1936
1937

Pokusná reformní škola obecná ponechána i ve školním roce 1936 - 1937, výnosem m.š.
a n.o. ze dne 4./VIII. 1936, č. 100.862/36 - I/1. - a výnosem zemské školní rady
z 18./VIII. 1936, č. I. - 1055/7.

Začátek školního roku

Zápis byl vykonán ve dnech 28. a 30. července a školní rok byl zahájen dne 1. září
1936 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách.
Bylo vřele vzpomenuto zásluh našich osvoboditelů, jmenovitě pana presidenta T. G.
Masaryka a legionářů. Žactvu byl připomenut a vyložen školní řád. Zdůrazněna byla
povinnost pilné a svědomité práce. Od počátku byla ustanovena žákovská samospráva a
určeny její povinnosti.

Počet tříd

Zemská školní rada výnosem ze dne 30. IX. 1936 č. I. - 5404/1 ai 1936 zřídila na
školní rok 1936/37 4 zatímní pobočky po zákonu nutné, a to při III. tř. 1, při 4. tř.
1, a 5. tř. 2.
Vynesením č. I - 1274 ai 1937 ze dne 30. dubna 1937 zřídila zemská školní rada
v Praze s platností od 1. září 1936 na dobu potřeby, nejdéle do konce školního roku
1936 - 37 jednu (pátou) pobočnou zatímní třídu jako druhou pobočku třídy 1. kmenové
třídy.
Výnosem zemské školní rady ze dne 5. XII. 1936 č. j. I. - 1835/1 ai 1935 a
výnosem ministerstva školství ze dne 4. I. 1937, č. j. 52405 - VI - 36, ponechána
druhá pomocná třída zatímní i na školní rok 1936 - 37.
Škola má 5 definitivních tříd postupných, 2 definitivní třídy pobočné a 5 zatímních tříd
pobočných. Ke škole byly přiděleny 2 třídy pomocné a 1 třída podpůrná, takže škola
měla celkem 15 tříd.

Umístění tříd

Třídy byly umístěny jako v minulém školním roce ve třech budovách: v budově č. p.
129 bylo umístěno 9 tříd v přízemí.
1. vpravo od hlavního vchodu: I.A, I.B, I.C, III.A, IV.A
2. vlevo od hlavního vchodu: II.A, II.B, III.B, IV.B
V budově č. p. 179 v I. poschodí: V.A, V.B, V.C
V budově č. p. 371 v přízemí: I. pomocná třída a II. pomocná třída; v I. poschodí
podpůrná třída.
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Vyučovací hodiny

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

Inspekce a návštěvy

Dne 23. IX. Navštívil školu pan okresní školní inspektor J. Chýna a provedl
inspekci ve třídách I.A, I.B, I.C, IV.A.
Dne 30. XI. se zúčastnil vyučování ve třídách II.A, II.B, III.B.
Dne 27. I. 1937 navštívil třídy V.A, V.B, V.C; dne 17. II. I.C, III.A, IV.A a
dne 7. VI. byl přítomen ve třídách I.A, I.B, I.C, II.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A,
V.B, V.C, I. pomocné a II. pomocné.
V červnu navštívil zdejší školu universitní docent pedagogiky p. Dr. Václav Příhoda.
Byl přítomen ve všech prvých i druhých třídách.
Počet žactva podle stavu 4. IX. 1936 je patrný z předcházející tabulky.

Učitelský sbor

Ve školním roce 1936 - 37 působili na zdejší škole následující členové učitelského
sboru:
1. Karel Dlabal (třídní učitel III.A) jako zastupující správce školy. (Životopis na
str. 35.)
2. Otilie Dohnalová-Vojířová (I.A), zatímní učitelka. (Životopis na str. 2.)
3. Jaroslav Procházka (I.B), výpomocný učitel. (Životopis v této kronice na straně
10.)
4. Antonín Vyhnal (I.C), zatímní učitel. (Životopis v I. kronice na str. ve školním
roce 1930 - 31)
5. Josef Adámek (II.A), výpomocný učitel. (Životopis v této kronice na straně 12.)
6. Helena Secká (II.B), výpomocná učitelka. (Životopis na straně 36.)
7. Anna Procházková-Steklá (III.B), zatímní učitelka. (Životopis v I. kronice na
str. 268.)
8. Marie Mizerová (IV.A), výpomocná učitelka, narozená 9. července 1912 v Praze,
chodila do obecné školy v Praze a v Lenešicích, okres Louny. Od r. 1923 - 30
navštěvovala českou státní reálku v Lounech. V roce 1931 - 32 chodila na státní
pedagogickou akademii v Praze, kde maturovala roku 1932.
Od 1. září 1932 byla ustanovena výpomocnou učitelkou na trojtřídní obecné škole
v Košticích, okres Roudnice. Od 12. ledna 1933 byla ustanovena výpomocnou učitelkou
na obecných školách pražských, kde působí dodnes.
9. Zdeňka Hrubešová-Oplištilová (IV.B), výpomocná učitelka. Její životopis
zaznamenán v této kronice na str. 17.
10. Marie Kopecká (V.A), výpomocná učitelka. Životopis v této kronice na str. 36.
11. Marie Zavadilová (V.B), zatímní učitelka. Životopis její je v této kronice na str.
24.
12. Marie Hartmanová (I. pomocná), výpomocná učitelka. Naroz. 26. července 1912
v Říčanech. Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala v letech 1918/19 - 1925/26.
IV. až VII. třídu státní reálky na Vinohradech a maturovala tamtéž roku 1929/30.
potom navštěvovala IV. ročník učitelského ústavu v Praze I. a vykonala doplňovací
maturitu v roce 1930/31.
Zkoušku učitelské způsobilosti skládala v Praze II. v roce 1934 na jaře. Od začátku
svého působení vyučuje na pražských školách.
13. Arnoštka Zvoníčková (II. pomocná), zatímní učitelka. Životopis její na str. 25.
14. Jaroslava Punčochářová (podpůrná), učitelská praktikantka. Životopis na straně
31. v této kronice.

Vyučování náboženství českoslov. a českobrat. bylo rozvrženo stejně jako jest uvedeno
na straně 26 této kroniky.
Domácím naukám vyučovaly:
1. Bohumila Kunhartová, definitivní učitelka ženských ručních prací ve třídách I. a
II. pom., a IV.A. Životopis v I. kronice.
2. Anastasie Punčochářová-Řeháková, definitivní učitelka ženských ručních prací při
měšťanské škole v Hostivaři. Vyučovala ve třídách III.A a III.B. Životopis její
v této kronice na str. 36.
3. Miluše Šupíková, učitelská čekatelka ženských ručních prací při měšťanské škole
v Hostivaři, vyučovala ve třídách IV.B, V.B, V.C a V.A. Narodila se
v Křivoklátě 16. X. 1911. Obecnou a měšťanskou školu navštěvovala v Českém
Krumlově. Dvouletou průmyslovou školu vychodila v Českých Budějovicích a III.
ročník průmyslové školy v Praze XII. Ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk
absolvovala v letech 1930 - 1932 v Žatci. Od 1. února 1933 vyučuje na národních
školách pražských. Roku 1935/36 vykonaůla zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy.

Úprava náboženské výuky:

ve školním roce 1936 - 37. Náboženství římsko-katolickému vyučovaly: pí M.
Šimková a M. Zahradníčková-Proboštová.
Náboženství římsko-katolickému vyučováno:
V I. třídách ve 2 odděleních
Ve II. třídách ve 2 odděleních
Ve III. třídách ve 2 odděleních
Ve IV. třídách v 1 oddělení
V V. třídách ve 2 odděleních
Pomocné třídy v 1 oddělení
Náboženství československému vyučováno:
V I. a II. třídách + pom. .................... v 1 oddělení
Ve III. + IV. třídách .......................... ve 2 odděleních
V V. třídách ....................................... v 1 oddělení
Vyučoval pan Karel Prchal.

Úprava vyučování ženským ručním pracím:
ve školním roce 1936/37.
Ve III. třídách ve 2 odděleních po 3 hodinách týdně,
Ve IV. třídách ve 2 odděleních po 3 hodinách týdně,
V V. třídách ve 2 odděleních po 3 hodinách týdně,
V I. a II. pomocné v 1 oddělení po 4 hodinách týdně.

Změny v učitelském sboru:

Výnosem městského školního výboru v Praze ze dne 6./X., č. j. 39.076 - VI - 36 byl
pan Václav Wild, definitivní učitel při zdejší škole a zatímní odborný učitel při III.
měšťanské škole chlapecké na Královských Vinohradech, ustanoven definitivním
odborným učitelem při IV. měšťanské škole chlapecké v Žižkově.
Od 1. září 1936 ustanovena výnosem městského školního výboru v Praze z 21./X.
1936. č. j. 33.639 - VI - 36 paní Libuše Ledvinková, výpomocná učitelka při zdejší
škole. Narodila se v Novém Strašecí v roce 1911. Chodila do obecné školy ve svém
rodišti a v blízkém Rakovníku. Udělala maturitu na Ženském státním ústavě
učitelském v Praze I. a od r. 1931 vyučovala na různých místech v Praze jako
výpomocná učitelka. Výnosem m. š. v. v Praze, ze dne 17./XI. 1936 č.j. 46.821 - VI
- 36 ustanovena učitelskou čekatelkou od 1./XI. 1936.
Výnosem m. š. v. v Praze ze 17./XI. 1936 č. j. 42.832 - VI - 36 ustanoven pan
Josef Adámek učitelským čekatelem od 1./XI. 1936.
Od 1./XII. 19371 ustanovena na zdejší škole paní Vlasta Šedová, výpomocná učitelka
k zatupování učitele V. Prinicha výnosem m. š. v. v Praze ze dne 28. XI. 1936, č. j.
50.398 - VI - 36.
Dnem 30./XI. 1936 byla na zdejší škole zproštěna služby paní Marie Hartmanová
výpomocná učitelka; výnosem m. š. v. z 26./XI. 1936 č. j. 50.399 - VI - 36 a
ustanovena výpomocnou učitelkou na 2. obecné škole chlapecké v Praze - Břevnově od
1. XII. 1936.
Výnosem m. š. v. v Praze ze 17./XII. 1936 č. j. 51.114 - VI - 36 byl jmenován p.
Josef Fencl farář v Hostivaři, odborným inspektorem pro náboženství římsko-katolické
na národních školách v Hostivaři.
Výnosem m. š. v. v Praze ze dne 15./II. 1937 č. j. 5.758 - VI - 37 obdržela paní
Anna Procházková mateřskou dovolenou od 28. II. do 25. V. 1937, která byla
1
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prodlužena výnosem m. š. v. z 28. V. 1937 č. j. 21.644 - VI - 37 od 29. V. fo 30.
VI. tohoto roku.
K jejímu zastupování ustanovena paní Jana Veverková, výpomocná učitelka od 1.
III. 37 výnosem m. š. v. z 1. III. 1937, č. j. 8.558 - VI - 37. Narozena 20. III.
1914 v Praze, chodila do obecné školy v Praze IV. - Michli v letech 1920/21 1927/28, do učebného kursu v roce 1928/29 v Praze II. a navštěvovala učitelský ústav
v Praze II. v letech 1929/30 - 1932/33. Po zkoušce učitelské dospělosti působila jako
výpomocná učitelka na obecných školách okresu Praha - Venkov: Kbely, Řepy,
Kunratice, Slivenec, Klecany. Zavolána do Prahy byla ustanovena m. š. v. na obecné
škole v Bubenči a naposled v Praze XIII. - Hostivaři.
Městský školní výbor v Praze ustanovil výnosem č. j. 10.705 - VI - 37 paní O.
Dohnalovou-Vojířovou od 15. III. 1937 zast. říd. uč. za onemocnělého zastupujícího
správce školy Karla Dlabala do odvolání 21./3. 1937 výnosem m. š. v. z 24. III.
1937 č. j. 7.125 - VI - 37 a za ni ustanovena paní Milada Willertová, výpomocná
učitelka výnosem m. š. v. č. j. 10.625 - VI - 37 do 31. III. t. r. výnosem z 30.
III. č. j. 13.660 - VI - 37.
Zdravotní dovolená Karla Dlabala trvala od 1. III. do 21. III. t. r. výnosem m. š.
v. z 18. III. č. j. 11.531 - VI - 37.
Výnosem m. š. v. ze dne 8. V. 1937, č. j. 19.903 - VI - 37 přikázána učitelská
praktikantka paní Jaroslava Punčochářová od 10./5. t. r. na měšťanské škole
v Hostivaři do 24. V. t. r.
Dekretem m. š. v. ze dne 15./VI. 1937 ustanoven zastupujícím správcem školy a
definitivním učitelem při obecné škole v Hostivaři Karel Dlabal, definitivní učitel při
1. obecné škole v Praze - Strašnicích.
Dnem 30.VI. 1937 zproštěni služby výpomocní učitelé a učitelky: Vlasta Šedová,
Marie Kopecká, Helena Secká, Marie Mizerová, Jana Veverková, Jaroslav
Procházka, Marie Šimková zvláštní učitelka římsko-katolického náboženství.

Organisace školy a vyučování:

Poněvadž byly všechny třídy umístěny ve vlastních učebnách, nebylo na zdejší škole
střídavého polodenního vyučování.
Pedagogická diferenciace žactva byla provedena při V.C třídě.
Do pomocných tříd byly zařaděny jen děti, které byly uznány odbornou komisí pro
vřadění dětí do pomocné třídy.
Navrženy: 1. Jiří Hasil ze třídy I.B a
2. Hedvika Vávrová ze třídy I.C

Do podpůrné třídy chodilo během roku 1936 - 37 celkem 133 dětí, z nich 95 postoupí
do vyšší třídy a 36 bude opakovati; do pomocné třídy navrženo2 2 děti.
Výsledek na celé škole je tento: postoupí 91,21 % všech dětí, propadlo 8,79 % dětí, to
jest 45 dětí. Do pomocných tříd 4,66 %.
Ve všech třídách bylo žactvo diferencováno po skupinách uvnitř třídy, kteréžto zařízení
se i letošního roku osvědčilo, podobně jako sjednocené vyučování a volný rozvrh ve
třídách elementárních.

Kolektivní výchova žactva:

Kolektivní výchova žactva byla i letošního roku prováděna s pozoruhodným výsledkem.
V samostatném vystupování žactva, jakož i v dobrovolné kázni dosaženo uspokojivých
výsledků.
Pro nižší a vyšší stupně žactva pořádána pravidelná společná shromáždění. S těmi byly
spojeny výchovné kampaně, které vedla žákovská samospráva, která řídila i práci
v žákovských kroužcích.
Žákovská samospráva byla vedena účelně paní M. Kopeckou a dosáhla činnou její
prací úspěšných výsledků.

Správcové sbírek a knihoven:

Kabinet v č. p. 129 a) spravoval pan Josef Adámek, kabinet 129 b) pan Jaroslav
Procházka. Kabinet v č. p. 179 převzala paní M. Zavadilová.
Správu učitelské knihovny vedla paní Otilie Dohnalová-Vojířová a knihovnu
žákovskou paní Anna Procházková-Steklá. Knihovnu pro mimočítankovou četbu a
sbírku učebnic pro chudé spravoval pan Jaroslav Procházka.

Sociální péče o mládež:

I v tomto roce, jako v letech předešlých, jevila se sociální péče o mládež v obstarávání
pravidelných bezplatných obědů pro děti nezaměstnaných rodičů, prostřednictvím sociální
úřadovny ve Vršovicích.
Pro děti, které se přihlásily, prováděna i mléčná akce, kterou řídila paní A.
Procházková-Steklá.
Ve prospěch nejpotřebnějších dětí, zejména dětí nezaměstnaných rodičů3 byla
organisována sběrací akce šatstva, prádla a j.
2
3
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Oprava: dětí nezaměstnaných rodičů, byla organisována...

Rodičovský spolek přispěl značnou měrou k vánoční nadílce dětí. Dále „Slovíčko“
podělilo 36 dětí teplým šatstvem, prádlem a obuví.
„Ochrana matek a dětí“ v Hostivaři přispěla darem 400,- Kč na mléčnou akci, jakož
i „Pokrokové souručenství“ v Hostivaři.
Firma „Štěpánek“, továrna obuvi v Hostivaři podarovala 25 dětí zdejší školy dobrou
obuví.

Dotace:

Škola obdržela na rok 1936 tyto výměrky a dotace:
Na ředitelnu a třídy 1.303 Kč, na menší správky 336 Kč, na inkoust pro žáky 220
Kč, na vyučovací pomůcky pro školu obecnou 910 Kč, pro pomocnou 280 Kč, na ruční
práce výchovné pro obecnou 440 Kč, pro pomocnou 200 Kč, na učitelskou knihovnu
105 Kč, na žákovskou knihovnu pro obecnou 623 Kč, pro pomocnou 360 Kč, na
žákovské výlety 135 Kč, na školní lékárničku 100 Kč, na potřeby pro nemajetné žactvo
1497 Kč, mimořádnou dotaci na potřeby pro nemajetné žactvo 1.000 Kč, na potřeby
pro ženské ruční práce 534 Kč.

Zdravotní stav žactva:

Zdravotní stav žactva byl celkem dobrý. Návštěva oproti předešlému školnímu roku se
zhoršila o 1.03 %.
Pro infekční nemoci byly zavřeny ve školním roce 1936/37 tyto třídy:
II. pomocná pro záškrt od 14. IV. včetně do 20. IV. 1937.
I.A pro plné neštovice od 23. IV. včetně do 26. IV. 1937.
IV.A pro záškrt od 22. IV. do 25. V. 1937 včetně.

Pojištění:

Veškeré žactvo i učitelstvo bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny.
Úraz nestal se žádný.

Dorost Č. Červeného kříže

Dorost Č. Červeného kříže odebíral časopisy: „Radost“ a „Lípu“. Vykonával spolu se
samosprávou žákovskou všechny práce, které organisace dorostu ukládá.

Školní docházka za rok 1936 - 37

Třída

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
I. pom.
II.
pom.
Průměr

Počet půldnů
Vůbec Nezameš %
.
9 050
10 446
10 540
13 689
13 342
11 342
11 570
10 196
10 119
11 871
11 258
7 363
2 912
4 251

8 550
9 961
9 889
12 960
12 600
10 902
11 045
9 730
9 661
11 446
10 856
6 949
2 762
4 064

94.47
92.81
94.63
94.68
94.43
96.39
95.46
95.43
95.47
96.58
96.42
94.38
94.89
95.61

Zameškaných
Omluv. % Neoml
.
500
5.53
485
7.19
561
5.37
729
5.32
742
5.57
439
3.91 1
516
4.46 9
466
4.57
458
4.53
405
3.42
402
3.58
414
5.62
146
4.97 4
185
4.39 2

137 859 131 395 95.31 6 448 4.67 16

%

0.01
0.08

0.14
0.05
0.01

Rodičovský spolek:

Rodičovský spolek vedl o pravidelných schůzích zvláštní spolkové zápisy. Pracoval
v klidu a v úplné shodě s učitelským sborem zdejší školy pod vedením předsedy pana
Františka Junka, kapitána.
Na základě spolupráce se školou4, vykazuje spolek tak potěšitelné výsledky.

Slavnosti školní a význačné události:

Při pravidelných společných shromážděních konány byly i příležitostné oslavy.
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Oprava: spolupráce se školou vykazuje spolek...

Za účasti rodičů i dětí konány zvláštní slavnosti při oslavě založení republiky, 28.
října, den spořivosti 31. října, československo-jihoslovanské vzájemnosti 1. prosince,
vánoční besídky v týdnu předvánočním (s nadílkami rodičovského spolku.)
Oslava 8: narozenin prvního presidenta republiky T. G. Masaryka byla provedena 6.
března 1937 zvláště slavnostním shromážděním všeho žactva, učitelstva i hostů z řad
občanstva.
Děti zúčastnily se slavnostních recitací, tanečků i vhodných dramatických scén.
Dne 28. března konána oslava J. A. Komenského, oslava svátku práce, vzájemnosti
československo-rumunské 10. května.

Školní lékař:

Školní lékař pan MUDr. J. Pihrt konal každý čtvrtek lékařskou prohlídku dětí a
v této svědomité práci byl podporován obětavou zdravotní sestrou paní Charčenkovou.

Konec školního roku:

Školní rok 1936 - 37 byl ukončen dne 26. června slavnostním způsobem. Vzpomenuto
památky mistra Jana Husa, rozdány školní zprávy a zapěním národních hymen
slavnost ukončena.
Zápis proveden ve dnech 28. a 30. června 1937.

