1934
1935

Ve školním roce 1934 - 35 trvala škola dále jako 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 práce administrativní.

Začátek školního roku

Školní rok 1934 - 35 začal dne 1. září slavnostním společným shromážděním žactva za
přítomnosti rodičů školních dítek. Při promluvě bylo vzpomenuto zejména zásluh našich
osvoboditelů. Žactvu byl připomenut a vyložen školní řád. Byla ustavena samospráva
žákovská a rozděleny její úlohy.

Počet tříd

Podle poslední zprávy, provedené výnosem zemské školní rady v Praze z 24. února 1934
č. I - 796/1932 měla škola ve školním roce 1934 - 35 pět definitivních tříd
postupných, 2 definitivní pobočky a 3 zatímní pobočky po zákonu nutné; mimo to trvaly
při škole 3 pobočky dobrovolné. Ke škole byly přiděleny 2 třídy pomocné a 1 třída
podpůrná, takže škola měla celkem 16 tříd.

Umístění tříd

Škola byla umístěna ve 3 budovách: v budově č. p. 129 bylo 9 tříd, v budově č. p. 179
byly 3 třídy a v budově č. p. 371 byly obě třídy pomocné s třídou podpůrnou a v II.
semestru byla v téže budově zřízena třída IV. C. Než došlo k jejímu zřízení, byly obě
druhé třídy vyučovány střídavě v jedné místnosti.

Vyučovací hodiny

Vyučovací hodiny byly 45 minutové. V sobotu byl feriální den. V odpoledních hodinách
bylo vyučováno v pondělí, v úterý a ve čtvrtek.

Inspekce a návštěvy

Dohlédací orgány byly stejné jako roku loňského.
Zemský školní inspektor p. vládní rada Dr. Emanuel Vébr navštívil školu dne 9. ledna
1935 a vykonal inspekci ve třídách I.A, I.B a II.B. Projevil svoje úplné uspokojení
s činností učitelstva zvláště s výsledky vyučování metodou globální ve třídách
elementárních a se zařízením skupinového vyučování.

Dne 20. prosince 1934 navštívil školu okresní školní inspektor p. Jan Chýna a provedl
inspekci ve třídách I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B a
IV.C. Týž provedl dne 29. března novou inspekci ve třídách I.A, I.B, I.C, II.A,
II.B, V.A, V.B a prohlédl tam písemné práce žáků. Dne 17. května 1935 navštívil
pan okresní školní inspektor Jan Chýna školu opětně a byl přítomen vyučování ve
třídách IV.A, IV.B, IV.C, V.C, v I. a II. třídě pomocné a ve třídě podpůrné;
všude prohlédl též písemné práce žactva.
Dne 25. února 1935 navštívil zdejší školu universitní docent pedagogiky p. Dr. Václav
Příhoda; byl celé dopoledne i odpoledne přítomen vyučování ve všech prvých i druhých
třídách, činil si podrobné záznamy vědecké zejména o čtení dětí a vyslovil s výsledky
své úplné uspokojení. Po druhé navštívil výstavu žákovských prací dětí zdejší školy
pořádanou dne 2. června 1935 a projevil své uznání práci učitelstva.

Počet žactva

Počet žactva je patrný z následující tabulky.
Třída Počet dětí
Náboženství
Chlap. Děvč. Celk. Řím.- Českosl.
kat.
I.A 23
21 44 36
3
I.B 22
22 44 35
6
I.C
21
22 43 31
7
II.A 16
26 42 28
6
II.B 17
24 41 31
6
III.A 29
25 54 36
10
III.B 31
24 55 26
18
IV.A 19
24 43 27
10
IV.B 25
17 42 27
8
IV.C 18
11 29 21
2
V.A 16
26 42 22
13
V.B 19
20 39 25
9
V.C 20
9
29 23
3
I.pom. 5
5
10 8
2
II.pom 10
4
14 10
.
Celkem 291 280 571 386
103

Čsbr.evang. Bez
vyzn.
4
3
1
4
3
5
4
3
5
5
6
1
5
3
4
6
1
6
1
4
3
4

Pravoslav
.
1
-

22

1

59

Učitelský sbor

Ve sboru učitelském byli:
1. Vilém Nový (třídní učitel I. pomocné třídy), definitivní odborný učitel v Jihlavě,
od 1. září 1932 správce zdejší školy.životopis v této kronice na str. 15.
2. František Ciszewski (III.B), zatímní učitel. životopis v této kronice na str. 15.
3. Otilie Dohnalová-Vojířová (II.A), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na
str. 2.
4. Antonín Vyhnal (I.C), zatímní učitel. Životopis v 1. kronice ve školním roce 1930
- 31.
5. Vlasta Marešová-Maňasová (III.A), zatímní učitelka. Životopis v této kronice
na str. 10.
6. Antonín Procházka (I.A), zatímní učitel. životopis v této kronice na str. 16.
7. Anna Procházková-Steklá (I.B), definitivní učitelka podle §4. Životopis v kronice
I. na str. 268.
8. Lidmila Priknerová (V.C), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na str. 24.
9. Marie Zavadilová (V.A), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na str. 24.
10. Bohumír Kujal (podpůrná třída), definitivní učitel podle §4. Životopis v této
kronice na str. 25.
11. Arnošta Zvoníčková (II. třída pomocná)definitivní učitelka pode §4. Životopis
v této kronice na str. 25.
12. Zdeňka Hrubešová-Oplištilová (II.B), výpomocná učitelka. Životopis
zaznamenán v této kronice na str. 17.
13. Jaroslav Novák (IV.A), definitivní učitel podle §4 učitelského zákona.
Narodil se dne 29. května 1908 v Malé Skalici, okres Kutná Hora, vychodil obecnou
a měšťanskou školu ve Zbraslavicích, absolvoval jednoroč. učebný kurs v Kutné Hoře
a 4 ročníky státního učitelského ústavu v Kutné Hoře. Zkoušku dospělosti učitelské
vykonal 20/6 1929 v Kutné Hoře a tamtéž zkoušku učitelské způsobilosti
s vyznamenáním dne 30/11 1931. Působí od 1. září 1929 na pražských školách, na
zdejší škole byl ustanoven dne 1. září 1934.
14. Jaroslav Procházka (IV.B), výpomocný učitel. Životopis v této kronice na str.
10.
15. Marie Holková (V.B), výpomocná učitelka.
Narodila se 21. května 1908 ve Vítkovicích, okres Moravská Ostrava, absolvovala
obecnou a měšťanskou školu ve Vítkovicích a 4 ročníky učitelského ústavu v Praze II.
Zkoušku dospělosti učitelské vykonala s vyznamenáním 18. června 1929 v Praze a

tamtéž zkoušku učitelské způsobilosti s vyznamenáním dne 29. dubna 1932. Působila od
10/9 1929 do 28/7 1931 jako literní učitelka na české menšinové soukromé škole ve
Winterslagu v Belgii, načež byla učitelkou římsko-katolického náboženství ve Staré
Boleslavi a v Nuslích. Od 15. května 1932 působí jako výpomocná učitelka na
pražských školách, ve školním roce 1933 - 1934 působila na pokusné reformní škole
obecné v Praze - Michli. Na zdejší školu byla ustanovena dne 1. září 1934 a
působila až do 30. června 1935.
16. Adolf Zajíc (IV.C), výpomocný učitel.
Narodil se dne 10. září 1912 v Lomnici nad Popelkou, okres Semily, kde absolvoval
obecnou a měšťanskou školu. Zkoušku dospělosti učitelské vykonal na učitelském ústavě
v Prešově dne 11. června 1931 s vyznamenáním, zkoušku učitelské způsobilosti vykonal
v Praze 30. listopadu 1933. Působí od 12. října 1931 jako výpomocný učitel na
pražských školách, na zdejší školu byl ustanoven dne 1. září 1934. Absolvoval školu
vysokých studií pedagogických v Praze a kurs elementárního čtení a psaní Dr. V.
Příhody.
Náboženství římsko-katolickému vyučovali:
Vilém Tihelka, zatímní zvláštní učitel náboženství (životopis v této kronice na str. 25)
a
Marie Proboštová, narozena r. 1910, výpomocná učitelka římsko-katolického
náboženství z duchovní správy.
Vyučování náboženství českoslov. a českobr.-ev. bylo rozvrženo stejně, jako jest
uvedeno na straně 26. této kroniky. Jen ve třídách pátých vyučoval náboženství čsl.
Lubomír Petržílka (životopis v této kronice na str. 11).
Domácím naukám vyučovaly tytéž učitelky jako roku loňského.
Hospitantka
Na základě povolení městského školního výboru v Praze hospitovala na zdejší škole po
celý školní rok Jaroslava Punčochářová, narozená r. 1914 v Praze, absolventka
státního ženského ústavu učitelského v Praze I., kde maturovala 11. června 1934
s vyznamenáním.

Změny ve sboru učitelském

Za onemocnělou zatímní učitelku Otilii Dohnalovou-Vojířovou ustanovena byla od 22.
října do 4. listopadu 1934 výpomocná učitelka Růžena Pospíšilová.
Za onemocnělého zatímního učitele Františka Ciszewského ustanovena byla od 3.
prosince 1934 výpomocná učitelka Eleonora Hrdinová.

Za onemocnělého učitele Jaroslava Nováka ustanovena byla od 4. března do 24.
března 1935 výpomocná učitelka Anna Hypšová.
Za onemocnělého správce školy Viléma Nového vyučoval v I. pomocné třídě od 23.
dubna do 2. června 1935 výpomocný učitel Jaroslav Růžička; vedením správy školy
pověřen byl zatímní učitel František Ciszewski.

Organisace školy a vyučování

Pedagogická diferenciace žactva podle tříd byla provedena při třídách IV.C a V.C,
třídy A a B diferencovány nebyly.
Do pomocných tříd byly zařazeny jen děti, které byly uznány odbornou komisí pro
vřadění dětí do pomocné třídy, jež konala schůzi dne 18. června 1935 za předsednictví
Viléma Nového; nově bylo vřazeno 6 dětí.
Do podpůrné třídy chodilo během školního roku celkem 193 dětí; z nich 179 postoupí
do vyšší třídy, 8 bude opakovati, 6 bylo vřazeno do pomocné třídy.
Výsledek na celé škole je tento: postoupí 97,18 % všech dětí, propadlo jenom 1, 76 %
dětí, do pomocné třídy bylo vřazeno 1,06 % dětí; z 1,76 %, tj. 10 opakujících dětí jsou
4 netříděny pro nemoc a 2 přistěhovalé v měsíci květnu.
Ve školním roce 1934/35 ve všech třídách bylo žactvo diferencováno po skupinách
uvnitř třídy, kteréžto zařízení se plně osvědčilo, podobně jako sjednocené vyučování a
volný rozvrh hodin v elementárních třídách.

Kolektivní výchova žactva

Kolektivní výchově žactva byla věnována zvýšená pozornost a dosaženo dobrých
výsledků zejména v samostatném vystupování žactva a v dobrovolné kázni.
Záznamy o pravidelných společných shromážděních žactva nižšího a vyššího stupně jsou
vedeny ve zvláštní knize. S pořádáním společných shromáždění byly spojeny výchovné
kampaně, jež vedla žákovská samospráva; táž organisovala práci žákovských kroužcích.
Starostou školy byl Miloslav Hříbek, žák V.B třídy. Rádcem žákovské samosprávy
byl za učitelský sbor Adolf Zajíc.
Činnost žákovské samosprávy zdejší školy popsal podrobně správce školy Vilém Nový
ve spise „Kolektivní výchova na škole prvního stupně“ (Státní nakladatelství v Praze,
sbírka Osnovy a práce, svazek 27.).
Žákovská samospráva uveřejňovala časté zprávy o své činnosti i články ve společném
časopise žactva reformních škol „Roj“ (administrace v Praze - Nuslích, Soběslavova
724).

Správcové sbírek a knihoven

Kabinet v č. 129 a) spravoval Jaroslav Novák, kabinet 129 b) Antonín Procházka a
kabinet 179 Jaroslav Procházka.
Knihovnu učitelskou spravovala Otilie Dohnalová-Vojířová, knihovnu žákovskou
František Ciszewski, knihovnu pro mimočítankovou četbu a sbírku učebnic pro chudé
spravoval Antonín Procházka.

Stav školních sbírek a knihoven

Inventář kabinetu v č. 129 a)měl koncem školního roku celkem 115 čísel, kabinetu v č.
129 b) 334 čísla a kabinetu v č. 179 celkem 427 čísel. Knihovna učitelská obsahovala
391 čísel o 477 svazcích, knihovna žákovská 380 čísel o 428 svazcích, mimočítanková
četba měla 648 svazků, knihovna učebnic pro chudé 1118 kusů.
Všecky obrazy jsou vyspraveny a podlepeny, knihy jsou většinou vázané.

Sociální péče o mládež

Sociální péče o mládež byla konána jako ve školním roce 1934 - 351 v rozsahu, jak
jest popsána na str. 27 této kroniky.
Mimo to firma Štěpánek, továrna na obuv v Praze - Hostivaři, podarovala 50 dítek
zdejší školy dobrou obuví.

Dotace

Škola obdržela na rok 1935 do 30. června 1935 tyto výměrky a dotace: na ředitelnu a
třídy Kč 606, na menší správky Kč 168, na inkoust pro žáky Kč 155, na vyučovací
pomůcky Kč 245, na učitelskou knihovnu Kč 52, na žákovskou knihovnu Kč 437, na
žákovské výlety Kč 135, na ruční práce výchovné Kč 462, na učebné pomůcky
(doplněk) Kč 700, na žákovskou knihovnu (doplněk) Kč 160, na ředitelnu a třídy
(doplněk) Kč 90, na učitelskou knihovnu (mimořádná dotace) Kč 587.10, pro
nemajetné žactvo Kč 400, a na ženské ruční práce Kč 170.

Dary

Rada hlavního města Prahy darovala 5 svazků učitelské knihovně a předplácí pro
žákovskou knihovnu „Encyklopedii československé mládeže“.
1 Oprava: jako ve školním roce 1933 - 34

Okresní hospodářská záložna v Praze - Hostivaři darovala škole Kč 100, Ochrana
matek a dětí v Hostivaři Kč 400, Dr. Antonín Švehla Kč 500. Všech těchto darů
bylo použito podle usnesení učitelského sboru na potřeby nemajetné školní mládeže; dary
ty byly kvitovány a vyúčtovány.
Rodiče dítek věnovali na výzvu učitelského sboru nejchudší mládeži šatstvo, prádlo a
obuv, dále darovali věcné potřeby k žákovským besídkám a vánoční besídce žactva.
Administrace „Českého slova“ („Slovíčko“) podarovala o vánocích 1934 na návrh
učitelstva 22 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 vkladem Kč 5.

Zdravotní stav žactva

Zdravotní stav školní mládeže byl celkem dobrý. Pro nakažlivé nemoci (záškrt a
chřipku) bylo zavřeno v různé době ve školním roce 1934 - 35 celkem 7 tříd po
celkovou dobu 41 den.

Školní docházka

Doba

Půldny vůbec nezameškané %

1.IX.- 31.XII.
1934
1.I. - 31.III.
1935
1.IV. - 30.VI.
1935
Celý školní rok

57 339

54 332

Neomluv %
.
94.81 2 982 5.16 25
0.03

46 002

42 333

91.00 3 650 8.96 19

0.04

38 007

36 370

95.74 1 629 4.24 8

0.02

141 348

133 035

94.12 8 261 5.84 52

0.04

Pojištění

Zameškané
Omluv. %

Veškeré žactvo i učitelstvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. U
1 žákyně vyskytl se úraz, začež dostalo se jí náhrady léčebného.

Dorost čsl. Červeného kříže

Dorost Červeného kříže vykonával ve spojení se samosprávou žákovskou všecky práce,
které organisace dorostu ukládá. Odebíral časopisy Radost, Lípu a Naši práci.

Rodičovský spolek

O pravidelných schůzích třídních odborů Rodičovského spolku i o jeho schůzích
výborových jsou vedeny zvláštní zápisy. Rodičovský spolek podporoval školu zejména
v její sociální péči o mládež.

Slavnosti školní

Mimo pravidelná společná shromáždění žactva, při nichž byly konány příležitostné
oslavy, byly konány za účasti rodičů, dětí i učitelstva zvláštní slavnosti zahájení
školního roku 1. září, založení republiky 28. října, dne spořivosti 31. října,
československo-jihoslovanské vzájemnosti 1. prosince, vánoční besídky v týdnu
předvánočním (s nadílkami) a slavnost vánočního stromu.
Oslava 85. narozenin pana presidenta republiky T. G. Masaryka byla provedena 6.
března 1935 zvláště slavnostním společným shromážděním všeho žactva, učitelstva i
hostů z řad občanstva. Proslovy pronesli správce školy Vilém Nový a učitel A. Zajíc.
Dětem pátých tříd byl rozdán spisek Dr. B. Kozáka s výňatky z děl Masarykových
jakožto dar obce pražské. Děti ze všech tříd zúčastnily se slavnostních recitací, zpěvů,
hudebních přednesů, tanečků i vhodných dramatických scén. Tělocvična školy, kde se
shromáždění konalo, byla slavnostně vyzdobena.
Dále konána byla oslava J. A. Komenského 28. března, svátku práce 1. května,
vzájemnosti československo-rumunské 10. května a svátku matek 12. května.
Před ukončením školního roku byla zdejší školou pořádána dne 2. června 1935 výstava
žákovských prací veřejnosti přístupná. Rodiče školních dítek projevili písemně
spokojenost s vystavenými pracemi a přání, aby v reformní práci školní bylo
pokračováno.
Dne 22. června 1935 byla společná slavnost ukončení školního roku a památky Husovy.

Školní lékařka

Školní lékařka MUDr. Zdeňka Tillová-Šebková školu navštěvovala každý pátek a
velmi pečlivě vykonávala všecky práce školního lékaře. Pomocnicí jí byla zdravoní
sestra Jiřina Šroubková.

Konec školního roku. Zápis

Po slavnosti ukončení školního roku dne 22/6 byly rozdány školní zprávy a zapěny
národní hymny. Výnosem ministerstva školství a národní osvěty stanoven byl zápis
žactva na pražských školách na dny 22. a 24. června, kdy byl také proveden.

