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I ve školním roce 1933 - 34 trvala škola dále jakožto pokusná reformní škola a byla
řízena zásadami reformní komise při škole vysokých studií pedagogických v Praze.
Správu školy vedl jako roku loňského definitivní odborný učitel Vilém Nový, jenž
vykonával též veškeré školní práce administrativní.

Začátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního roku
Školní rok začal dne 1. září 1933 slavnostní promluvou za přítomnosti rodičů školních
dítek. Bylo při ní vzpomenuto zejména zásluh našich osvoboditelů. Žactvu byl
připomenut a vyložen školní řád. Samospráva žákovská ujala se hned prvého dne práce
a dbala zejména o udržování čistoty ve školních budovách.

Počet třídPočet třídPočet třídPočet tříd
Podle poslední úpravy, provedené výnosem zemské školní rady v Praze z 24./II. 1934
č. I - 796 ai 1932 od 1. září 1933, měla škola 5 definitivních tříd postupných, 2
definitivní pobočky a 5 zatímních poboček, z nichž 3 byly po zákonu nutné a 2
dobrovolné. Mimo to byly při škole 2 třídy pomocné a 1 třída podpůrná, celkem 15
tříd.

Umístění třídUmístění třídUmístění třídUmístění tříd
Škola byla umístěna ve třech budovách: v budově č. p. 129 bylo 9 tříd, v budově č. p.
1279 byly 3 třídy a tělocvična, v budově 371 byla I. třída pomocná a od 1. března
1934 v téže budově byla nově zřízena do konce školního roku II. třída pomocná a
třída podpůrná. Druhá zatímní po zákonu nutná třída byla při škole zřízena do konce
školního roku 1933 - 34výnosem z. š. r. z 1./II. 1934 čís. I. - 1998/6 ai 1933 č. z.
š. r. 11892 ai 1934.

Vyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodiny
Vyučovací hodiny byly opět 45 minutové. V sobotu nebylo vyučováno.
Předmětům, jichž zúčastní se všecko žactvo, bylo vyučováno též v pondělí, v úterý a ve
čtvrtek odpoledne.



Počet žactvaPočet žactvaPočet žactvaPočet žactva
Počet dětí NáboženstvíTřída
chlapců děvčat celkem Řím.kat

.
Českobr. Českosl. Židov. Bez

vyzn.
Jin
é

I.A 26 28 54 39 2 7 - 6 -
I.B 29 27 56 37 1 11 - 7 -
II.A 31 21 52 37 2 8 - 5 -
II.B 28 22 50 28 4 14 - 4 -
III.A 19 24 43 28 1 9 - 5 -
III.B 26 15 41 23 2 10 - 6 -
III.C 17 12 39 19 - 4 - 6 -
IV.A 23 28 51 39 1 4 - 7 -
IV.B 25 25 50 35 2 8 - 5 -
V.A 21 20 41 29 2 5 - 5 -
V.B 20 20 40 30 1 4 - 5 -
V.C 20 20 40 30 1 5 - 4 -
Pomocná 10 8 18 13 - 2 - 3 -

295 270 565 387 19 91 - 68 -

Inspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvy
Zdejší škola je přidělena pedagogickému dozoru vrchního odborného rady Dr. Josefa
Keprty a ministerstva školství a národní osvěty, dohlédací péči zemského školního
inspektora vlád. rady Dr. Emanuela Vébra a okresního školního inspektora prof.
Augustina Šindeláře.
Od 1. dubna 1934 byl v Praze pro III. dohlédací obvod místo okresního školního
inspektora p. Aug. Šindeláře pan okresní školní inspektor Jan Chýna.
Učitelský sbor, rodiče a žactvo zdejší školy rozloučili se s panem okresním školním
inspektorem Augustinem Šindelářem, který odešel do výslužby, dne 21. dubna 1934 na
slavnostní akademii v Nuslích, při níž účinkovalo též žactvo delší školy.
Zemský školní inspektor p. vládní rada Dr. Emanuel Vébr navštívil školu dne 17.
ledna 1934 a vykonal inspekci ve třídách I.A, I.B, IV.A a IV.B. Projevil svoje
uspokojení zvláště s výsledky vyučování globální metodou ve třídách elementárních.
Okresní školní inspektor p. prof. Aug. Šindelář vykonal inspekci dne 18. ledna 1934 ve
třídách I.A, I.B a IV.B. Mimo to si prohlédl nově zřízené místnosti pro II. třídu



pomocnou a třídu podpůrnou v budově č. p. 371. Dne 15. února navštívil školu opět a
byl přítomen vyučování v I. pomocné třídě.
Dne 25. května 1934 navštívil zdejší školu hudební skladatel Josef B. Foerster,
president České akademie věd a umění. Ve společném shromáždění žactvu objasnil
zejména, koho nazýváme umělcem, zdůraznil, že umělec je člověk dobrého, vroucího
srdce, který slouží kráse, zdůraznil citový základ umění. Vysvětlil, jak život a dílo
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka vyrůstaly z utrpení a strádání, jak dílo jejich
zachycuje radost a bolest jejich srdce. Vysvětlil, jakými prostředky hudebník vyznačuje
hudební situace - ukázkami na klavíru znázornil příchod noci, šumění potoku, rej vlnek,
mihotání hvězd.zejména tato názorná část přednášky vzbudila v dětech obdiv a dychtivý
zájem.
Jakožto současník Smetanův přiblížil dětem tehdejší dobu poukazem na své dětství a
mládí. Přednáška trvající téměř hodinu vyslechnuta byla s velikým zájmem. Mistr
rozloučil se potom vřele s dětmi, jež mu poděkovaly a obdarovaly ho kyticemi. Slíbil,
že ještě mezi nás přijde. Na památku své návštěvy se zapsal do této kroniky.
Dne 7. června 1934 navštívil zdejší školu universitní docent Dr. Václav Příhoda; byl
přítomen vyučování dopoledne i odpoledne v prvých a druhých třídách, v prvé třídě
pomocné a ve třídě podpůrné. Jakožto předseda reformní komise a ideový vůdce
pokusných škol projevil svou spokojenost a naznačil, jak dále postupovati v reformním
duchu školském. Na paměť své návštěvy zapsal se v této kronice.
Dne 20. února 1934 autor metody kreslení H. Zinsmeister ve všech třídách vyššího
stupně osobně předvedl postup kreslení metodou Strnad-Zinsmeisterovou.
Ve třídách I.A a I.B byly v měsíci říjnu vždy v úterý odpoledne hospitace učitelstva
pražských škol; zúčastnilo se jich celkem 15 osob.
V měsíci březnu prohlédl si zdejší školu učitelský sbor z pokusné Masarykovy školy
obecné ve Zlíně a byl přítomen při vyučování v některých třídách, zvláště
elementárních. Při odchodu projevili učitelé spokojenost se společným postupem při
provádění reformy školské a byla zdůrazněna nutnost další spolupráce.

Učitelský sborUčitelský sborUčitelský sborUčitelský sbor
Ve sboru učitelském byli:
1. Vilém Nový (třídní učitel III.B a od 1. března1934 pomocné třídy I.),
definitivní odborný učitel v Jihlavě, od 1. září 1932 správce zdejší školy. Životopis
v této kronice na str.15.
2. Lidmila Mandlíková (III.A), definitivní učitelka. Životopis v I. kronice na str.
138.



3. František Ciszewski (V.A), zatímní učitel. Životopis v této kronice na str. 15.
4. Otilie Dohnalová-Vojířová (I.A), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na str.
2.
5. Antonín Vyhnal (V.B), zatímní učitel. Životopis v I. kronice ve školním roce
1930/31.
6. Vlasta Marešová-Maňasová  (III.C), zatímní učitelka. Životopis v této kronice
na str. 10.
7. Jaroslav Čtvrtečka (IV.A), zatímní učitel. Životopis v této kronice na str. 10.
8. Antonín Procházka (II.A), zatímní učitel. Životopis v této kronice na str. 16.
9. Anna Procházková-Steklá (II.B), zatímní učitelka. Životopis v I. kronice na str.
268.
10. Lidmila Priknerová (V.C), učit. čekatelka. Narodila se 20. července 1908
v Kostelci nad Labem. Chodila do obecné i měšťanské školy v Kostelci n. Labem a do
Českého státního ústavu učitelského v Praze I. Křižovnická 7. Od roku 1927 působila
jako výpomocná učitelka v obecných školách v Kostelci n. Labem, ve Skorkově,
Lojovicích a Křevku na brandýsském okrese, od března ve Vinoři na Praze - venkově
a od r. 1928 působí na pražských obecných školách. Je zapsána na škole Vysokých
studií pedagogických.
11. Marie Zavadilová (IV.B), učitelská čekatelka. Narodila se 8. září 1907
v Borku, okres Chotěboř. Vychodila obecnou školu smíšenou v Kraborovicích,
měšťanskou školu v Chotěboři a v Kutné Hoře, navštěvovala dívčí lyceum v Praze
VII. A státní učitelský ústav v Kutné Hoře, zde vykonala 13. VI. zkoušku učitelské
dospělosti.
Od 12. dubna 1928 působila na národních školách v Praze. Od 1. IX. 1929 byla
správkyní útulku školní mládeže ve Vršovicích. 30. IV. 1930 udělala zkoušku učitelské
způsobilosti před zkušební komisí v Praze. Vzdělávala se v reformním semináři Dr.
Příhody, navštěvovala seminář (Dr. Příhoda - Korejs) pro globalisty a školu
„Vysokých studií pedagogických“.
1. října 1933 byla jmenována učitelskou čekatelkou na II. obecné škole dívčí
v Dejvicích, službou však zůstala do konce školního roku na zdejší škole.
12. Bohumír Kujal (pomocná třída I. a od 2. března 1934 třídní učitel podpůrné
třídy) výpomocný učitel a od 1. března 1934 učitelský čekatel.
Narodil se 27. října 1908 v Řehořově na Moravě. Do obecné školy chodil ve
školních letech 1915/16 - 1922/23, měšťanskou školu navštěvoval ve školním roce
1923/24 a v letech 1924/25 - 1927/28 byl v učitelském ústavě na Svatém Janě pod
skalou, kde 19. června 1928 maturoval.



Potom učil na šestitřídní obecné škole v Brtnici u Jihlavy a na státní lud. Škole
v Gajarech na Slovensku, odkudž přešel na národní školy pražské, kde působí od roku
1929. Z presenční vojenské služby propuštěn 1930. Vysvědčení způsobilosti vyučování
na obecných školách nabyl v Praze v jarním termínu 1931, kde se podrobil v roce 1932
také zkoušce způsobilosti vyučování na pomocných školách. Na pomocnou školu přešel
27. března 1933, od 1. března 1934 vyučoval v podpůrné třídě.
13. Zdeňka Hrubešová-Oplíštilová (I.B), výpomocná učitelka. Životopis v této
kronice na str. 17.
14. Arnošta Zvoníčková (od 1. března 34 třídní učitelka II. pomocné třídy), učitelská
čekatelka.
Narodila se 15. dubna 1908 v Praze. Chodila do obecné a měšťanské školy v Praze
II. ve Vojtěšské ulici a do českého státního ženského ústavu učitelského v Praze I.
Křižovnická ul. Od r. 1927 učí na pražských školách. Absolvovala kurs tělesné výchovy
prof. Bradáře, reformní seminář, státní kurs pro měšťanské školy a pedagogickou
akademii v Praze. V roce 1932 vykonala zkoušku způsobilosti pro pomocné školy.
15. Lidmila Kořínková (od 1. března 1934 třídní učitelka III.B), výpomocná
učitelka.
Narodila se 23. května 1911 v Praze, obecnou a měšťanskou školu vychodila v Praze,
IV. ročník měšťanské školy v Praze - Nuslích a po absolvování obchodní školy
navštěvovala státní ženský učitelský ústav v Praze I., kde maturovala 2. června 1932.
Působila od 2. května 1933 na školním okrese římanském a od 1. března 1934 na zdejší
škole.
Náboženství římsko-katolickému vyučoval v I., II. a IV. třídách od 1. září 1933 do
30. dubna 1934:
Rudolf Lizner, výpomocný učitel římsko-katolického náboženství. Narodil se 6. března
1911 a po absolvování vyšší státní průmyslové školy a katechetského kursu pro laiky
vyučoval řím.-kat. náboženství jako učitel duchovních správ v Libni, Smíchově a od
15. května 1933 v Hostivaři. Od 1. září 1933 byl ustanoven městským školním
výborem výpomocným učitelem římsko-katolického náboženství na zdejší škole.
Vilém Tihelka, zatímní katecheta římsko-katolického náboženství, vyučoval v I., II. a
IV. třídách od 1. května 1934. Narodil se 29. října v Otrokovicích na Moravě, kde
vychodil též obecnou školu. Střední školu navštěvoval v Kroměříži v letech 1891 -
1899. Od tohoto roku do roku 1903 studoval na bohoslov. fakultě v Olomouci. Od roku
1903 působil jako kaplan a katecheta na různých místech a od 1. května 1934 byl
ustanoven zvláštním učitelem náboženství na naší škole.



Evžena Cezemská, výpomocná učitelka římsko-katolického náboženství z duchovní
správy, vyučovala ve třídách III., V. a třídách pomocných od 1. září 1933 do 19.
listopadu 1933.
Zdeněk Drozen, výpomocný učitel římsko-katolického náboženství z duchovní správy,
vyučoval ve třídách III., V. a třídách pomocných od 20.listopadu 1933 do 23. června
1934.
Náboženství československému vyučovala ve třech odděleních:
Marie Kořínková, výpomocná učitelka československého náboženství z duchovní správy.
Náboženství českobratrskému vyučoval v jednom oddělení společném se zdejší školou
měšťanskou:
Ferdinand Škoda, výpomocný učitel českobratrského náboženství z duchovní správy.
Domácím naukám vyučovala ve III.A, III.B, III.C a IV.B třídě:
Bohumila Kunhartová, životopis v kronice I.
Věra Hajmová ve třídách IV.A, V.A, V.B a V.C. Životopis  této kronice na str. 18.

Změny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelskémZměny ve sboru učitelském
Dnem 30. dubna 1934 byla pro mateřství zproštěna služby výpomocná učitelka Zdeňka
Hrubešová-Oplištilová a po ní byla ustanovena na zdejší škole od 1. května do 30.
června 1934 výpomocná učitelka Silvie Vokálová (I.B).
Narodila se 24. srpna 1910 v Mladé Boleslavi. Obecnou a měšťanskou školu
navštěvovala v Praze. Od roku 1921 d r. 1929 navštěvovala České státní gymnasium na
Vinohradech a I. české státní reálné gymnasium v Praze II.
Doplňovací zkoušku učitelské dospělosti vykonala v Praze 18. června 1931. Od 12.
října 1931 působila na pražských školách.
Změny učitelských osob vyučujících náboženství římsko-katolickému a československému
jsou poznamenány v předešlých odstavcích.

Organisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučování
Všecky třídy byly umístěny ve vlastních učebnách, takže nebylo střídavého polodenního
vyučování.
Pedagogická diferenciace žactva podle tříd byla provedena při třídách III.C a V.C,
třída A a B diferencovány nebyly.
Do pomocných tříd byly zařazeny jen děti, které byly uznány odbornou komisí pro
vřazení dětí do pomocné třídy, v Praze - Hostivaři. Tato komise byla jmenována



městským školním výborem č. j. 20.853 ze dne 5. září 1933 a předsedou její byl
ustanoven na tříleté období končící dnem 31. května 1936 správce školy Vilém Nový.
Jako v minulých školních letech bylo i ve školním roce 1933 - 34 žactvo ve všech
třídách diferencováno po skupinách uvnitř třídy, kteréžto zařízení se plně osvědčilo,
podobně jako sjednocené vyučování a volný rozvrh hodin v elementárních třídách.

Kolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactva
V pravidelných společných shromážděních žactva nižšího stupně (I. a II.) třídy a
žactva vyššího (od III. tříd) bylo žactvo vedeno k samostatnému vystupování.
Podrobné záznamy o společných shromážděních žactva a jejich programech jsou vedeny
ve zvláštní knize. Zvláště dobře působilo na žactvo společné shromáždění dne 25. května
1934, v němž promluvil k němu o významu Smetanově a Dvořákově mistr Josef B.
Foerster.
S pořádáním společných shromáždění žactva byly spojeny výchovné kampaně (týdny),
jež vedla žákovská samospráva. Činnost její byla stejná jako jest popsána na str. 19
této kroniky.

Správcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihoven
Kabinet přírodovědecký v č. p. 129 spravoval Jaroslav Čtvrtečka, kabinet země-
dějepisný v č. p. 179 Antonín Procházka.
Knihovnu učitelskou spravovala Otilie Dohnalová-Vojířová, knihovnu žákovskou
František Ciszewski.

Stav školních sbírek a knihovenStav školních sbírek a knihovenStav školních sbírek a knihovenStav školních sbírek a knihoven
Inventář kabinetu přírodovědeckého měl koncem školního roku 1933 - 34 celkem 543
čísel, kabinetu země-dějepisného 132 čísla, knihovny učitelské 446 čísel a knihovny
žákovské 599 čísel.
Všecky obrazy byly ve školním roce 1933 - 1934 podlepeny a kde třeba vystaveny,
knihy učitelské i žákovské knihovny byly nově vázány i převázány.
Na konci školního roku 1933 - 34 byly všecky sbírky i knihovny správci zrevidovány
a bezpečně uloženy.



Sociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládež
V úzké součinnosti s rodičovským spolkem pečovalo učitelstvo o obstarání pravidelných
bezplatných obědů pro 126 dětí sociální úřadovnou hl. m. Prahy ve Vršovicích,
provádělo od 15. září 1933 až do konce školního roku soustavně mléčnou akci pro
všecky děti, které se přihlásily, a organisovalo sběrací akci ve prospěch nejchudších dětí
zdejší školy; bylo při ní poděleno 92 dětí, které nejvíce pomoci potřebovaly, v prvé řadě
děti nezaměstnaných rodičů, šatstvem, prádlem, potravinami a j.
Před vánoci byly konány z iniciativy učitelstva při prvních a druhých třídách velké
vánoční besídky žactva za účasti rodičů. Všechny děti byly pohoštěny kakaem a
pečivem, mimo to každé dítě dostalo dárek.
Některé děti zdejší školy byly o vánocích 1933 v družině mládeže podarovány šatstvem
a obuví.

DotaceDotaceDotaceDotace
Škola dostala na rok 1934 od místní školní rady tyto dílčí výměrky: na potřebu pro
ředitelnu a třídy 755 Kč, na menší správky 195 Kč, na inkoust pro žáky 318 Kč, na
vyučovací pomůcky 325 Kč, na učitelskou knihovnu 130 Kč, na žákovskou knihovnu
705 Kč, na žákovské výlety 154 Kč a na školní lékárničku 50 Kč.
Rada hlavního města Prahy poukázala prostřednictvím městského školního výboru na
ruční práce chlapecké 703 Kč, na ruční práce v pomocných třídách 200 Kč, na ženské
ruční práce 532 Kč, na učebné pomůcky 900 Kč, na potřeby pro nemajetné žactvo 1788
Kč, na žákovskou knihovnu 320 Kč, na potřebu pro ředitelnu a třídy 407 Kč.

DaryDaryDaryDary
Rada hlavního města Prahy darovala 6 svazků učitelské knihovně a předplácí pro
žákovskou knihovnu „Encyklopedii československé mládeže“. Archiv hlavního města
Prahy daroval učitelské knihovně 1 svazek.
Rodičovský spolek zdejší školy věnoval na výlety školní mládeže 200 Kč, Svaz
národního osvobození v Hostivaři k témuž účelu 70 Kč. Okresní hospodářská záložna
v Hostivaři darovala škole 200 Kč, Ochrana matek a dětí rovněž 200 Kč, dary ty
byly kvitovány a vyúčtovány. Nejchudší mládež zdejší školy byla podarována oblekem
a obuví z odkazu Dr. Antonína Švehly, v částce 1000 Kč; příděl provedl podle návrhu
učitelského sboru starosta XIII. okresu Velké Prahy p. V. Ullman; na učebné
pomůcky připadlo z téhož odkazu zdejší škole Kč 260, jež byly jmenovanému
vyúčtovány.



Rodiče dítek věnovali na výzvu učitelského sboru nejchudší mládeži šatstvo, prádlo a
obuv, dále darovali věcné pomůcky k žákovským besídkám a vánoční nadílce žactva.
Administrace „Českého slova“ podarovala o vánocích 1933 na návrh učitelstva 14 dětí
zdejší školy šatstvem, obuví a cukrovinkami.
Městská spořitelna na Královských Vinohradech a Okresní hospodářská záložna
v Hostivaři podělila děti prvních tříd spořitelními knížkami s počátečním darem 5 Kč.

Zdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactva
Zdravotní stav školní mládeže byl celkem dobrý. Pro nakažlivé nemoci (spálu, záškrt a
spalničky) bylo zavřeno v různé době ve školním roce 1933 - 34 celkem 9 tříd po
celkovou dobu 84 dni.

Školní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházka
ZameškanéDoba Půldny vůbec Nezameškan

é
%

Omluvené % Neomluv
.

%

1. IX. - 31.
XII.

56 158 53 837 95.82 2 315 4.17 6 0.01

1. I. - 31.
III.

40 713 38 760 95.16 1 953 4.84 - -

1. IV. -
28.VI.

36 640 34 229 93.71 2 411 6.29 - -

Celý rok 133 511 126 826 94.90 6 679 5.09 6 0.01

PojištěníPojištěníPojištěníPojištění
Veškeré žactvo i učitelstvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. U
dvou dětí vyskytl se úraz, začež dostalo se jim náhrady léčebného.

Dorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného kříže
Některé třídy byly členy dorostu a odebíraly časopisy Lípu, Radost a Naši práci.
Konaly ve spojení se samosprávou žákovskou všecky práce, které organisace dorostu
ukládá.



Rodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolek
Předsedou samostatného „Rodičovského spolku pokusné reformní školy obecné v Praze
- Hostivaři“ byl ve školním roce 1933 - 34 opětně správce školy Vilém Nový. O
pravidelných schůzích třídních odborů i o schůzích výborových během celého školního
roku jsou vedeny zvláštní zápisy. Rodičovský spolek spolupracoval se školou vždy
v nejužší součinnosti a nejlepší shodě. O jeho darech škole byla podána zpráva
v odstavci „Dary“.

Úmrtí Dr. Antonína Úmrtí Dr. Antonína Úmrtí Dr. Antonína Úmrtí Dr. Antonína Švehly (60 let)Švehly (60 let)Švehly (60 let)Švehly (60 let)
Dne 12. prosince 1933 postihla celý národ a zdejší školu hluboká rána úmrtím
nejpřednějšího občana hostivařského, spoluzakladatele a budovatele našeho státu, vůdčího
státníka našeho a člověka zlatého srdce, bývalého předsedy vlády Dr. Antonína Švehly.
Býval žákem zdejší školy, kterou později vždy štědře podporoval; jeho péčí byl při
škole zdejší založen fond Dr. Antonína Švehly. Celý národ československý sklonil se
v den pohřbu zesnulého dne 15. prosince 1933 před jedním z nejlepších svých synů
v hlubokém národním smutku. Veškeré učitelstvo zdejší školy se zástupci žactva za
všecky třídy, jakož i všecko žactvo vyšších tříd, zúčastnilo se korporativně pohřbu
nezapomenutelného zesnulého; pozůstalým byla vyslovena nejhlubší soustrast učitelského
sboru. Žactvo ve všech třídách bylo poučeno o životě i díle a o velkém národním
významu zemřelého státníka. Na návrh správce školy byla zemská školní rada v Praze
na základě jednomyslného usnesení učitelského sboru požádána, aby zdejší škola měla na
věčnou paměť na zesnulého úřední název „Švehlova pokusná reformní škola obecná
v Praze - Hostivaři“.

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 sešlo se ve vyzdobené tělocvičně všecko žactvo se svým učitelstvem i
hosty z řad občanstva ku společné oslavě 84. narozenin T. G. Masaryka s heslem
„Pravda vítězí“ a následujícím programem:
1. Tatíčkovi Masarykovi -.- proslov
2. Ze života T. G. Masaryka -.- prósa
3. Osvoboditel -.- recitace
4. O presidentu Masarykovi -.- prósa
5. S jasem v oku -.- recitace
6. Blanická legenda a její splnění
7. Teče voda, teče -.- píseň
8. K 7. březnu -.- recitace
9. Z Masarykova dětství -.- prósa
10. K 7. březnu -.- recitace
11. Tanečky národní
12. Státní hymny.
Ve dnech 8. a 9. března sehrálo na počest 84. narozenin T. G. Masaryka přes 50 žáků
a žaček zdejší školy v Sokolovně dětskou divadelní hru O. Hradčanského „Pohádka o
zlaté rybce“, se zpěvy a tanci, za účasti četného obecenstva s velmi pěkným úspěchem.
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 slavnost „Den národních písní“ za značné účasti
veřejnosti.
Dne 23. června slavnost ukončení školního roku a památky Husovy.

Školní lékařkaŠkolní lékařkaŠkolní lékařkaŠkolní lékařka
Ve školním roce 1933 - 34 byla jmenována školní lékařkou pro zdejší školu MUDr.
Zdeňka Tillová-Šebková, odborná dětská lékařka, která školu pravidelně každý pátek
navštěvovala a vykonávala velmi pečlivě a v nejužší součinnosti se školou všecky práce
školního lékaře v rámci vzorné zdravotní a sociální péče XIII. okresu Velké Prahy.
Školní lékařce pomáhala zdravotní sestra a sociální pracovnice Jiřina Šroubková.



Konec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. Zápis
Dne 23. června ukončen byl školní rok 1933 - 34 proslovy k žactvu, při nichž byla
připomenuta památka Jana Husa. Slavnosti zakončeny byly rozdáním školních zpráv a
zapěním státních hymen.
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ustanoven byl zápis žactva na školách
národních na dny 23. a 25. června 1934, ve kterýchžto dnech byl také proveden.


