1937
1938

Ve školním roce 1937 - 1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím
učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou
přikázán na 2. obecnou školu chlapeckou v Praze - Libni.zastupujícím správcem školy byl
jako v minulém školním roce Karel Dlabal.

Začátek školního roku

Zápis byl vykonán před prázdninami a školní rok počal 1. září 1937 slavnostní předmluvou
učitelů k žákům v jednotlivých třídách. Bylo vzpomenuto mužů o národ zasloužilých, zvláště
našich osvoboditelů.
Žactvu byla připomenuta povinnost pilné a svědomité práce. Rovněž byla ustanovena
žákovská samospráva a rozděleny její úkoly jako v minulém školním roce.

Počet tříd

Vynesením zemské školní rady v Praze dne 19. IV. 1938 čís. I. - 3162 ai 1937 zřídila
zemská školní rada při zdejší škole na školní rok 1937 - 38 4 zatímní pobočky po zákonu
nutné1 a to při II., III., IV. a V. třídě s příslušnými zatímními místy učitelskými.
Škola měla tudíž v tomto školním roce 5 definitivních tříd postupných, 2 definitivní pobočky
třídy, 4 zatímní třídy pobočné a 2 pomocné třídy o povolení páté zatímní pobočky při I.
třídě byl předložen z. š. r. nový návrh. Rovněž zůstala i podpůrná třída.

Umístění tříd

Ve školní budově č. p. 129 v pravém křídle byly umístěny třídy I.a, I.b, I.c, IV.a a
III.a, v levém křídle II.a, II.b, II.c a III.b. V budově č. p. 179 byly třídy IV.b, V.a
a V.b. Pomocné třídy s třídou podpůrnou byly umístěny v obecním domě č. p. 371.

Vyučovací hodiny

Vyučovací hodiny byly 45 minutové. V sobotu byl feriální den. V odpoledních hodinách se
vyučovalo v pondělí a ve čtvrtek.
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Inspekce

Dne 24. září 1937 navštívil zdejší školu pan okresní školní inspektor Jan Chýna a provedl
inspekci ve třídách I.a, I.b. Dne 29. září 1937 navštívil školu opětně a byl přítomen
vyučování ve třídách III.a, II.c, III.a a V.a, I.c.
Další inspekce vykonal dne 26. I. 1938 ve třídách II.a, III.b, IV.a, IV.b, V.b, I. a II.
pomocné a v třídě podpůrné.

Počet žactva:

je patrný z následující tabulky: podle stavu ze dne 3. září 1937.
Třída Počet dětí ve třídě Náboženské vyznání
h. d. celkem Řím.-k. Čsbr. Českosl Židov.
.
I.a
20 21 41
30
1
5
I.b
19 23 42
35
3
2
I.c
22 20 42
33
6
II.a 19 26 45
35
1
5
1
II.b 26 19 45
29
1
9
II.c 22 22 44
34
1
4
III.a 25 26 51
38
5
5
III.b 27 25 52
37
1
7
IV.a 24 26 50
36
3
8
IV.b 19 25 44
31
2
5
V.a
20 29 49
27
1
11
V.b
24 27 51
36
12
I. pom 2 5
7
7
II.pom 13 4
17
15
2
.
Celkem 282 298 580 423
19
81
1

Bez vyz. Jiné
5
2
3
3
6
5
3
7
3
5
9
3
-

1 pravosl.
1 metod.
-

54
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Učitelský sbor

Ve školním roce působili na zdejší škole následující členové učitelského sboru:
1. Karel Dlabal (třídní učitel III.a) jako zastupující správce školy. Životopis na str. 35.
2. Josef Adámek, zatímní učitel (I.a). Životopis na str. 12.
3. Helena Secká (I.b), definitivní učitelka podle §4; od 1. X. 1937. Životopis na str. 36.
4. Anna Procházková-Steklá (I.c), zatímní učitelka. Životopis v I. kronice na str. 268.
5. Otilie Dohnalová-Vojířová (II.a), zatímní učitelka. Životopis na str. 2.
6. Jaroslav Procházka (II.b), definitivní učitel podle §4; od 1. X. 1937. Životopis na str.
10.
7. Marie Kopecká (II.c), výpomocná učitelka. Životopis na str. 36. Ustanovená na volné
místo pro panu Františkovi Ciszewském.
8. Otilie Kozlová-Léblová (III.b), výpomocná učitelka. Zproštěna pro nemoc služby dnem
30. XI. 1937.
9. Josef Šmejdíř (III.b) výpomocný učitel od 6. XII. 1937 k zastupování pana Vyhnala.
Životopis: Narodil jsem se 20. srpna 1912 v Litomyšli. Obecnou školu jsem vychodil
v Litomyšli, v Crhově v Cotkytli. Střední školu jsem navštěvoval v Litomyšli a v České
Lípě. Maturoval jsem v roce 1933. Ve školním roce 1933 - 34 jsem navštěvoval jednoletou
pedagogickou akademii v Praze. V roce 1934 jsem nastoupil dvouletou presenční službu. Od
1. září 1936 působil jsem na obecných školách v okresu Praha - Venkov ve Statenicích a
Klecanech. Od 1. prosince 1937 působím na pokusné reformní škole obecné v Praze Hostivaři.
10. Marta Tronerová (IV.A) výpomocná učitelka.
Životopis: Narodila jsem se 5. června 1911 v Praze. Obecnou školu jsem vychodila
v Konojedech, v Uhlířských Janovicích a v Parníku u České Třebové, kde jsem také
vychodila I. třídu měšťanské školy. Střední školu, státní reálku, jsem navštěvovala v letech
1923 - 1930 v České Třebové. Maturovala jsem v roce 1930. V letech 1930 - 1932 jsem
navštěvovala 2letou soukromou pedagogickou fakultu a zároveň studovala na přírodovědecké
fakultě v Praze. V r. 1932 jsem vykonala doplňovací zkoušku maturitní na československém
státním ústavě učitelském v Praze. Zkoušku učitelské způsobilosti jsem konala v Praze
v podzimním období v r. 1936. Ve školním roce 1932 - 33 jsem učila v Lysé nad Labem
na okrese mladoboleslavském. Ve školním roce 1933 - 34 jsem učila v nových Benátkách2
v témž okrese. Od pololetí školního roku 1933 - 34 působím na národních školách ve Velké
Praze. Od 1. XII. 1937 na pokusné reformní škole obecné v Praze XIII. - Hostivaři.
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11. Libuše Ledvinková (IV.B), výpomocná učitelka. Životopis na str. 42.
12. Marie Mizerová (V.A), výpomocná učitelka. Její životopis je na str. 40. Ustanovena
k zastupování pí. A. Hovokové.
13. Jiří Růžička (V.B), výpomocný učitel. Od 1. IX. 1937 - do 30. IX. 1937, kdy
nastoupil vojenskou službu.
14. Jiřina Indrová (V.B), výpomocná učitelka. Životopis: Narodila jsem se 10. srpna
1913 v Cokytli na Moravě. Do obecné školy jsem chodila ve Zvoli a ve Cáclavově u
Zábřeha na Moravě. Do I. třídy školy měšťanské a do státního reálného gymnasia jsem
chodila v Zábřehu na severní Moravě.
Navštěvovala pedagogickou akademii v Praze a maturovala roku 1933. Učila jsem
v Radomilově na severní Moravě, v Praze na obecné škole chlapecké, Jánské náměstí,
III. obecné škole v Dejvicích, III. obecné škole chlapecké na Vinohradech, II. obecné
škole chlapecké v Dejvicích, Hanspaulka. Od 1. X. 1938 v Hostivaři.
15. Dr. Jan Peka (I. pomocná), výpomocný učitel. Životopis dodatečně.
16. Arnošta Zvoníčková, zatímní učitelka. (II. pomocná) Životopis její na str. 25.
17. Jaroslava Punčochářová (podpůrná třída), učitelská praktikantka. Životopis na str. 31
v této kronice. Od 27. X. 1937 ustanovena výpomocnou učitelkou na 2. obecné škole
v Krči.
18. Jaroslava Vozáková (podpůrná třída), učitelská praktikantka od 1. XI. 1937 do 30.
IV. 1938, kdy byla ustanovena výpomocnou učitelkou na IX. obecné škole dívčí v Žižkově.
19. Marie Svobodová, (podpůrná třída), učitelská praktikantka od 9. V. 1938.
20. Marta Vyšatová (I.A), výpomocná učitelka ustanovena od 30. V. 1938 k zastupování
pana J. Adámka, který byl povolán k mimořádnému vojenskému cvičení. Životopis:
Narodila jsem se 31. října 1914 v Praze XII., Chodská 18. Do obecné školy jsem chodila
na Královských Vinohradech v Kladské ulici, pak čtyři roky do II. české státní reálky
v Praze XII. a pátý rok do I. české státní reálky na Smetánce. Od roku 1930 - do r.
1934 byla jsem na českém ženském státním ústavě učitelském v Praze, Křižovnická ulice. Po
maturitě v roce 1934 jsem hospitovala na VIII. obecné škole chlapecké v Praze XII.
V témže roce jsem navštěvovala Š. V. S. P. Od r. 1934 do r. 1937 jsem byla praktikantkou
v Kralovicích (okres Říčany, pak na měšťanské škole chlapecké a dívčí v Praze Strašnicích, na pokusné diferencované škole měšťanské v Hostivaři a na II. obecné škole
v Praze - Krči (Nové Dvory). Od 1. XI. 1937 jsem byla jmenována výpomocnou
učitelkou na různých školách v Praze. V jarním období 1937 jsem vykonala zkoušku
způsobilosti.
Domácím naukám vyučovaly:
1. Marie Vojtíšková, učitelka ženských ručních prací v Strašnicích ve III.B a IV.A.

2. Anastazie Punčochářová-Řeháková, definitivní učitelka ženských ručních prací ve třídě
III.A a v I. a II. pomocné třídě. Její životopis je na straně 36.
3. Miluše Šupíková, učitelská čekatelka ženských ručních prací při zdejší měšťanské škole.
Životopis její je v této kronice na str. 41.

Úprava náboženské výuky ve školním roce 1937-1938

Náboženství římsko-katolickému vyučovaly: pí Marie Šimková a Marie ZahradníčkováProboštová do 18. III. 1938. Od téhož dne vyučoval pan Václav Průša za duchovní správu
v Hostivaři.
V I. třídách ve třech odděleních
Ve II. třídách ve třech odděleních
Ve III. třídách ve dvou odděleních
Ve čtvrtých třídách ve 2 odděleních
V pátých třídách ve 2 odděleních
Pomocné třídy v ½ oddělení
Náboženství československému vyučoval ve 2 odděleních pan Karel Prchal, učitel čsl.
náboženství za duchovní správu ve Vršovicích.

Úprava vyučování ženských ručních prací
ve školním roce 1937-1938
Ve III. třídách ve dvou odděleních po třech hodinách týdně
Ve IV. třídách ve dvou odděleních po třech hodinách týdně
V V. třídách ve dvou odděleních po třech hodinách týdně
V I. a II. pomocné v jednom oddělení po čtyřech hodinách týdně.

Změny v učitelském sboru

Výnosem m. š.v. v Praze ze dne 22./VII. 1937, č. j. 31.310 - VI - 38 ustanoven pan
Antonín Vyhnal od 1. IX. 1937 zatímním odborným učitelem na měšťanské škole dívčí ve
Strašnicích a službou přikázán na měšťanskou školu v Hostivaři. Na volné místo po něm
ustanovena od 1. IX. 1937 pí Otilie Lóblová, výpomocná učitelka, výn. m. š. v. v Praze ze
dne 26./VIII. č. j. 33.723 - VI - 37.
Pí Marie Zavadilová, zatímní učitelka při zdejší škole zproštěna služby dnem 31./VIII.
1937 a od 1. IX. 37 ustanovena zatímní učitelkou na 3. obecné škole chlapecké v Nuslích,
výnosem m. š. r. v Praze ze dne 26./VIII. č. j. 33.714 - VI - 37.

Výnosem m. š. r. v Praze ze dne 27./VIII. 1937, č. j. 34.111 - VI - 37 ustanoven od 1.
IX. 1937 p. Richard Filip zatímním řídícím učitelem na zdejší škole. Službou přikázán na
2. obecnou školu chlapeckou v Praze - Libni.
Městský školní výbor v Praze dekretem ze dne 24./IX. 1937, č. j. 40.044 - VI - 37
zprostilo služby pana Jiřího Růžičku, výpomocného učitele3 z důvodu nastoupení vojenské
služby.
Za jmenovaného ustanovil m. š. v. dekretem ze dne 30./IX., č. j. 40.869 - VI - 37, pí
Jiřinu Indrovou, výpomocnou učitelku4 k zastupování pí M. Zavadilové.
Dekretem ze dne 18./IX., č. j. 38.502 - VI - 37 ustanovil m. š. v. pí Marii
Vojtíškovou, výpomocnou učitelkou dívčích ručních prací od 1. X. 1937.
Dekretem m. š. v. ze dne 29./IX. č. j. 40.401 - VI - 37 ustanovena pí Helena Secká,
výpomocná učitelka od 1. X. 1937 učitelskou čekatelkou.
Dekretem m. š. v. ze dne 29. IX., č. j. 40.419 - VI - 37 ustanoven pan Jaroslav
Procházka, výpomocný učitel od 1. X. 1937 učitelským čekatelem.
Dekretem m. š.v. ze dne 25. X., č. j. 46.484 - VI - 37 ustanovena pí Jaroslava
Punčochářová, učitelská praktikantka od 27. X. 37 výpomocnou učitelkou na II. obecné
škole v Praze - Krči.
Dekretem m. š. v. ze dne 14. X. 1937, č. j. 45.542 - VI - 37 zproštěn služby na zdejší
škole zatímní učitel pan Václav Prinich dnem 30./IX. t. r. a od 1. X. 37 ustanoven
zatímním učitelem na podpůrné třídě pro hluchoněmé na Smíchově.
Za onemocnělou učitelku dívčích ručních prací pí Anastazii Punčochářovou, ustanovena od 8.
XI. 37 do 15. XI. 37 paní Olga Slonková, výpomocná učitelka dívčích ručních prací.
Učitelskou praktikantkou od 1. XI. 1937 ustanovena výnosem m. š. r. ze dne 30. X. 37, č.
j. 48.441 - VI - 37 pí Jaroslava Vozáková.
Rada hlavního města Prahy dekretem ze dne 27. XI. 1937 č. j. 51.893 - VI - 37
ustanovila pí Helenu Seckou, učitelskou čekatelku od 1. X. 37 definitivní učitelkou podle
§4.
Dekretem m. š. v. ze dne 3. XII. 37, č. j. 53.856 - VI - 37 ustanoven p. Josef Šmejdíř
od 6. XII. 37 výp. učit. k zastupování p. Antonína Vyhnala.
M. š. v. dekretem ze dne 30. XI. 37, č. j. 53.855 - VI - 37 zprostil školní služby pí
Otilii Kozlovou-Léblovou dnem 30. XI. 1937.
Rada hl. m. Prahy, dekretem ze dne 14. XII. 1937, č. j. 52.095 - VI - 37 ustanovil p.
Jaroslav Procházka, uč. čekatele od 1. X. 37 def. uč. podle §4.
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Oprava: výpomocnou učitelku, k zastupování...

Dekretem m. š. v. ze dne 30. IV. 1938 č. j. 19.055 - VI - 38 zproštěna služby na zdejší
škole pí Jaroslava Vozábová, učitelská praktikantka a ustanovena od 1. V. 38 výpomocnou
učitelkou na 9. obecné škole dívčí v Žižkově.
M. š. v. dekretem ze dne 7. V. 38, č. j. 20.190 - VI - 38 ustanovil pí Marii
Svobodovou, kand. učitel. učitelskou praktikantkou na zdejší škole od 9. V. 1938.
Dnem 23. V. 1938 byl povolán p. Josef Adámek k mimořádnému vojenskému cvičení.
Dnem 24. V. 1938 povolán p. Dr. Jan Peka k mimořádnému vojenskému cvičení.
Dekretem ze dne 28. V. 38, č. j. 23. 964 - VI - 38 ustanovil m. š. v. pí Martu
Vyšatovou, výpomocnou učitelku k zastupování p. Josefa Adámka.

Organisace školy a vyučování:

Všechny třídy byly umístěny ve vlastních učebnách, takže střídavé polodenní vyučování na
zdejší škole nebylo.
V tomto školním roce nebylo diferencovaných tříd. Ve třídách byla provedena diferenciace
pracovními skupinami.
Do pomocných tříd byly vřaděny jen ty děti, které po posudku Pedologického ústavu byly
uznány odbornou komisí pro vřadění dětí do pomocné třídy.
Z nových žáků byly navrženy dne 9. IV. 38:
1. Zdeněk Šebesta z I. třídy
2. Josef Kafr z II.B třídy
3. Jaroslav Novák z I. třídy
4. Miloslava Plánková z II.B třídy
5. Václav Svatoš z I.C třídy
6. Božena Zelená z I.B třídy
7. František Zelený z I.A třídy.
Proti vřadění do pomocné třídy podala odvolání matka Jar. Nováková zemské školní radě
18. IV. 38.
Do podpůrné třídy chodilo během školního roku 1937 - 38 114 dětí, z nich postoupí do
vyšší třídy 83 žáků a 31 bude opakovat, do pomocné třídy navrženo 7 dětí.
Výsledek na celé škole je tento: postoupí 94.52 % všech dětí propadlo 5.48 %5 tj. 31 dětí.
Z nich do pomocných tříd vřaděno 1.26 %.
Ve všech třídách bylo žactvo diferencováno po skupinách uvnitř třídy, což se i letos
osvědčilo, právě tak, jako sjednocené vyučování a volný rozvrh v elementárních třídách.
Kolektivní výchova žactva:
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S uspokojujícím výsledkem byla i v tomto školním roce prováděna kolektivní výchova
žactva. dobrých výsledků dosaženo v dobrovolné kázni i v samostatném vystupování žactva.
Pro žactvo bylo pořádáno pravidelně společné shromaždění. Se shromažděními byly spojeny
výchovné kampaně, vedené žákovskou samosprávou. Tato samospráva řídila i práci
v žákovských kroužcích.
Za účelného vedení bylo dosaženo úspěšných výsledků.

Správcové sbírek a kabinetů:

Kabinet č. 129/a spravoval p. Josef Adámek, kabinet č. 129/b p. Jaroslav Procházka a
kabinet v budově č. p. 179 pí Marie Mizerová.
Správu učitelské knihovny vedla paní Otilie Dohnalová-Vojířová a žákovskou knihovnu pí
Anna Procházková-Steklá. Knihovnu pro mimočítankovou četbu a sbírku učebnic pro chudé
žactvo spravoval p. Jaroslav Procházka.

Sociální péče o mládež:

Prostřednictvím sociální úřadovny ve Vršovicích byly obstarávány pravidelné bezplatné
obědy pro děti nezaměstnaných rodičů. Ochrana matek a dětí prováděla mléčnou akci pro
děti, které se přihlásily. Tuto mléčnou akci řídila paní A. Procházková.
V zimním období byla organisována sběrací akce šatstva, prádla a obuvi ve prospěch
nejpotřebnějších dětí, zvláště pro děti nezaměstnaných rodičů, neb rodin s větším počtem
školou povinných dětí.
K vánoční nadílce přispěl „Rodičovský spolek“ značnou měrou. Týž spolek zakoupil 26
učebnic pro nemajetné žáky. Jako v minulých letech i letos „Slovíčko“ podělilo větší počet
dětí šatstvem, prádlem a obuvi.
Na mléčnou akci přispěla „Ochrana matek a dětí“ v Hostivaři, darem 400,- Kč.
Rovněž firma „Štěpánek“ v Hostivaři podarovala k vánočním svátkům 20 dětí zdejší školy
dobrou obuvi.

Dotace:

Na rok 1937 obdržela škola tyto vyměrky:
1.) z položky C - a - 1 na ředitelnu a třídy - částku 1284,- Kč.
2.) z položky C - a - 2 na menší správky - částku 315,- Kč
3.) z položky C - a - 3 na inkoust pro žáky - částku 266,- Kč pro obecnou a 14,- Kč
pro pomocnou.
4.) z položky C - e - 1 na školní výlety částku ................. 120,- Kč

5.) z položky C - e - 2 na školní lékárničku 50 Kč a dotace:
1.) z položky C - B - 1 na vyučovací pomůcky částku ......... 910,- Kč pro školu obecnou
a 280,- Kč pro školu pomocnou.
2. z položky C - c - 2 na ruční práce výchovné pro školu obecnou částku Kč 352 a pro
školu pomocnou Kč 160 Kč.
3.) z položky C - d - 1 na učitelskou knihovnu částku 150,- Kč
4.) z položky C - d - 2 na žákovskou knihovnu částku 560,- Kč pro školu obecnou a Kč
360 pro pomocnou.
5.) z položky H - B - m na ženské ruční práce částku 462,6.) z položky H - B - m na školní potřeby pro nemajetné žáky - částku 1497.

Zdravotní stav žactva:

Zdravotní stav žactva souvisí s neutěšenými sociálními poměry. Nezaměstnanost doléhá na
rodiče děti6 a s nedostatkem finančním souvisí i zdravotní stav žactva. děti nedostatečně
vyživované podléhají snadno nemocem, těžko chápou a nepostačují tempu třídy. O zdravotní
stav žactva se pečlivě stará pan školní lékař Dr. B. Pihrt týdenními prohlídkami.
Pro nemoc byly uzavřeny v tomto školním roce tyto třídy:
IV.a pro spálu od 10. XII. do 14. XII. 1937 incl. a I.B pro záškrt od 8. IV. do 13.
IV. 1938 incl.

Pojištění:

Žactvo zdejší školy bylo pojištěno proti úrazu u Pražské městsko pojišťovny jalo v minulých
letech. Úraz vlastní vinou utrpěl na ulici žák III.a třídy František Hlaváček a zemřel po
převozu v nemocnici.

Dorost Čsl. Červeného kříže:

K dorost Čsl. Červeného kříže bylo v tomto školním roce přihlášeno celkem 10 tříd se 120
žáky. Program dorostu provádí však žákovská samospráva na celé škole a také z něho
vychází většina žákovských shromaždění. Třídy, členové dorostu Čsl. Červeného kříže,
dostávají časopisy „Lípa“, „Radost“ a „Naše práce“.
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Školní docházka z školní rok 1937 - 38:
Počet půldnů

Třída

Vůbec Nezameš
.
10 766 10 162
10 113 9 652
10 370 9 897
11 580 11 088
10 564 9 880
10 338 9 743
12 543 11 991
12 630 12 010
11 769 11 226
11 331 11 013
11 688 10 881
11 127 10 604
2 421 2 356
3 84 3 649

I.a
I.b
I.c
II.a
II.b
II.c
III.a
III.b
IV.a
IV.b
V.a
V.c7
I. pom.
II. pom.
Průměr na
celé
141 084 134 152
škole

%
94.39
95.44
95.44
96.17
93.52
94.24
95.59
95.15
95.38
97.19
93.10
94.83
97.32
94.93

Zameškaných
Oml. % Neoml
.
604 5.61 461 4.56 473 4.56 492 4.35 684 6.48 595 5.76 539 4.22 13
614 4.31 6
543 4.62 318 2.81 807 6.90 523 5.17 65 2.68 195 5.7 -

95.09 6.913 4.55 19

%
0.16
0.54
0.36

Rodičovský spolek:

Rodičovský spolek vedl o pravidelných schůzích zvláštní spolkové zápisy. Pracoval v úplné
shodě s učitelským sborem zdejší školy pod vedením předsedy p. Františka Junka, kapitána.
Spolek vykazuje potěšitelné výsledky právě na základě úzké spolupráce se školou.

Slavnosti školní:

Příležitostné oslavy byly většinou konány při pravidelných společných shromažděních.
Zvláštní slavnosti za účastí rodičů i dětí byly při oslavě založení republiky dne 28. října,
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v den spořivosti 31. října, v den 1. prosince při oslavě československo-jihoslovanské
vzájemnosti a při vánoční nadílce rodičovského spolku, v týden předvánoční.
Při těchto různých slavnostech8, zúčastnily se děti recitacemi, zpěvy, tanečky i vhodnými
dramatickými scénami.
Dne 28. března konána též oslava J. A Komenského. Dále oslava svátku práce vzájemnosti
československo-rumunské dne 10. května.
Dne 28. května 1938 konána společná oslava narozenin pana presidenta republiky Dr.
Edvarda Beneše. V proslovu bylo vzpomenuto jeho zásluh o vybudování státu a žactvo
přispělo recitacemi, zpěvy a dramatickými scénami k důstojné této oslavě.
U příležitosti X. všesokolského sletu zúčastnilo se žactvo od třetích tříd společného
vystoupení žactvo9 pražských škol jako oslavy 20. výročí naší samostatnosti dne 29. V.
1937.
Zemská školní rada a městský školní výbor v Praze vyslovily uznání jak učitelstvu, tak i
žactvu za úspěšné výsledky v tělesné výchově prokázané při tomto vystoupení.

Význačné události:

Úmrtí pana presidenta Osvoboditele: První president Československé republiky Dr. Tomáš
G. Masaryk zemřel v úterý 14. září 1937 ve 3 hodiny 29 minut po půlnoci a ve věku 87 let
6 měsíci a 7 dní.
President Osvoboditel, budovatel naší demokracie a moudrý učitel národa odešel, dobojovav
poslední statečný zápas. Celá Československá republika a celý vzdělaný svět vzpomínají jeho
slavného díla10 v němž bude na věky žíti.
Jeho světlá postava bude nejkrásnějším příkladem veřejného i soukromého života, příkladem
občanské čistoty a obětavosti.
S pohnutím vzpomínáme doby, kdy opustil vlast, aby se vrátil jako její osvoboditel; tak si
dnes uvědomujeme, že se k nám bude v duchovních obměnách věčně vraceti Tomáš G.
Masaryk, první československý Nesmrtelný.
(Z proslovu Dr. E. Franke, min. škol. a národní osvěty)
Pohřeb se konal dne 21. září 1937. K uctění památky presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka uspořádalo československé učitelstvo národních škol smuteční vzpomínkovou
tryznu ve Smetanově síni Obecního domu ve čtvrtek dne 23. září. Smuteční projev učinil p.
ministr školství a národní osvěty Dr. Emil Franke.
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Oprava: při těchto různých slavnostech zúčastnily se děti...
Oprava: žactva
10
Oprava: jeho slavného díla, v němž bude...
9

Místní školní rada uspořádala v biografickém sále „Sokola“ v Hostivaři pro žactvo
zdejších škol smuteční tryznu, na níž promítán film ze života pana presidenta Osvoboditele
dne 24. září 1937.

Školní lékař:

Školní lékař Dr. J. Pihrt konal každé úterý lékařskou prohlídku dětí za obětavé spolupráce
sociální tajemnice pí Nataša Charčenková.

Konec školního roku:

Školní rok 1937 - 38 byl výjimečně ve Velké Praze ukončen dne 15. června 1938 rozdáním
školních zpráv, promluvou o mistru Janu Husovi a zapěním státních hymen. Zápis
proveden ve dnech 15. až 30. června.

