs pro vzdělání učitelstva ve výchově a
vyučování dětí slabomyslných, pořádaný Spolkem pro péči o slabomyslné a
ministerstvem školství od 2. - 7. července 1928 v Mariánských Lázních; kurs pro
učitele z péče o děti tělesně vadné, pořádaný Svazem spolků pro péči o zmrzačelé a
ministerstvem školství od 6. - 8. prosince 1930 v posluchárně II.  chirurgické kliniky
v Pražském sanatoriu v Podolí. Dále vzdělával se ve škole vysokých studií
pedagogických i v reformních seminářích doc. Dr. Václava Příhody v Praze.
V roce 1931 konal na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 16.
července 1931 č. 85404 - I. - 31, kterýmžto výnosem bylo mu uděleno cestovní



stipendium, studijní cestu v Polsku, v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. O vykonané cestě
této podal zprávu přímo minister. škol., ministerstvu zahranič., jakož napsal různé
posudky do denních listů i do některých pedagogických časopisů. Na této studijní cestě
navštěvoval též universitní kurs pořádaný pro cizince při universitě v Krakově, a to
v červenci 1931.
Jest činný v oboru tělocvičném a hudebním. Všude, kde působil, byl cvičitelem,
náčelníkem i okrskovým náčelníkem jed. Sokol. Zúčastňuje se dosud jako závodník
tělocvičných závodů nářaďových a plaveckých v Sokole. Přispívá do různých
tělocvičných časopisů tělocvičnými úvahami, posudky i skladbami.
Otilie Dohnalová-Vojířová (I.A), zatímní učitelka. Životopis její v této kronice na
str. 2.
Vlasta Marešová-Maňasová (III.B), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na
str. 10.
Jaroslav Čtvrtečka (III.C), zatímní učitel. životopis v této kronice na str. 10.
Blahoslav Petržílek (V.B), zatímní učitel od 1. září 1932.
Narodil se dne 5. října 1905 ve Vojkově, okres Sedlčany. Studoval nižší reálku
v Českých Budějovicích, vyšší v Praze - Královské Vinohrady. V roce 1925 vykonal
zkoušku dospělosti na učitelském ústavě v Praze II., po vojenské presenční službě
vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy taktéž v Praze. V roce 1929
vykonal zkoušku ze III. odboru pro školy měšťanské a taktéž z jazyka francouzského.
Působil jako učitel v Kamýku n. Vltavou, v Krásné Hoře, v Jankově, v Oubenicích,
v Odlochovicích, ve střezmíři a ve Voticích.
V květnu 1932 vykonal s úspěchem první státní zkoušku z profesury. Studuje přírodní
vědy.
Antonín Procházka (I.C) zatímní učitel od 16. října 1932.
Narodil se 2. června 1906 v Českých Budějovicích. Po návštěvě obecné pětitřídní školy
v Českých Budějovicích byl přijat na reálné gymnasium a po dokončení vykonal
zkoušku dospělosti v r. 1925. Na základě maturitního vysvědčení byl přijat do
jednoročního kursu učitel. pro abitur. středních škol, zřízeného při českém státním
učitelském ústavě v Praze II. Zkoušku dospělosti pro školy obecné vykonal po
dokončení kursu v roce 1926.
Po celou dobu docházky na střední školu byl žákem „Hudební školy matice školské“,
kde navštěvoval oddělení houslí, zpěvu a v posledních letech i oddělení klavíru a violy.
Vykonal v r. 1929 předepsanou zkoušku způsobilosti pro obecné školy v Soběslavi.
Absolvoval 2 semestry na „Škole vysokých studií pedagogických“ v Praze. Na jaře r.



1932 vykonal polovinu zkoušky z II. odboru pro měšťanské školy v Praze II, 2.
polovinu vykonal v jarním období 1933.
Mimoto navštěvoval při studiích na učitelském ústavě nepovinné hodiny ručních prací
v Jedličkově ústavu.
Své učitelské působení počal na okrese rokycanském, pak pokračoval na okrese
milevském a v r. 1927 byl ke své žádosti ustanoven na menšinových školách v Hubenci
(měšťanská škola), Vrchlabí (trojtř.), Horní Brousnici (jednotř.); tam zůstal až do
svého přeložení do Prahy XIII. - Hostivaře dne 15. října 1932.
V činnosti mimoškolní byl jednatelem v Národní jednotě severočeské v Horní
Brousnici, jednatelem Místní osvětové komise, důvěrníkem Péče o mládež ve Vrchlabí,
tajemníkem Péče o mládež v Hostinném, cvičitelem žactva sokolského ve Vrchlabí.
O prázdninách v r. 1926, 1927, 1928, 1929 a 1930 byl ped. dozorcem v prázdninových
osadách zřízených Péčí o mládež v Praze XIV. - Nuslích. O prázdninách v r. 1931
a 1932 byl ředitelem osady prázdninové v Polici n. Metují; osada měla 60 dětí a 9
dospělých.
Anna Procházková-Steklá (I.B), výpomocná učitelka. Životopis v kronice I. na str.
268.
Jaroslav Procházka (II.B), výpomocný učitel. životopis v této kronice na straně 10.
Jarmila Švecová, výpomocná učitelka ustanovená na pomocné třídě od 1. září 1932.
Narodila se 7. října 1909 v Plzni. Chodila v r. 1915 - 1920 do obecné školy, 1920 -
24 do školy měšťanské, 1924 - 1928 studovala na státním ženském ústavu učitelském
v Plzni. Na jaře 1931 udělala zkoušku učitelské způsobilosti, na podzim r. 1931
vykonala zkoušku pro pomocnou školu. Učila na několika pražských školách.
Zdeňka Hrubešová-Oplištilová (IV.B), výpomocná učitelka od 1. září 1932.
Narodila se 10. července 1911 ve Třebši u Hradce Králové. Do obecné školy chodila
v Hamrech u Hlinska a v Rosicích u Chrasti. Ve školník roce 1922/23 navštěvovala
I. ročník měšťanské školy dívčí v Chrasti. V příštím školním roce byla po vykonané
zkoušce přijata do 2. třídy dívčího reformního reálného gymnasia v Chrudimi, kde
studovala 2., 3. a 4. třídu do roku 1925-26. Od školního roku 1926 - 27 až 1930
vzdělávala se na státním koed. učitel. ústavě v Chrudimi. Dne 21. června 1930
podrobila se na témže ústavě zkoušce učitelské dospělosti, kterou absolvovala
s vyznamenáním.
Jako výpomocná učitelka působila ve školním roce 1930/31 na měšťanské škole
v Trhové Kamenici, ve školním roce 1931/32 2 měsíce v Hrochově Týnci na obecné
škole smíšené a 8 měsíců na obecné pokusné reformní škole v Praze XIV. - Nuslích.



Ve školním roce 1932/33 působí na obecné pokusné reformní škole v Praze XIII. -
Hostivaři.
V srpnu 1930 navštěvovala soukromý kurs hudební výchovy (zpěvu) v Chrudimi a
obdržela frekventační vysvědčení. 30. dubna 1931 vykonala zkoušku z jazyka
francouzského a získala vysvědčení způsobilosti vyučovati jazyku francouzskému na
školách měšťanských, speciálních kursech učebných, kursech pokračovacích, školách pro
vyučování jazykům.
V listopadu 1932 podrobila se zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné a
obdržela vysvědčení způsobilosti.
Roku 1932 přeložila z francouzštiny příručku k vyučování čtení metodou globální.
Je veřejně činna ve školském rozhlase. Letos navštěvuje třetí semestr školy vysokých
studií pedagogických v Praze.
Josef Adámek (IV.A), výpomocný učitel. Životopis v této kronice na str. 12.
Náboženství římsko-katolickému vyučovala ve všech třídách:
Zdeňka Rathová, učitelka římsko-katolického náboženství ustanovená duchovní správou
od 1. září 1932.
Narodila se 2. března 1910 ve Strýčkovicích. Chodila do městského dívčího reformního
reálného gymnasia v Plzni, kde maturovala všemi hlasy. Po maturitě dala se zapsati na
dvouletou pedagogickou fakultu v Praze a zároveň na filosofickou fakultu. Po
absolvování pedagogické fakulty podrobila se doplňovací zkoušce na učitelském ústavě
v Praze, Křižovnická ulice. Nyní studuje na filosofické fakultě v Praze.
Náboženství československému vyučoval ve 3 odď.:
Lubomír Petržílka, učitel-čekatel náboženství českosl. Životopis v této kronice na str.
11.
Náboženství českobratrskému vyučoval v jednom oddělení:
Ferdinand Škoda, výpomocný učitel čbr. náb. z duchovní správy.
Domácím naukám vyučovala ve III.A, III.B, III.C a ve IV.B tř.:
Bohumila Kunhartová. Životopis v kronice I.
Věra Hajmová ve tř. IV.A, V.A a V.B .
Narozena 7. března 1912 ve Skřivanech u Nového Bydžova. Začala choditi do obecné
školy v Klenčí u Domažlic. Do školy měšťanské dívčí v Přešticích u Plzně, potom se
přestěhovala do Říčan u Prahy. Navštěvovala dvouletou školu rodinnou a I. ročník
živ. pracovny v Praze I. Alešovo nábřeží. Po vychození rodinné školy a živnostenské
pracovny vstoupila do ústavu učitelek dom. nauk v Praze I. Křižovnická ulice.
Po absolvování učitelského ústavu hospitovala 4 měsíce na měšťanské škole dívčí
v Uhřiněvsi. 15. února 1931 začala učiti ručním pracem a domácím naukám na I.



měšťanské škole dívčí ve Vršovicích, na II. měšťanské škole tamtéž, na III.
měšťanské škole dívčí ve Vršovicích. Potom ještě působila na I. obecné ve Vršovicích.
Tam učila až do konce školního roku 1932. Od 16. září 1932 učí na pokusné reformní
škole v Praze-Hostivaři, na pomocné škole v Praze-Vršovicích, na III. měšťanské
škole dívčí a na II. obecné e Vršovicích.

Změny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelském
Od1. listopadu 1932 do 26. února 1933 obdržela dovolenou pro mateřství zatímní
učitelka Vlasta Marešová-Maňasová, místo níž byla ustanovena výpomocná učitelka
Františka Tichá.
Narodila se v Dolním Bukovsku. Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala
v Kardanově Řečici u Jindřichova Hradce. Z druhé třídy měšťanské školy vykonala
zkoušku do II. třídy státního reálného gymnasia v Jindřichově Hradci, kde dokončila
středoškolské studium v roce 1928. Po maturitě zapsala se na filosofickou fakultu
Karlovy university v Praze jako řádná posluchačka. V zimním semestru r. 1929 -
1930 zapsala se na čsl. soukromou pedagogickou fakultu v Praze. Po absolvování 4
semestrů na této fakultě vykonala zkoušku učitelské dospělosti pro obecné školy na
státním učitelském ústavě v Praze I.
Od školního roku 1931/32 učí na pražských národních školách a dokončuje své studium
vysokoškolské.
Od 2. května 1933 do 30. června 1933 obdržela zdravotní dovolenou definitivní učitelka
Ludmila Mandlíková, místo níž byla na zdejší škole ustanovena výpomocná učitelka
Jarmila Barfusová.
Od 5. května 1933 do 19. června 1933 měl zdravotní dovolenou zatímní učitel
Blahoslav Petržílek, za nějž byla zde ustanovena výpomocná učitelka Marie Rathová.
Životopis v této kronice na str.17.
Dne 21. května 1933 byla pro mateřství zproštěna služby výpomocná učitelka Anna
Procházková-Steklá a po ní byla ustanovena na zdejší škole od 22. května 1933 do 30.
května 1933 výpomocná učitelka Marie Hendlová.



Organisace školyOrganisace školyOrganisace školyOrganisace školy
Všecky třídy byly umístěny ve vlastních učebnách, takže nebylo střídavého polodenního
vyučování.
Pedagogická diferenciace žactva podle tříd byla provedena jen při třetích třídách, takže
diferencována byla jediná třída III. C. Od diferencování podle tříd v prvním a druhém
školním roce bylo upuštěno vůbec. Ve 3. až 5. školním roce byly diferencovány jen tříd
C, třídy A a Diferencovány nebyly. Při vyšších třídách byly zřízeny pracovny
(jazyková s vlastivědou a technická) a zavedeno poloodborné vyučování.
Do pomocné třídy byly zařazeny jen děti, které byly uznány Odbornou komisí pro
vřadění dětí do pomocné třídy v Praze-Vršovicích, v pomocné třídě se vyučovalo ve
dvou odděleních.
Ve všech třídách bylo žactvo diferencováno po skupinách uvnitř třídy, kteréžto zařízení
se plně osvědčilo. Rovněž tak se velmi dobře osvědčilo sjednocené vyučování a volný
rozvrh hodin ve třídách prvních a druhých.

Kolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactva
Kolektivní výchově žactva byla věnována zvýšená péče a pozornost pořádáním
pravidelných společných shromáždění žactva vyššího stupně (od III. tříd) jednou za
čtrnáct dní a žactva nižšího stupně jednou měsíčně. Žactvo vedeno v nich bylo
k samostatnému vystupování, zdůrazňována byla skutečnost, že škola tvoří jediný celek.
Společná shromáždění žactva měla ráz nejen produkční, ale i zábavně výchovný. Byli
do nich zváni i řečníci mimoškolní, dne 27. února 1933 přednášel na shromáždění
žactva nižšího stupně letos zesnulý dětský básník a spisovatel Josef Kožíšek na téma
„Škola dnes a kdysi“. Podrobné záznamy o školních shromážděních žactva a jejich
programech jsou vedeny ve zvláštní knize.
S pořádáním společných shromáždění žactva byly spojeny výchovné kampaně, jež vedla
žákovská samospráva.
Žákovská samospráva byla organisována ve všech třídách a dobře se osvědčila; vedla ji
Zd. Hrubešová-Oplištilová. Zástupci samosprávy všech tříd konali společné schůze,
volili si funkcionáře pro celou školu (starostu, redaktora a p.), redigovali školní
časopis „Roj“, rozdělovali práci do klubů, kroužků a opakovacích hodin, připravovali
společná shromáždění, výchovné kampaně, školní divadlo, starali se o čistotu školy, o
podělování chudých spolužáků apod.



Správcové sbírekSprávcové sbírekSprávcové sbírekSprávcové sbírek
Kabinet vlastivědný v č.p. 129 spravoval Jaroslav Čtvrtečka, kabinet přírodovědecký
v č.p. 179 Jaroslav Procházka.
Knihovnu učitelskou spravovala Otylie Dohnalová-Vojířová, knihovnu Žákovskou
Blahoslav Petržílek.

Stav školních sbírekStav školních sbírekStav školních sbírekStav školních sbírek
Inventář kabinetu vlastivědného měl koncem školního roku 1932 - 1933 539 čísel,
kabinetu přírodovědeckého 125 čísel, knihovny učitelské 429 čísel, knihovny žákovské
599 čísel.
Na konci školního roku byly všechny sbírky správci zrevidovány a bezpečně uloženy.

Sociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládež
V úzké součinnosti s rodičovským sdružením při zdejší škole vykonalo od 1. září 1932
učitelstvo zdejší školy toto:
a) Sociální úřadovna hl. m. Prahy ve Vršovicích dodala podle návrhu učitelstva 96
legitimací na bezplatné stravování (obědy) školní mládeže na zdejší škole, takže jest
stále bezplatně stravováno 96 dětí, tj. téměř 20% veškerého žactva, mezi nimiž i děti
nezaměstnaných.
b) Mléčná akce se provádí od 10. října 1932 soustavně samostatně pro zdejší školu;
týdně jest vydáváno okolo 500 porcí mléka se žemlí, vždy o přestávce po 2. vyučovací
hodině.
c) Děti nezaměstnaných a chudých rodičů v třídách prvních zdejší školy jsou třídními
učiteli z příspěvků rodičů od počátku školního roku 1932/33 podělovány denně mlékem a
houskou, takže mléko v dopolední hlavní přestávce dostávají všechny děti (celkem 112
dětí).
d) Učitelský sbor vydal provolání „Otcům a matkám našich dětí!“ , v němž oznámil
sběrací akci ve prospěch nejchudších dětí zdejší školy, jež setkala se s dobrým
výsledkem. Z dosud došlých 85 byly poděleny děti, které pomoci nejvíc potřebovaly,
v prvé řadě děti nezaměstnaných rodičů. Nejvíce bylo darováno šatstvo, ale i prádlo,
potraviny aj.,; všechny dary byly kvitovány. Z peněžitých darů, které budou veřejně
kvitovány a vyúčtovány, jsou zřizovány ranní snídaně pro nemajetné děti. V této sběrací
akci se dále pokračuje.
e) Do tříd a rodičovských schůzí byly dány pokladničky na sbírky pro děti
nezaměstnaných rodičů.



f) Pražská spořitelna a Okresní hospodářská záložna v Praze - Hostivaři podělila děti
prvních tříd vkladními knížkami se základním vkladem 5,- Kč.
g) Dne 22. prosince 1932 byla konána v tělocvičně velká vánoční besídka žactva I.
tříd; 106  dětí bylo z příspěvků rodičů pohoštěno kakaem a pečivem, mimo to každé
dítě dostalo dárek. Podobné besídky byly při II. třídách.
h) Některé děti zdejší školy byly o vánocích 1932 v družině mládeže podarovány
šatstvem a obuví.
ch) Svaz národního osvobození věnoval škole jako část čistého výtěžku z divadel.
představení 53.50 Kč, jež byly věnovány na ranní snídaně nemajetným dětem.
i) Administrace „Českého slova“ podarovala o vánocích 1932 na návrh učitelstva 9 dětí
zdejší školy obuví, šatstvem a cukrovinkami.

DotaceDotaceDotaceDotace
Škola dostává ročně od místní školní rady dílčí dotace: na potřeby pro ředitelnu a
třídy 1143 Kč, menší správky 300,- Kč, na inkoust pro žactvo 357 Kč, na vyučovací
pomůcky pro pomocnou třídu 200 Kč, na učitelskou knihovnu 100 Kč, na žákovskou
knihovnu 688 Kč, na žákovské výlety 238 Kč a na školní lékárničku 85 Kč.
Rada hlavního města Prahy poukázala prostřednictvím měst. škol. výboru na ruční
práce v pomocné třídě 300 Kč, na potřeby pro ženské ruční práce 474 Kč, na ruční
práce výchovné pro chlapce 645 Kč, na knihovnu žákovskou 300 Kč, na učebné
pomůcky 1800 Kč a na potřeby pro nemajetné žactvo 1800 Kč.

DaryDaryDaryDary
Rada hlavního města Prahy darovala 3 svazky učitelské knihovně a předplácí pro
žákovskou knihovnu „Encyklopedii československé mládeže“.
„Rodičovský spolek pokusné reformní školy obecné v Praze - Hostivaři“ věnoval ve
prospěch chudé školní mládeže 430,- Kč, z nichž 300 darovala Okresní hospodářská
záložna v Hostivaři. Ochrana matek a dětí v Hostivaři darovala celkem 300 Kč,
pěvecký a hudební spolek „Smetana“ v Hostivaři daroval 27,50 Kč, Svaz národního
osvobození v Hostivaři 53,50 Kč.
Rodiče dítek věnovali na výzvu učitelského sboru nejchudší mládeži šatstvo, prádlo a
obuv, dále darovali věcné potřeby k žákovským besídkám a vánoční nadílce žactva.
Městská spořitelna na Královských Vinohradech a Okresní hospodářská záložna
v Hostivaři podělila děti prvních tříd spořitelními knížkami s počátečním vkladem 5
Kč.



Inspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvy
Zdejší škola je přidělena pedagogickému dozoru vrch. odbor. rady Dr. Josefa Keprty
z ministerstva školství a národní osvěty, dohlédací péči zemského školního inspektora
vlád. rady Dr. Emanuela Vebra a okresního školního inspektora prof. Augustina
Šindeláře.
Zemský školní inspektor pan vládní rada Dr. Emanuel Vebr navštívil školu 30.
listopadu 1932; byl přítomen vyučování ve všech třídách a při odchodu vyslovil své
úplné uspokojení s velmi pilnou a svědomitou prací učitelstva i s výsledky výchovy a
vyučování.
Okresní školní inspektor p. prof. Augustin Šindelář vykonal častou prohlídku: dne 14.
září 1932 prohlédl školní budovu, zejména její novou přístavbu a nově zřízenou třídu
pomocnou; byl přítomen vyučování ve třídách V.A a V.B. Dne 24. října 1932 byl
přítomen při vyučování ve třídách druhých, třetích a čtvrtých, kontroloval zejména
podrobné výsledky vyučování globální metodou ve čtení a pravopise. Dne 24. března
1933 byl přítomen společnému shromáždění žactva vyššího stupně. Dne 6. dubna 1933
prohlédl veškeré písemné práce a úřední knihy a byl přítomen vyučování ve IV.B a
v pomocné třídě. Dne 14. června 1933 byl při vyučování ve třídě I.B a V.B a dne
16. června 1933 v I.A.
Závěrečná konference učitelstva všech pokusných reformních škol obecných v Praze byla
v Nuslích dne 20. června 1933. Tam podal okresní školní inspektor p.prof. Augustin
Šindelář podrobnou zprávu o svém pozorování, vyslovil své uspokojení, poděkoval
učitelstvu za jeho obětavou práci a naznačil směrnice, kterými se škola bude říditi
v příštím školním roce.
Dne 2. března 1933 navštívil školu univ. docent p. Dr. V. Příhoda a byl přítomen
vyučování téměř ve všech třídách dopoledne i odpoledne. Jako ideový vůdce reformních
škol podal návod, jak dále pokračovati v reformním duchu školském a projevil úplnou
spokojenost s dosavadní prací učitelstva.
Delší dobu na zdejší škole na všech třídách hospitovala v březnu učitelka Josefa
Gašpaříková z Bratislavy a v červnu několik učitelek z pražských škol.

Pochvalné uznáníPochvalné uznáníPochvalné uznáníPochvalné uznání
Dne 27.května 1933 byla konána v ministerstvu školství a národní osvěty porada
zástupců všech učitelských sborů pokusných škol, jíž zúčastnil se správce zdejší školy.
Poradu řídil vrchní odborný rada p. Dr. Josef Keprta, úřední referát podával zemský
školní inspektor p. vládní rada Dr. Emanuel Vebr. Oba plně ocenili průkopnickou práci



učitelstva reformních škol i výsledky, jichž bylo na pokusných školách dosaženo. Po
poradě o nejdůležitějších reformních otázkách školských a postupu práce bylo rozhodnuto
o dalším trvání pokusných škol.
Přípisem městského školního výboru v Praze č. j. 22.812 - VI/33 z 20. června 1933
správě školy oznámeno, že zemská školní rada v zasedání českého odboru konaném dne
30. května 1933 se jednomyslně usnesla na návrh vládního rady Dra. Emanuela Vebra,
zemského školního inspektora pro národní školy ve Velké Praze, aby teď, po
několikaleté intensivní a obětavé práce, vysloveno bylo pochvalné uznání učitelským
sborům pokusných diferencovaných škol měšťanských a pokusných reformních škol
obecných ve Velké Praze, skládajícím se z velké části z nadšených průkopníků nových
směrů, kteří plně se věnují svým pedagogickým, didaktickým a metodickým ideálům.
K tomuto vysokému vyznamenání připojil i městský školní výbor blahopřání.

Zdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactva
Zdravotní stav školní mládeže byl celkem velmi dobrý. Pro nakažlivé nemoci (spálu a
záškrt) bylo zavřeno v různé době celkem 5 tříd po celkovou dobu 35 dní.

Školní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházka
ZameškanéDoba Půldny vůbec Nezameškan

é
%

omluvené % neomluvené %
1.IX. -
31.XII.

54 800 52 057 94.79 2 700 5.14 43 0.07

1.I. -
31.III.

44 191 41 981 94.81 2 198 5.17 12 0.02

1.IV. -
28.VI.

36 287 34 360 94.69 1 927 5.31 - -

Celý rok 135 278 128 398 94.91 6 825 5.05 55 0.04

PojištěníPojištěníPojištěníPojištění
Veškeré žactvo i učitelstvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. U
dětí nevyskytlo se vážnějších úrazů, zatímní učitel Jaroslav Čtvrtečka utrpěl úraz na
pravé ruce, začež dostalo se mu náhrady léčebného.



Dorost československého Červeného křížeDorost československého Červeného křížeDorost československého Červeného křížeDorost československého Červeného kříže
Členy dorostu byly všechny třídy od III. tř. počínaje a třída II.A. Odbíraly časopisy
Lípu, Radost a Naši práci. Konaly ve spojení se samosprávou žákovskou všechny
práce, které organisace dorostu ukládá.

Rodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolek
Rodičovské sdružení a Spolek přátel čsl. školy v Hostivaři se úplně sjednotily, čímž
vznikl nový „Rodičovský spolek pokusné reformní školy obecné v Praze - Hostivaři“,
jehož stanovy byly schváleny zemským úředním výnosem z 12. IV. 1933 č. 176.021 ai
1933/19A-2905 ai 1933.
Předsedou Rodičovského spolku byl zvolen správce školy Vilém Nový. Rodičovský
spolek konal po celý školní rok pravidelné schůze třídních odborů i schůze výborové.
Rodiče scházeli se s učiteli svých dětí, rozprávěli s nimi o jejich potřebách, dovídali se
o postupu školní práce, nahlíželi do tabulek prospěchu celé třídy a viděli práce i testy
svých dětí.
Rodičovský spolek pracoval se školou vždy v nejlepší shodě a nejužší souvislosti a byl
škole podle potřeby ve všem nápomocen. O jeho darech škole byla podána zpráva
v odstavci „Dary“.

Slavnosti školníSlavnosti školníSlavnosti školníSlavnosti školní
Mimo pravidelná společná shromáždění žactva, při nichž byly konány příležitostné
oslavy, byly pořádány za účasti rodičů dítek i veřejnosti tyto školní slavnosti.
Dne 1. září slavnost zahájení školního roku.
Dne 28. října na oslavu založení republiky byla domácí slavnost v tělocvičně
s bohatým programem.
Dne 31. října promluveno bylo k mládeži o významu spořivosti a rozdány peněžními
ústavy darované vkladní knížky.
Dne 1. prosince byl oslaven svátek československo-jihoslovanské vzájemnosti.
V týdnu před vánoci pořádaly všecky třídy za součinnosti Rodičovského spolku vánoční
besídky s nadílkou.
Dne 7. března byla oslava 83. narozenin pana presidenta republiky T. G. Masaryka
s heslem „Pravda vítězí“. Ve vyzdobené tělocvičně sešlo se všecko žactvo se svým
učitelstvem  hosty z řad občanstva, žáci a žákyně přednesli oslavné básně na počest
pana presidenta republiky, zapěli sborové písně (T. G. Masarykovi, Tatíčku starý náš),



zahráli oslavné scény a přednesli životopis T. G. Masaryka. Slavnost byla zakončena
proslovem správce školy a zapěním státní hymny.
Ve dnech 6., 9. a 10. března na počest 83. narozenin pana presidenta republiky sehrálo
přes 60 žáků a žaček zdejší školy v Sokolovně divadelní hru Jana Lišky „Katuše,
pyšná princezna“ se zpěvy a tanci za účasti četného obecenstva s velmi pěkným
úspěchem. Slavnost zúčastnil se též starosta XIII. okresu p. J. Ullmann a autor
hry.
Dne 28. března vzpomenuto bylo ve vyšších třídách památky J. A. Komenského.
Dne 1. května konána byla slavnost „Svátek práce“ pod širým nebem.
Dne 10. května byl oslaven svátek československo-rumunské vzájemnosti.
Dne 14. května byla konána slavnost „Svátek matek“ za neobyčejně velké účasti
obecenstva. Slavnost byla zahájena průvodem od školy. Všecka čísla bohatého programu
obstaralo žactvo zdejší školy.
Dne 28. května byla konána na školním dvoře slavnost „Den národních písní“za značné
účasti veřejnosti.
Dne 28. června slavnost ukončení školního roku a památky Husovy.

Školní lékařŠkolní lékařŠkolní lékařŠkolní lékař
V I. semestru vykonávala pravidelné prohlídky žactva školní lékařka Dr. Bohumila
Hrejsová. V II. semestru byl jmenován školním lékařem Dr. František Kulík, který
školu pravidelně v úterý a v pátek navštěvoval a vykonával velmi svědomitě všecky
práce školního lékaře v nejužší součinnosti se školou v rámci vzorné zdravotní a
sociální péče XIII. okresu Velké Prahy. Školnímu lékaři pomáhala zdravotní sestra
a sociální pracovnice A. Tesařová.

Konec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. Zápis
Dne 28. června ukončen byl školní rok 1932/33 proslovy k žactvu, při nichž byla
připomenuta památka Jana Husi. Slavnosti zakončeny byly rozdáním škol. zpráv a
zapění státních hymen.
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ustanoven byl zápis žactva na školách
národních na dni 28. a 30. června 1933, ve kterýchžto dnech byl také proveden.


