1938
1939

Ve školním roce 1938/39 ponechána zdejší škola pokusnou reformní výnosem zemské
školní rady ze dne 2. IX. 1938, č. j. I - 1891/8 ai 1937 a výnosem ministerstva
školství a národní osvěty z 25. VIII. 1938, č. 109.723/38 - I.
Zatímním řídícím učitelem byl od 1. IX. 1938 do 31. I. 39 pan Richard Filip, který
byl službou přikázán na II. obec. šk. chlap. v Praze - Libni. Od 1. II. 1939 do 30.
VI. 1939 ustanoven p. Václav Grunt,1 definitivním řídícím učitelem při státní obecné
škole ve Valčicích a byl služebně přikázán na I. obecnou školu v Praze - Krči.
Zastupujícím řídícím učitelem byl jako v minulých letech pan Karel Dlabal do 30.VI.
1939. Od 1. VII. 1939 byl jmenován zatímním řídícím učitelem výnosem mšv. z 10.
VIII. č. j. 33.884 - VI - 39.

Začátek školního roku

Zápis byl vykonán před prázdninami ve dnech 17. a 18. června 1938 a školní rok počal
dne 1. září 1938 slavnostním zahájením v jednotlivých třídách. Při této příležitosti bylo
vzpomenuto našich osvoboditelů, jakož i mužů a žen o národ zasloužilých.
Žactvu byla připomenuta povinnost svědomité práce. Též byla obnovena žákovská
samospráva.

Počet tříd

Vynesením zemské školní rady v Praze ze dne 4. IV. 1939, č. j. I - 901 ai 1939
zřídila zemská školní rada při zdejší škole na školní rok 1938/39 4 zatímní třídy po
zákonu nutné, 2 zatímní pobočné třídy vyjímčné, takže měla zdejší škola v tomto
školním roce: 5 definitivních tříd postupných, 2 definitivní třídy pobočné a 7 zatímních
tříd pobočných.
Dále povolila zemská školní rada výnosem ze dne 25. II. 39, č. j. 4464/38, aby
pomocná třída byla zatímní pro školní rok 1937/38 a 1938/39 po zákonu nutná se
zatímním místem.
Bylo tedy s dvěma pomocnými třídami celkem 16 tříd, kromě třídy podpůrné.

Umístění tříd

Ve školní budově čp. 129 byly umístěny v pravém křídle třídy: I.a, I.b, I.c, IV.a a
III.a, v levém křídle II.a, II.b, II.c, IV.b. V budově čp. 179 byly třídy: III.b,
V.a a V.b. V učitelském domě čp. 371 umístěny III.c, V.c, I. pomocná, II. pomocná
s podpůrnou třídou.
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Oprava: p. Václav Grunt definitivním řídícím učitelem

Vyučovací hodiny

Vyučovací hodiny byly 45 minutové. Podle nařízení ministerstva školství a národní
osvěty se začínalo 27. září 1938 na všech národních školách ve Velké Praze dopolední
vyučování až od 8 ½ hodiny. V sobotu byl feriální den. V pondělí a ve čtvrtek se
vyučovalo též v odpoledních hodinách.

Inspekce

Během školního roku 1938/39 navštívil zdejší školu pan okresní školní inspektor Jan
Chýna ve dnech 7. IX. 1938, 9. XII. 1938, 18. I. 1939, 13. III. 1939, 12. V. 1939
a 26. V. 1939 a provedl ve všech třídách inspekci.
Počet dětí ve třídách Náboženské vyznání
Třída h.
d. Celkem Ř.- Čsbrat. Čslov. Židov. Bez
Jin
k.
vyz.
é
I.a
20
19 39
31 1
4
3
I.b
19
19 38
29 1
4
4
I.c
22
16 38
27 1
8
3
II.a 21
20 41
31 1
5
4
II.b 20
20 40
33 3
1
3
II.c 20
20 40
24 1
1
4
III.a 20
24 44
31 1
7
1
4
III.b 27
20 47
32 1
9
5
III.c 13
14 27
21 1
3
2
IV.a 24
28 52
36 5
8
3
IV.b 30
24 54
41 1
8
4
V.a
17
21 38
27 2
7
2
V.b
11
25 36
24 3
6
3
V.c
19
11 30
25 2
3
I.pom. 3
7
10
10 II.pom 11
4
15
14 1
.
Celkem 297 292 589
441 21
79
1
47
-

Učitelský sbor

V tomto školním roce působili na zdejší škole následující členové učitelského sboru:
1. Karel Dlabal (třídní učitel III.a) jako zatupující řídící učitel do 30. IV. 1939 a
zatímní řídící učitel od 1. VII. 1939. Životopis na straně 35.
2. Marta Tronnerová, definitivní učitelka podle §4 (I.a). Životopis na str. 46.
3. Věra Hřebejková, výpomocná učitelka (I.b) narodila se 15 května 1913 v Praze
XII.; navštěvovala tamní 5ti třídní školu obecnou v letech 1919 - 1924, potom
postoupila na spolkové československé dívčí reformní reálné gymnasium v Praze XII.,
které absolvovala v letech 1924 - 1932. Dne 13. června obdržela na tomto ústavě
vysvědčení dospělosti s vyznamenáním. Téhož roku vstoupila na soukromou dvouletou
pedagogickou akademii v Praze a filosofickou fakultu university Karlovy v Praze. Dne
4. VI. 1934 složila doplňovací zkoušku dospělosti pro školy obecné na státním
československém ženském ústavě učitelském v Praze. V roce 1934 - 35 hospitovala na
VII. obecné škole chlapecké v Praze XII. 1. XI. 1935 ustanovena učitelskou
praktikantkou na III. obecné škole chlapecké a dívčí ve Vršovicích. Dne 8. XI. 1937
ustanovena výpomocnou učitelkou na II. obecné smíšené v Michli a od 1. IX. 1938
učí na pokusné enormní obecné smíšené v Hostivaři.
4. Jaroslava Punčochářová (I.c), výpomocná učitelka. Životopis na straně 31.
5. Josef Adámek (II.a), zatímní učitel. Životopis na straně 12.
6. Helena Secká (II.b) zatímní učitelka. Životopis na str. 36 v této kronice.
7. Anna Procházková-Steklá (II.c) zatímní učitelka. Životopis na str. 268 v I.
kronice.
8. Marie Kopecká (III.b), definitivní učitelka podle §4. Životopis na straně 36.
9. Helena Rainerová (III.c), výpomocná učitelka, narodila se 29. března 1915
v Praze. Od roku 1921 do r. 1926 chodila do obecné školy dívčí v Praze XIII. Vršovicích. Od r. 1926 - 1930 do měšťanské školy dívčí ve Vršovicích. (4 ročníky.) a
od r. 1930 - 1934 na „Státní ženský ústav učitelský v Praze I.“. V roce 1934
maturovala. V roce 1934 - 1935 byla soukromou učitelkou v rodině čsl. vyslance Dr.
Jana Skalického v Kaunasu (Litva). Ve školním roce 1935 - 36 a 37 byla
praktikantkou při I. a II. obecné smíšené škole v Praze XIV. - Krči. V roce 1937
- 38 výpomocnou učitelkou na V. obecné škole chlapecké v Nuslích. Od 1. září 1938
byla výpomocnou učitelkou na pokusné reformní škole obecné v Praze XIII. Hostivaři.
10. Marie Reichochá (IV.a), výpomocná učitelka, narozená 20. XII. 1914
v Německém Brodě, navštěvovala obecnou a měšťanskou školu v Dolních Královicích

a vzdělávala se na soukromém ženském ústavě učitelském v Kutné Hoře od r. 1930 34, kde vykonal 20. VI. 1934 zkoušku dospělosti. Jako vypomocná učitelka působila na
okrese ledečském, benešovském a říčanském. Na obecných školách pražských vyučuje od
16. IX. 1937. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala v XI. 1937 v Praze.
11. Josef Šmejdíř (IV.b), výpomocný učitel. Životopis jeho na str. 46.
12. Marie Mizerová (V.a), definitivní učitelka podle §4. Životopis na straně 40.
13. Otilie Dohnalová-Vojířová (V.b) zatímní učitelka. Životopis na straně 2.
14. Jan Tulach (V.c), výpomocný učitel působil do 28. II. 1939, kdy byl povolán
k vojenské službě.
15. Dr. Jan Peka (I. pomocná), výpomocný učitel.
16. Arnošta Zvoníčková (II. pomocná), zatímní učitelka. Životopis na straně 25.
17. Jarmila Augustinová (podpůrná třída), učitelská praktikantka, narodila se 27. II.
1917 v Praze XII. Navštěvovala obecnou školu dívčí na Královských Vinohradech,
od r. 1923 do r. 1928. Čtyři třídy reformního reálného gymnasia v Praze XII. od r.
1928 do r. 1932. Státní ženský učitelský ústav v Praze I. od r. 1932 do r. 1936.
Maturovala 8. VI. 1936 s vyznamenáním. V roce 1936 - 37 hospitovala na dívčí
obecné škole v Praze XII. a od 1. IX. 1937 praktikovala na obecné i měšťanské
škole v Praze - Na Karlově, na Smíchově a v Hostivaři. Zkoušku způsobilosti pro
obecné školy složila s prospěchem dne 13. IV. 1939.

Domácím naukám vyučovaly

1. Anastazie Punčochářová-Řeháková, definitivní učitelka ženských ručních prací ve
třídách III.a, III.b, III.c, IV.a celkem 9 hodin týdně. Životopis na straně 36.
2. Miluše Šupíková, učitelka ženských ručních prací při zdejší měšťanské škole ve
třídách IV.b, V.a, V.b, V.c, I. a II. pomocné celkem 13 hodin. Životopis její je
v této kronice na str. 41.

Úprava náboženské výuky ve školním roce 1938/39

Náboženství římsko-katolickému vyučovali:
1. p. Alois Bětík, kaplan v 5 odd. I.A + C, II.A, III.B, IV.B, I. a II. pomocná.
2. pí Marie Šimková v 7 odd. I.B, II.B, II.C, III.A + III.C, IV.A, V.A, V.B+V.C.
Podchodu p. Aloise Bětíka k vykonávání vojenské presenční služby převzal od 1. III.
39 jeho oddělení p. Václav Průša, učitel náboženství za duchovní správu.
Náboženství československému vyučovala paní Božena Horáková, výpomocná učitelka
československého náboženství za duchovní správu v I. pololetí ve 3 odděleních celkem 6
týdenních hodin v II. pololetí ve 2 odděleních 4 týdenní hodiny.

Úprava vyučování ženským ručním pracím
ve školním roce 1938/39
Ve III. třídách ve dvou odděleních po 3 hodinách týdně
Ve IV. třídách ve dvou odděleních po 3 hodinách týdně
V V. třídách ve dvou odděleních po 3 hodinách týdně
V I. a II. pomocné v jednom oddělení po 4 hodinách týdně.

Změny v učitelském sboru

Výnosem m. š. v. v Praze ze dne 15. IX. 1938, č. j. 38.611 - VI - 36 ustanovena za
p. Josefa Adámka, který byl mobilisován od 16. X: 38 do 23. X. 38 pí Milada
Jakoubková, výpomocná učitelka (II.a). Narozená 20. III. 1914 v Praze, příslušná
tamtéž. Absolvovala: čsl. státní reformní reálné gymnasium v Praze XIX.
s vyznamenáním v r. 1933. Ve šk. roce 33 - 34 studovala na filosofické fakultě
francouzštinu a němčinu. Ve školním roce 1934 - 35 absolvovala státní pedagogickou
akademii s čsl. jazykem vyuč. v Praze s vyznamenáním. Ve školním roce 35 - 36 byla
ustanovena m. š. v. v Praze hospitantkou na dívčí obecné škole v Praze VII.
V listopadu r. 1935 složila zkoušku způsobilosti z jazyka německého pro školy
měšťanské s vyznamenáním. Ve školním roce 1936 - 37 byla bez místa. V roce 37/38
byla ustanovena o. š. výborem Praha - Venkov vedlejší výpomocnou učitelkou
německého jazyka na měšťanské škole v Ruzyni. V listopadu r. 37 ustanovena
praktikantkou při II. měšťanské škole v Praze VIII. - Na Korábě. V březnu
výpomocnou učitelkou na pražských školách.
Dekretem m. š. v. ze dne 20. IX. 38, č. j. 40.224 - VI - 38 ustanovena od 21. IX.
38 pí Emilie Barcalová (I. pomocná), výpomocná učitelka k zastupování p. Dr. J.
Peky, který byl mobilisován. Dne 6. XI. 1938 byla z důvodu2 služebních zproštěna
služby.
Za mobilisovaného p. Josefa Šmejdíře přihlásila se pí Marie Sechertová, výpomocná
učitelka (IV.b) od 27. IX. 1938.
Za učitele římsko-katolického náboženství p. Václava Průšu, který byl mobilisován,
ustanovena od 3. X. 38 arc. konsist. pí Lidmila Sýkorová, výpomocná učitelka
náboženství římsko-katolického za duchovní správu.
Dekretem m. š. v. z 1. IX. 38 č. j. č. 35.416 - VI - 38 ustanoven od 1. IX. 38
výpomocný učitel p. Jan Tulach, který dne 1. III. 1939 nastoupil vojenskou presenční
službu.
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Oprava: z důvodů

Dekretem m. š. v. z 4./II. 39 č. j, 13.316 - VI - 39 ustanovena za p. Jana Tulacha
od 1. III. 39 pí Hedvika Tarabová-Roušarová (V.c) narodila se dne 3. května 1907
v Polici n./M. Od r. 1913 - 1918 navštěvovala obecnou školu v rodišti. Od roku 1918
- 23 školu měšťanskou a jednoroční učitelský kurs při chlapecké škole v Polici n. /M.
Do učitelského ústavu v Lytomyšli3 chodila od r. 1923 do r. 1927. Učila jako
výpomocná učitelka ženských ručních prací v Horním Kostelci a ve Studnici (okres
Náchod). Výpomocnou učitelkou literní byla v Terezíně, pak působila jako pěstounka
na mateřské škole v Mikulášovicích, okres Česká Lípa. Výpomocnou literní učitelkou
byla v Předlicích, České Kamenici, Ústí nad Labem a zatímní učitelkou
v Bohosudově. Zkoušku způsobilosti konala v Litomyšli 29. XI. 1930. Def. podle §4
ze dne 24. VI. byla v Bohosudově a Teplicích Šanově. Dne 10. X. 1938 byla
evakuována z Teplic Šanova a byla do 1. III. 39 bez ustanovení. Od 1. III. 39 učí
na zdejší obecné škole.
Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 3. III. 1939 č. II - A - 2761 ai 1939
byla pí Otilie Dohnalová-Vojířová zproštěna služby dnem 30. IV. 1939. Škola v ní
ztrácí svědomitou vychovatelku, sbor upřímnou kolegyni a občanstvo neúnavnou sociální
pracovnici.
Dekretem m. š. v. z 2. V. 1939 č. j. 23.062 - VI - 39 ustanovena pí Lidmila
Ženíšková výpomocnou učitelkou na zdejší škole od 1. 5. 1939.
Přípisem z 12. VI. 39 č. j. 29.481 - VI - 39 vybídl m. š. v. na základě výnosu
mšano z 20. II. 1939 č. 27.824/39 - I. paní Antonii Řehákovou, učitelku, aby se
přihlásila k nastoupení služby prozatímně u správy školy.

Organisace školy a vyučování

Všechny třídy byly umístěny ve vlastních učebnách, takže střídavé polodenní vyučování
na zdejší škole nebylo.
V tomto školním roce byla pedagogická diferenciace žactva provedena při III. a V. třídách.
Po4 pomocné třídy byl vřaděn po loňském posudku Pedagogického ústavu odbornou komisi
pro vřadění dětí do pomocné třídy potvrzenou na nové období od 1. VI. 39 do 31. V. 42
m. š. v. z 31. V. 39 č. j. 26.461 - VI - 39: Jaroslav Novák, žák I.B třídy.
Výsledek na celé škole je tento: postoupí 93.75 % všech dětí, propadá 6.25 %, tj. 35
dětí. Z nich do pomocné třídy vřaděn jeden žák.
Žactvo bylo ve všech třídách diferencováno po skupinách uvnitř třídy, což se osvědčilo
stejně jako sjednocené vyučování a volný rozvrch5 v elementárních třídách.
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Oprava: v Litomyšli
Oprava: do pomocné třídy

Kolektivní výchova žactva

Dobrých výsledků dosáhla kolektivní výchova žactva zvláště v dobrovolné kázni.
V pravidelných společných shromažděních žactva nižšího stupně (I. a II. tř.) a žactva
vyššího stupně (od III. tříd) bylo žactvo vedeno k samostatnému vystupování.
Se shromažděním byly spojeny výchovné kampaně, vedené žákovskou samosprávou.
Těchto úspěšných výsledků bylo dosaženo účelným vedením učitelstva.

Správcové sbírek a kabinetů

Kabinet č. 129 a spravoval pan Josef Adámek, kabinet č. 129 b pan Josef Šmejdíř a
kabinet v budově č. p. 179 pí Marie Mizerová.
Správu učitelské knihovny vedla pí Otilie Dohnalová-Vojířová a žákovskou knihovnu
pí Anna Procházková-Steklá.

Sociální péče o mládež

Pro děti nezaměstnaných rodičů byly obstarávány pravidelné bezplatné obědy
prostřednictvím sociální úřadovny ve Vršovicích.
Mléčnou akci prováděla „Ochrana matek a dětí“. Darem částky 500 K umožnila
podarování mlékem děti, které neměly z domova přesnídávku. Tuto mléčnou akci vedla
pí učitelka Anna Procházková.
V zimním období byla organisována sběrací akce šatstva, prádla a obuvi ve prospěch
nejpotřebnějších dětí.
Rodičovský spolek přispěl k vánoční nadílce značnou částkou. Jako v létech minulých,
tak i letos „Slovíčko“ podělilo větší počet dětí šatstvem, prádlem a obuvi.
Prostřednictvím „Rodičovského spolku“ obdarovala jako každoročně firma „Štěpánek“
v Hostivaři 25 dětí dobrou celokoženou obuvi.

Dotace

Na rok 1938 obdržela škola tyto výměrky:
1.) z položky C - a - 1 na ředitelnu a třídy částku 1265,- K
2.) z položky C - a - 2 na menší správky částku 315,- K
3.) z položky C - a - 3 na inkoust pro žáky částku 301,- K
4.) z položky C - c - 1 na školní výlety - částku 100,- K
5.) z položky C - c - 2 na školní lékárničku částku 50,- K
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Oprava: volný rozvrh

a dotace:
1.) z položky C - B - 1 na vyučovací pomůcky pro obecnou školu 910,- K
pro
pomocné třídy 280,- K
2.) z položky C - c - 2 na ruční práce výchovné pro obecnou školu 385,- K
pro
pomocné třídy 160,- K
3.) z položky C - d - 1 na učitelskou knihovnu částku 112,- K
4.) z položky C - d - 2 na žákovskou knihovnu pro obecnou školu 585,- K
pro
pomocnou školu 354,- K
5.) z položky H - B - m na ženské ruční práce částku 474,- K
6.) z položky H - B - m na školní potřeby pro nemajetné žactvo 1683,- K.

Zdravotní stav žactva

O zdravotní stav žactva se pečlivě staral pan školní lékař MUDr. Bohumil Pihrt
týdenními prohlídkami. Celkový zdravotní stav během tohoto roku byl uspokojivý.
V tomto školním roce byly pro nemoc uzavřeny tyto třídy: IV.B pro spálu od 16.
III. do 19. III. 1939 incl. a táž třída opět pro spálu od 4. V. - 7. V. 1939 incl.

Pojištění

Proti úrazu bylo jako v minulých letech pojištěno žactvo zdejší školy v Pražské městské
pojišťovně.

Dorost Červeného kříže

K dorostu Červeného kříže bylo i v tomto školním roce přihlášeno 76 žáků. Program
dorostu prováděla žákovská samospráva. Většina žákovských shromaždění z něho rovněž
vycházela. Třídy, jako i členové dorostu Červeného kříže dostávaly časopisy „Lípa“,
„Radost“ a „Naše práce“.

Školní docházka za školní rok 1938 - 1939
Počet půldnů

Třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
I. p.
II. p.
Celkem

Vůbec Nezamešk
.
243
8 023
244
8 019
245
8 596
239
9 314
243
9 265
242
9 297
247
10 448
348
10 521
251
6 256
244
12 212
239
13 287
250
9 224
252
9 321
256
7 151
237
1815
252
2 971
144 010 135 720

Význačné události

%
94.72
93.45
95.40
94.71
95.77
94.84
95.59
95.56
90.02
93.10
93.11
94.35
94.55
93.91
91.46
90.81
94.23

Zameškaných
Oml. % Neoml
.
447 5.28 562 6.55 414 4.60 520 5.29 409 4.23 450 4.59 56
477 4.37 5
489 4.44 542 7.81 150
876 6.69 33
936 6.89 552 5.65 547 5.45 406 5.33 58
60 8.54 301 9.19 7 988 5.55 302

%
0.57
0.04
2.17
0.25
0.76
0.22

Krátce po začátku školního roku, tj. 23 září byla vyhlášena všeobecná mobilisace. A tu
občanstvo připravovalo se k protiletecké obraně.
Na základě oběžníku osvětového odboru hl. m. Prahy ze dne 13. IX. č. j. 38.221 VI - 38 dána orgánům CPO k disposici třída I.B. Od 14. IX. 38 zavedeno střídavé
vyučování ve třídách I.B a I.C. Dne 19. IX. dána CPO k disposici třída IV.A a
střídavé vyučování zavedeno ve třídách I.A a II.C. Od 7. X. 38 bylo opět pravidelné
vyučování.

Mnichovskou konferenci, jež se zúčastnili zástupci Anglie, Francie, Německa a Italie6
byly počátkem října odděleny od Československé republiky kraje s německou většinou a
přiděleny k říši německé.
Druhý president republiky Dr. Edvard Beneš vzdal se v říjnu vlády.
Dne 30. listopadu konána volba presidenta republiky, jímž byl jmenován Dr. Emil
Hácha.
Dne 14. III. 1939 oznámil slovenský sněm, že Slovensko se odděluje od Čech a
Moravy. Podkarpatská Rus zabrána Maďarskem.
Dne 15. března 1939 oznamoval rozhlas již v časných hodinách ranních, že počínaje 6
hodinou ranní obsazuje německé vojsko celé území Čech a Moravy, které se stalo tímto
dnem „Protektorátem“ říše německé.
Od 18. III. 39 ubytováno do 14. IV. 39 říšské vojsko 4 Jäger (M.G.) Kamp., Inf.
Regt. 10.102 mužů. Zavedeno střídavé vyučování ve třídách I.a + II.a, I.b + II.b,
I.c + II.c, IV.a + IV.b a od 27. III. též ve III.a + III.b. Od 3. IV. ve třídě
V.A + V.B.
Podle oběžníku mšano z 18. III. 39 č. j. 16.589 - VI - 39 provedena revise
žákovských knihoven a závadné knihy vyřaděny; (viz opis v archivu k č. j. 320.)
Podle oběžníku mšano z 29. III. 39, č. j. 18.116 - VI - 39 nařízeno ihned sejmouti
státní znaky.
Podle oběžníku osvětového odboru hl. m. Prahy ze dne 19. IV. 39 č. j. 21.266 - VI
- 39 nařízeno vyvěšení vlajek Protektorátu u příležitosti 50. narozenin říšského
kancléře A. Hitlera dne 20. IV. 39.
Oběžník mšano z 22. V., č. j. 24.974 - VI - 39 nařizuje žádanou revisi učitelské
knihovny. (Návrh na vyřadění viz v archivu pod č. j. 337/a).

Rodičovský spolek

Rodičovský spolek vedl o svých schůzích zvláštní spolkové zápisy a pracoval účinně a
vždy v úplné shodě s učitelským sborem, pod vedením pana Františka Junka, kapitána.
Spolek vykazuje krásné výsledky právě na základě úzké spolupráce se školou.

Konec školního roku

Školní rok 1938 - 39 byl ukončen dne 24. června slavnostním způsobem. Vzpomenuto
památky mistra J. Husa. Po rozdání školních zpráv zapěna hymna: „Kde domov můj“.
Zápis byl proveden dne 24. a 26. června 1939.
6

Oprava: Německa a Italie, byly počátkem října...

