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Ve školním roce 1935-36 trvala škola dále jakožto pokusná reformní, na základě
výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 29. VII. 1935 , č. j. 90.278/35 -
1/I. a výnosu zemské školní rady ze dne 29. VIII. 1935, č.j. I. - 1055/7 ai 1935,
výnos městského školního výbor v Praze, ze dne 7. IX. 1935, č. j. 31.802 - VI. ai
1935.
Výnosem městského školního výboru v Praze ze dne 21./VI. 1935, č. j. 23944 - VI/35
byl ustanoven správcem školy definitivní učitel zdejší školy Karel Dlabal od 1.
července 1935 a převzal i vedení veškeré administrativní agendy školní.

Začátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního rokuZačátek školního roku
Zápis byl vykonán před prázdninami a školní rok počal 2. září 1935 slavnostním
zahájením v jednotlivých třídách. Při proslovu bylo vzpomenuto zejména zásluh našich
osvoboditelů. Žactvu byl připomenut a vyložen školní řád. Zvláště byla zdůrazněna
povinnost pilné a svědomité práce. Byla ustanovena žákovská samospráva a rozděleny
její úkoly.

Počet třídPočet třídPočet třídPočet tříd
Podle poslední úpravy provedené výnosem zemské školní rady v Praze z 4. února 1936
č. I - 1815/4 měla škola ve školním roce 1935 - 36 pět definitivních tříd postupných,
2 definitivní pobočky a 5 zatímních tříd pobočných po zákonu nutných. Ke škole byly
přiděleny 2 třídy postupné a 1 třída podpůrná, takže škola měla 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.
179 byly 3 třídy a tělocvična a v budově č. p. 371 byly obě třídy pomocné s třídou
podpůrnou.

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

Inspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvyInspekce a návštěvy
Dne 30. října 1935 navštívil školu okresní školní inspektor p. Jan Chýna a provedl
inspekci ve třídách I.A, I.B, II.A, III.A, III.B a V.C. Dne 29. listopadu 1935 se



zúčastnil vyučování ve třídách II.B, IV.A, IV.B, IV.C v I. a II. pomocné a
v podpůrné třídě.
Dne 21. ledna 1936 navštívil školu opětně a byl přítomen ve třídách III.A, V.A a
V.C.
Další inspekce vykonal dne 27. března 1936 ve třídách I.A, I.B, II.A, II.B a dne
24. dubna 1936 ve třídách III.A, IV.A, IV.B, V.A, V.B, V.C a ve třídách
pomocných a podpůrné. Všude prohlédl též písemné práce žactva.
Dne 5. června 1936 navštívil školu universitní docent pedagogiky p. Dr. Václav
Příhoda; byl přítomen ve všech prvých i druhých třídách, činil si podrobné záznamy,
zejména o čtení dětí a projevil s výsledky plné uspokojení.

Počet žactvaPočet žactvaPočet žactvaPočet žactva
Je patrný z následující tabulky.

Počet dětí NáboženstvíTřída
Chlapců Dívek Celkem Řím.-

kat.
Českosl. Českobr. Bez

vyzn.
Pravosl
.

I.A 28 23 51 36 7 4 4 -
I.B 27 18 45 31 5 4 5 -
II.A 26 24 50 38 7 2 3 -
II.B 26 31 57 45 6 2 3 1
III.A 17 28 45 28 8 2 7 -
III.B 18 25 43 30 9 - 4 -
IV.A 24 18 42 24 11 3 4 -
IV.B 21 21 42 23 14 4 1 -
IV.C 17 9 26 16 4 1 5 -
V.A 25 26 51 32 12 - 7 -
V.B 27 22 49 34 9 3 3 -
V.C 17 14 31 27 2 - 2 -
I. pom. 9 1 10 9 1 - - -
II.pom
.

12 3 15 11 2 - 2 -

Celkem 294 263 557 384 97 25 50 1



Učitelský sborUčitelský sborUčitelský sborUčitelský sbor
Členové učitelského sboru byli:
1. Karel Dlabal (třídní učitel III. třídy A), definitivní učitel na zdejší škole od 1.
července 1935 zastupující správce školy.
Správce školy, Karel Dlabal, narodil se dne 7. října 1888 ve Velkých Popovicích,
okres Jílové, vychodil obecnou školu tamtéž, navštěvoval 4 třídy reálky na
Královských Vinohradech a 4 ročníky učitelského ústavu v Praze II. Zkoušku
učitelské dospělosti vykonal 30/6 1910 v Praze a tamtéž zkoušku učitelské způsobilosti
dne 14./5. 1913.
Působil na obecných školách v Krpech (okres mělnický), Záběhlicích, Březánkách
(okres duchcovský), Ledvicích, Velkých Popovicích a Hostivaři. V roce 1920 na
vlastní žádost přikázán m. š. a n. o. na Slovensko, kde byl správcem šestitřídní školy
v Pohorele. Dále působil ve Strašnicích a od 1. VII. 1935 ustanoven zastupujícím
správcem pokusné reformní obecné školy v Hostivaři.
2. Anna Hovorková (I.A) učitelská čekatelka, narozena 6. III. 1910 v Praze.
Obecnou a měšťanskou školu vychodila v Bubenči od roku 1916 - 1925. Od roku 1925
- 1929 navštěvovala ženský učitelský ústav v Praze I. Školní službu v Praze vykonává
od r. 1929 a učila na pokusné reformní obecné škole v Nuslích, potom na obecné škole
chlapecké v Praze II. Vladislavova ulice, na III. obecné škole dívčí v Karlíně a na
pokusné reformní škole obecné v Hostivaři. Je členem Pěveckého sdružení pražských
učitelek. Nyní působí opět na pokusné reformní škole obecné v Nuslích.
3. Helena Secká (I.B) výpomocná učitelka, narodila se 22. června 1912 v Praze.
V letech 1918 - 1923 navštěvovala obecnou cvičnou školu při Soukromém ženském
učitelském ústavě v Praze II. Od r. 1923 - 26 cvičnou měšťanskou školu a v roce
1926/27 jednoroční učební kurs tamtéž. V letech 1927 - 31 se vzdělávala na
Soukromém ženském učitelském ústavě v Praze II. Od 1. října 1931 sobí na obecných
školách pražských. V roce 1934 vykonala zkoušku způsobilosti.
4. Antonín Vyhnal (II.A), zatímní učitel; životopis v kronice I. ve školním roce 1930
- 31.
5. Anna Procházková-Steklá (II.B) zatímní učitelka. Životopis v I. kronice na str.
268.
6. Zdeňka Hrubešová-Oplištilová (III.B) výpomocná učitelka. Její životopis
zaznamenán v této kronice na str. 17.
7. Vlasta Marešová-Maňasová (IV.A), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na
str. 10.



8. Marie Zavadilová (IV.B) zatímní učitelka. Životopis v této kronice na str. 24.
9. Ludmila Priknerová (IV.C) zatímní učitelka. Životopis v této kronice na str. 24.
10. Marie Kopecká (V.A) výpomocná učitelka, narozená 3. července 1910 v Bystrém,
Čechy. Obecná škola: Vítějoves, Horní Újezd, Polička. Státní reálné gymnasium
v Poličce, Vysoká škola obch. v Praze (1. r.), Čsl. soukromá pedagogická fakulta
v Praze (2 r.). Doplňovací maturita na státním ženském učitelské ústavě v Praze.
Výpomocná učitelka od 1. října 1932 v Poličce na chlapecké škole a od 7. března 1933
výpomocná učitelka na národních školách pražských.
11. Jaroslav Procházka (V.B) výpomocný učitel. Životopis v této kronice na str. 10.
12. Otilie Dohnalová-Vojířová (V.C) zatímní učitelka. Životopis v této kronice na
str. 2.
13. Bohumír Kujal (podpůrná třída), zatímní učitel. Životopis v této kronice na str.
25.
14. Adolf Zajíc (I. pomocná), výpomocný učitel. Životopis v této kronice na str. 31.
15. Arnošta Zvoníčková (II. pomocná), zatímní učitelka. Životopis v této kronice na
str. 25.
Náboženství římsko-katolickému vyučovali:
Vilém Tihelka, zatím. - zvl. učitel náboženství. Životopis v této kronice na str. 25.
Marie Proboštová, výpomocná učitelka římsko-katolického náboženství z duchovní
správy. Životopis v této kronice na str. 31.
Vyučování náboženství československého a českobratrského bylo rozvrženo stejně jako
jest uvedeno na str. 26 této kroniky.
Domácím naukám vyučovaly:
Bohumila Kunhartová, definitivní učitelka ženských ručních prací ve třídách III.A,
IV.A a pomoc. 6 hodin. Životopis v I. kronice.
Věra Hajmová, čekatelka uč. ženských ručních prací vyučovala ve třídách IV.B,
IV.C, V.A, V.B, V.C, 9 hodin. Životopis v této kronice na str. 18.
Anastazie Punčochářová-Řeháková, učitelská čekatelka ženských ručních prací, narodila
se 1. II. 1888 v Praze, vykonala zkoušku pro obecné i měšťanské školy na státním
ženském ústavě učitelském v r. 1910. Od r. 1911 - 1924 vyučovala na pražských
školách. Provdáním vzdala se učitelského místa a v r. 1929 opět nastoupila službu.
Nyní působí na obecné a měšťanské škole jako definitivní učitelka dom. nauk v Praze
XIII. Hostivaři.



Změny vZměny vZměny vZměny v učitelském sboru učitelském sboru učitelském sboru učitelském sboru
Dnem 30. června 1935 byl na vlastní žádost zproštěn vedení správy zasloužilý učitel a
milý kolega p. Vilém Nový a byl ustanoven zatímním odborným učitelem na pokusné
reformní měšťanské škole v Praze - Michli od 1. VII. 1935.
Dnem 31. srpna 1935 zproštěn zatímní řid. učitel p. Josef Špitalský a ustanoven od 1.
IX. 1935 zatímním řid. učitelem ve Strašnicích na 1. obecné škole.
Od 1. IX. 1935 ustanoven zatímním řid. učitelem p. František Hodík a byl službou
přikázán na 2. obecnou školu chlapeckou v Libni k zastupování řid. učitele p. J.
Líznara.
Výnosem mšv v Praze ze dne 7/IX 1935 č. j. 31.827 - VI. ai 1935ustanovena
hospitantkou slečna Marie Tomášková od 1. IX. 1935 do konce školního roku1935 -
1936.
Dnem 1. XII. 1935 ustanoven dekretem mšv z 27/XI. 35, č. j. 47.481 - VI. ai 35
p. Vilém Tihelka, definitivní katecheta při občanské škole ve Vokovicích. Na jeho
místo ustanoven dekretem mšv ze dne 22/XI 1935 č. j. 47.018 - VI - 35 paní
Marie Šimková, zvláštní výpomocná učitelka římsko-katolického náboženství.
Výnosem mšv v Praze z 16/XII 1935 č. j. 48.815 - VI - 35 zproštěna zatímního
místa při zdejší škole paní Marie Součková-Dismanová a ustanovena od 1. IX. 1935
zatímní učitelkou při 3. obecné škole chlapecké v Nuslích.
Dnem 22/III. 1936 zproštěn služby při zdejší škole výpomocný učitel Adolf Zajíc a
ustanoven od 23/III. výpomocným učitelem na měšťanské škole v Michli. Za něho
ustanovena výpomocná učitelka paní M. Kučerová, narozena dne 17. září 1914 v Praze.
Navštěvovala 5 tříd obecné dívčí koly v Praze - Smíchově a tamtéž 4 třídy reálného
gymnasia. V roce 1929 byla přijata do státního ženského učitelského ústavu, kdež
v roce 1933 maturovala. Rok byla bez místa a další rok hospitovala na obecné škole
smíšené na Spořilově. Potom praktikovala pět měsíců na reformní měšťanské škole
v Michli. Samostatně vyučovala výpomocně od 3. III. 1936 do 20. III. 1936na
obecné škole v Holešovicích a od 23. III. 1936 do konce školního roku na pokusné
reformní škole v Hostivaři.
Dovolenou pro nemoc obdržela výnosem mšv z 30. IV. 36 č. j. 17.381 - VI. - 36
paní L. Priknerová od 28/IV. do 30/V. a tato jí byla prodloužena výnosem mšv
v Praze z 28. V. 36 č. j. 21.906 - VI - 36do 28/VI 1936.



Organisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučováníOrganisace školy a vyučování
Všechny třídy byly umístěny ve vlastních učebnách, takže nebylo střídavého polodenního
vyučování. Pedagogická diferenciace žactva podle tříd byla provedena při třídách IV.C
a V.C.
Do pomocných tříd byly zařazeny jen děti, které byly uznány odbornou komisí pro
vřadění dětí do pomocné třídy, která konala schůzi dne 23. VI. 1936 za předsednictví
Karla Dlabala bylo nově vřazeno 5 dětí.
Do podpůrné třídy chodilo během školního roku celkem 176 dětí, z nich 149 postoupí
do vyšší třídy, 20 bude opakovati, 7 bylo vřazeno do pomocné třídy.
Výsledek na celé škole je tento: postoupí 84.56 % všech dětí, propadlo 11.36 % dětí, do
pomocné třídy bylo vřazeno 3.99 % dětí; z 11.36 %, tj. 7 žáků opakujících.
Ve všech třídách bylo žactvo diferencováno po skupinách uvnitř třídy, kteréžto zařízení
se i letošního roku osvědčilo, podobně jako sjednocené vyučování a volný rozvrh
v třídách elementárních.

Kolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactvaKolektivní výchova žactva
Zvýšená pozornost byla věnována i letošního školního roku kolektivní výchově žactva.
Dosaženo uspokojivých výsledků v dobrovolné kázni a samostatném vystupování žactva.
Pořádána pravidelná společná shromáždění žactva nižšího a vyššího stupně. S těmi byly
spojeny výchovné kampaně, které vedla žákovská samospráva; táž organisovala i práci
v žákovských kroužcích.
Starostou školy byl L. Slavík, žák V.A třídy. Žákovská samospráva vykázala činnou
prací zdárných výsledků, poněvadž byla vedena účelně členem učitelského sboru p.
Adolfem Zajícem.

Správcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihovenSprávcové sbírek a knihoven
Kabinet v č. p. 129 a) spravoval p. Antonín Vyhnal, kabinet 129 b) pí. Ludmila
Priknerová a po ní od 28. 4. 351 pí. M. Chocholoušková. Kabinet v č. p. 179 převzal
p. Jaroslav Procházka.
Knihovnu učitelskou spravovala pí.Otilie Dohnalová-Vojířová, knihovnu žákovskou pí.
Marie Kopecká, knihovnu pro mimočítankovou četbu správkyně kabinetu č. p. 129 b.
Sbírku učebnic pro chudé pí. A. Procházková.

                           
1  Oprava: od 28. 4. 36



Sociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládežSociální péče o mládež
Sociální péče o mládež jevila se v tomto roce v obstarávání pravidelných bezplatných
obědů pro děti nezaměstnaných rodičů prostřednictvím sociální úřadovny hl. m. Prahy
ve Vršovicích.
Mléčná akce prováděna soustavně pro děti, které se přihlásily. Oganisována sběrací
akce ve prospěch nejpotřebnějších dětí, v prvé řadě dětí nezaměstnaných rodičů šatstvem,
prádlem a p.
K vánoční nadílce přispěl značnou měrou i rodičovský spolek, vydavatelstvo
„Slovíčka“, „Ochrana matek v Hostivaři“ darem 400,- Kč, Pokrokové souručenství
v Hostivaři příspěvkem 204,- Kč.
Mimo to fy. Štěpánek, továrna obuvi v Hostivaři podarovala 50 dítek zdejší školy
dobrou obuví.

DotaceDotaceDotaceDotace
Škola obdržela na rok 1935 do 30. června 1935 tyto výměrky a dotace: na ředitelnu a
třídy Kč 216, na menší správky Kč 196, na inkoust pro žáky Kč 155, na vyučovací
pomůcky Kč 700, na učitelskou knihovnu Kč 53, na žákovskou knihovnu Kč 437, na
žákovské výlety Kč 135, na ruční práce vých. Kč 462, na školní potřeby pro nemajetné
žactvo Kč 800, na potřeby pro ženské ruční práce Kč 340, mimořádnou dotaci na
vyučovací pomůcky Kč 700, mimořádnou dotaci na potřeby pro nemajetné žactvo Kč
1 622.20, na školní lékárničku Kč 50.

Zdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactvaZdravotní stav žactva
Zdravotní stav žactva školní mládeže byl celkem dobrý. Pro infekční nemoce (spála,
záškrt) byly zavřeny ve školním roce 1935 - 1936 celkem 4 třídy po celkovou dobu 28
dní.

Školní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházka
ZameškanéDoba Půldny

vůbec
Nezamešk %

Omluv. % Neomluv %
1. IX. - 31. XII. 1935 59 239 56 074 94.66 3 141 5.30 24 0.04
1. I. - 31. III. 1936 44 055 42 150 95.68 1 856 4.21 49 0.11
1. IV. - 30. VI. 1936 39 496 37 267 94.60 2 079 5.26 50 0.14
Celý školní rok 142 790 135 591 94.96 7 076 4.96 123 0.08



PojištěníPojištěníPojištěníPojištění
Veškeré žactvo i učitelstvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. U
žáka ze IV.A třídy vyskytl se úraz, začež dostalo se mu náhrady léčebného.
Dorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného křížeDorost čsl. Červeného kříže
Dorost československého Červeného kříže odebíral časopisy: Radost, Naši práce2 a
Lípu. Vykonával    spolu se samosprávou žákovskou všechny práce, které organisace
dorostu ukládá.

Rodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolekRodičovský spolek
O pravidelných schůzích rodičovského spolku jsou vedeny zvláštní spolkové zápisy.
Předseda jeho byl pan František Junek, kapitán, pod jehož vedením spolek v klidu a
v úplné shodě se sborem učitelským pracoval. Proto také jeho práce vykazuje tak
potěšitelné výsledky.

Slavnosti školní a význačné událostiSlavnosti školní a význačné událostiSlavnosti školní a význačné událostiSlavnosti školní a význačné události
Příležitostné oslavy byly konány při pravidelných společných shromážděních žactva.
Zvláštní slavnosti za účasti rodičů dětí i učitelstva byly konány při oslavě 28. října,
dne spořivosti 31. října, československo-jihoslovanské vzájemnosti 1. prosince, vánoční
besídky v týdnu předvánočním (s nadílkami rodičovského spolku).
S hlubokou lítostí přijal celý národ rozhodnutí, že se vzdává pan president -
Osvoboditel Dr. T. G. Masaryk svého úřadu. Útěchou nám jest, že jeho žák a nositel
jeho idejí, jeho spolupracovník na díle osvobození, náš nový president Dr. Edvard
Beneš, byl tak manifestačním způsobem zvolen 18. prosince 1935.
S jeho osobností, právě tak jako s Masarykem, je spjata idea demokracie, z níž se
zrodil náš stát. celý národ přeje oběma představitelům našeho státu dlouhého věku
v tomto význačném dni a slibujeme, že v duchu jejich programu budeme pracovati
v oboru své působnosti.
Oslava 86. narozenin prvního presidenta republiky T. G. Masaryka byla provedena 6.
března 1935 zvlášť slavnostním společným shromážděním všeho žactva, učitelstva i hostů
z řad občanstva.
Děti ze všech tříd zúčastnily se slavnostních recitací, zpěvů, tanečků i vhodných
dramatických scén. Tělocvična školy, kde se shromáždění konalo, byla slavnostně
vyzdobena.

                           
2  Oprava: Naši práci



Dále konána byla oslava J. A. Komenského 28. března, svátku práce 1. května,
vzájemnosti československo-rumunské 10. května a oslava básníka K. H. Máchy.

Školní lékařkaŠkolní lékařkaŠkolní lékařkaŠkolní lékařka
Školní lékařka MUDr. Zdeňka Tillová-Šebková školu navštěvovala každý pátek a
pečlivě vykonávala všechny práce školního lékaře. Pomocnicí jí byla obětavá zdravotní
sestra paní Charčenková.

Konec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. ZápisKonec školního roku. Zápis
Školní rok 1935 - 36 byl ukončen dne 26. června slavnostním způsobem a promluveno
o Mistru Janu Husovi a o Cyrilu a Metodějovi a rozdány školní zprávy. Ku konci
zapěny státní hymny.
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty stanoven byl zápis žactva na dny 27. a
30. června, kdy byl také proveden.


