
1940-41 
 
Počátek škol. roku. 
Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. 
září 1940. 
 
Organisace školy. 
Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai 1940 zřídila Česká zemská školní rada pro Čechy 
v Praze při zdejší obecné škole smíšené od 1. září 1940 7 zatímních tříd pobočných po zákonu nutných 
a to při I. třídě 1 a po dvou při III. třídě, IV. třídě a V. třídě s příslušnými zatímními místy učitelskými.  
V tomto školním roce má škola: 5 definitivních tříd postupných, 2 definitivní třídy pobočné a 7 
zatímních tříd pobočných mimo 1 definitivní třídy pomocné, zřízené 1. IX. 1932, výnosem z. š. r. 
z 18.I. 1933, č. I. - 1998/ ai 1932. 
 
Umístění tříd. 
Ve školní budově čp. 129 v přízemí byly umístěny v pravém křídle třídy: 1.A střídavě s 1.B (č. dv. 8), 
3.B (č. dv. 9), 5.A (č. dv. 7), 2.A (č. dv. 6), 2.C (č. dv. 5); v levém křídle třídy: 3.A (č. dv. 1), 2.B (č. 
dv. 2), 4.A (č. dv. 3), 4.B (č. dv. 4); celkem 9 učeben.  
V budově č. p. 179 třídy: 5.B (č. dv. 10.), 5.C (č. dv. 11.), 4.C (č. dv. 12.) 
V nájemní budově hl. města Prahy v čp. 371 umístěna v I. patře třída 3.C (č. dv. 15). Dřívější učebny 
v č. dv. 13. a 14., v této budově předány orgánům P.O. 
 
Vyučovací hodiny. 
Vyučovací hodiny byly 45 minutové s přestávkami po 1. hod. dopolední 5 minut, po 2. hod. 15 minut, 
po 3. a 4. hod. 10 minut a po 5. hod. 5 minut. Po odpoledních hodinách 5 minutové. I ve školním roce 
1940/41 zůstalo  platnosti nařízení ministerstva školství a národní osvěty, aby ve Velké Praze na všech 
národních školách počínalo dopolední vyučování až od 8 hodin 30 minut. V pondělí a ve čtvrtek bylo 
též odpolední vyučování. 
 
Učitelský sbor. 
V tomto školním roce působili na zdejší škole následující členové učitelského sboru: 

1.) Karel Dlabal, (tř. uč. 2.A tř.) jako zatímní řídící učitel od 1. VII. 1939. Životopis na str. 1221,  
2.) Marie Kopecká (1.  t), zat. učitelka. Životopis na str. 1242. 
3.) Antonie Procházková, (1.B), výp. uč. narozená dne 10. I. 1914 v Praze, chodila od šk. r. 1920 

- 25 do obecné školy v Praze II. Od r. 1925 studovala na Jiráskově gymnasiu v Praze, kde 
maturovala 22. VI. 1933. Od r. 1933 studovala jako řádná posluchačka na „Dvouleté 
pedagogické akademii v Praze a dne 28. V. 1935 konala doplňovací maturitu na učitelském 
ústavě v Praze. Od škol. r. 1935 hospitovala při obecné škole v Praze I. na Uhelném trhu. Od 
10. IV. 1937 učila jako vedlejší výpomocná učitelka při měšť. škole v Čakovicích. Dnem 30. 
VI. 1937 byla zproštěna služby. Od 1. října 1937 učila jako výpomocná učitelka při obecné 
škole v Ruzyni Třebotově. Dne 1. října 1939 byla ustanovena výpomocnou učitelkou v Praze 
XIII. - Hostivaři. V dubnu 1939 konala zkoušku učitelské způsobilosti. 

4.) Helena Wolfová (2.B), výp. učitelka narozená 17. října 1917 ve Ncelích, okr. poděbradský. 
Obecnou školu navštěvovala v Jablkynicích a v Červených Janovicích, měšť. školu 
v Červených Janovicích a v Kutné Hoře. Tam také absolvovala 4 roč. učitelského ústavu, na 
němž složila v r. 1936 zkoušku učitelské dospělosti. 
V r. 1936 - 37 byla ustanovena jako hospitantka na obecné škole v Červených Janovicích. Od 
1. ledna 1938 byla jmenována praktikantkou na měšť. dívčí škole ve Vlašském dvoře v Kutné 
Hoře. V květnu téhož roku byla ustanovena výpomocnou učitelkou. Působila na obecné škole 
v Červených Janovicích, na jednotřídní obecné škole ve Vranicích a opět v Červených 
Janovicích. Od 1. září 1939 na obecné škole v Praze XIII. - Hostivaři, kde působí dosud. 3. 
dubna 1940 složila v Praze zkoušku způsobilosti. 

                                                
1 Na str. 35 kroniky z let 1930 - 1939 
2 Na str. 36 kroniky z let 1930 - 1939 



5.) Marie Kudrnová, (2.C), výp. učit. narozená 30. VII. 1917 v Nesvačilech, okres Benešov. 
Obecnou školu navštěvovala v Nesvačilech, měšť. školu v Benešově. Učitelský ústav 
studovala v Čes. Budějovicích, kde 10. VI. 1936 složila zkoušku učitelské dospělosti.  
Od 1. IX. 1936 do 30. XII. 1936 hospitovala na obecné škole v Nesvačilech, od 1. I. 1937 do 
30. VI. 1937 vyučovala kat. náboženství v Sedlci na dr., od 4. X. 1937 do 30. VI. 1938 
vyučovala kat. náboženství ve Voticích. Jako výpomocná učitelka byla ustanovena od 1. IX. 
1938 do 30. VI. 1939 na obecné škole v Petrovičích u Sedlčan a od 1. IX. 1939 na obecné 
škole v Praze XIII. - Hostivaři. V dubnu 1940 složila v Praze zkoušku učitelské způsobilosti. 

6.) Jaroslav Cihelka (3.A), výp. učitel 
7.) Otylie Hajtmarová (3.B) učitel. praktikantka do 22. V. 1941, 
8.) Hedvika Tarabová-Roušarová, (3.C), zatímní učitelka; životopis na str. 177.3 
9.) Vladimír Veis, (4.A), výp. učitel narozený 2. června 1915 v Písku, okres Písek. V letech 1921-  

1926 navštěvoval pětitřídní obecnou školu v Písku a v r. 1926 - 1935 státní klasické 
gymnasium v Písku. V r. 1935 - 1936 studoval pedagogickou akademii v Praze a 19. června 
1936 složil zkoušku učitelské dospělosti. Od 1. října 1936 konal vojenskou službu jako 
aspirant důstojnické školy v Benešově u Prahy. Po demobilisaci armády byl ustanoven 
výpomocným učitelem v Tvrzicích, škol. okres Strakonice pro škol. rok 1938 - 1939. Pro škol. 
rok 1939 - 1940 byl ustanoven výpomocným učitelem v Líbeznicích u Prahy a pak po 
čtrnáctidenním působení přeložen do Prahy XIII. - Hostivaře. 

10.)  Jan Foltin, (4.B), výp. učitel narozený 1: listopadu 1913 v Táboře, okres Tábor. Chodil do 
obecné školy pětitřídní v Táboře ve škol. r. 1920-21 - 1924-25, pak v letech 1925-26 - 1933-
34 do státního reálného gymnasia v Táboře. Své středoškolské studie dokončil maturitou na st. 
reál. gymnasiu v Táboře dne 4. VI. 1934. V letech 1934-35 1935-36 byl řádným posluchačem 
filosofické fakulty university Karlovy - oboru čeština - francouzština a současně ve škol. r. 
1934-35 - 1935-36 řádným posluchačem Dvouleté pedagogické akademie v Praze. Dne 28. V. 
1936 vykonal zkoušku dospělosti pro školy obecné na Anarlingově stát. mužském ústavě 
učitelském v Praze. Působil jako hospitant 1 měsíc na obecné škole v Táboře. Vykonal 
vojenskou presenční službu od 1. X. 36 do 27. VIII. 38. Dne 1. IX. 1938 nastoupil na místo 
výpomocného učitele při obecné škole v Bořanovicích okres Praha - venkov. Vykonal 
služební slib dne 14. IX. 1938. Od 24. IX. 1938 do 21. XI. 1938 konal vojenskou službu za 
branné pohotovosti státu. Pak ihned nastoupil na své místo výpomocného učitele 
v Bořanovicích, kde ustanoven opět v téže hodnosti 29. VIII. 19384, nastoupil 1. XI. 1939. 
Dne 1. X. 1939 ustanoven výpomocným učitelem na obecní škole smíšené v Praze XIII. - 
Hostivaři a v týž den nastoupil službu. 

11.)  Anna Procházková-Steklá, (4.C), zatímní učitelka; životopis na str. 268. 
12.)  Jaroslav Talácko, (5.A), výp. učitel. 
13.)  Václav Novák, (5.B), výp. učitel narozený dne 21. srpna 1916 v Tučapech, okres Tábor, země 

Čechy, náboženství řím.-kat. se vzdělával ve škol. letech 1923/24 - 1927/28 na trojtříd. obecné 
škole v Tučapech, v letech 1928/29 - 1931/32 v I. - IV. roč. měšťanské školy v Soběslavi, ve 
škol. letech 1932/33 - 1935/36 v I. - IV. roč. učitelského ústavu v Soběslavi. Ve škol. roce 
1936/37 byl výpomocným učitelem na řím. kat. lud. škole v Lackové na Slovensku. Od 1. 
října 1937 do 31. března 1939 vykonával vojenskou povinnost. Dne 1. září 1939 byl 
ustanoven výpomocným učitelem na obecné škole smíšené v Praze XIII. - Záběhlicích. Služby 
na této škole byl zproštěn dne 30. června 1940. Od 1. září 1940 je výpomocným učitelem na 
obecné smíšené škole v Praze XIII. - Hostivaři. 

14.)  Antonín Barák, (5.C), výp. učitel narozený 2. dubna 1917 v Čáslavi, okres Čáslav, vyznání 
českomoravské. V letech 1923 - 28 vychodil obecnou školu v Čáslavi, v letech 1928 - 1932 
měšťanskou školu s jednoročným učebním kursem tamtéž. V letech 1932 až 1936 vystudoval 
učitelský ústav tamtéž. 21. srpna 1936 byl ustanoven učitelským praktikantem v Břežanech, 
16. února 1937 v Zásmukách. 4. listopadu 1937 byl jmenován výpomocným učitelem 
v Lovosicích. 28. března 1939 byl ustanoven výpomocným učitelem v Nepoměřicích a 1. září 
1939 výpomocným učitelem v Praze - Hostivaři. Vojenskou presenční službu konal od 1. IX. 
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4 Oprava: 29. VIII. 1939 



1939 do 21. III. 1939 u p. pluku 21 U. Foche v Čáslavi. Zkoušku učitelské způsobilosti 
vykonal v Kutné Hoře 30. listopadu 1938. 

V pomocné třídě: 
15.)  Josef Sedláček, zat. učitel, který byl dekretem mšv. z 25. II. 1941, č. j. 46.893 - VI/40 

zproštěn na zdejší škole služby dnem 28. II. 1941 a ustanoven od 1. III. 1941 zat. učitelem na 
5. obecné škole chlapecké v Praze - Nuslích. 
Dekretem mšv. z 28. II. 1941, č. j. 6847 - VI/41 ustanoven na jeho míso v pomocné třídě 

16.)  Jaroslav Smetiprach, výp. učitel narozený dne 3. března 1919 v Praze XIV. - Nuslích. 
V letech 1925 - 1930 vychodil 5 tříd obecné školy v Praze XIV. Do pokusné diferencované 
školy měšťanské v Praze XIV. (4 ročníky) chodil v letech 1930 - 1934. V letech 1934 - 1938 
sudoval na Amerlingově mužském učitelském ústavu v Praze II. 27. V. 1938 maturoval na 
uvedeném ústavu. 8. září 1938 vykonal zkoušku pro laické katechety.  
Od 15. září 1938 do 30. září 1939 vyučoval jako zvláštní výpomocný učitel římsko-katolické 
náboženství při II. měšťanské škole dívčí v Praze XII. - Král. Vinohradech. Od 1. října 1939 
do 28. června 1940 byl výpomocným literním učitelem na 1. obecné škole chlapecké v Praze 
XIV. (5 post. roč.) Od 1. září 1940 do 28. února 1941 byl výpomocným literním učitelem na 
5. obecné škole chlapecké v Praze XIV. (4. postup. roč.) Od 1. března 1941 do 28. června 
1941 vyučuje na obecné smíšené škole v Praze XIII. - Hostivaři v pomocné třídě. 

Domácím naukám vyučovaly: 
1.) Vlasta Ženíšková, výp. učitelka dív. ruč. prací (kmenová škola: měšťanská škola v Hostivaři) 

ve třídách 3.A (3 hod.), 3.B + C (3 hod.) v pomocné třídě (4 hod.) celkem 10 týdenních hodin 
ve 3 odděleních. 

2.) Marie Vašátková, výp. učitelka dív. ruč. prací (kmenová škola: měšťanská škola v Hostivaři) 
ve třídách: 4. (A + B) 3 hod., 5. A + C (3 hod.), celkem 6 týdenních hodin ve 2 odděleních. 

3.) Marie Makovcová, výp. učitelka dív. ruč. prací (kmenová škola: obecná škola v Záběhlicích) 
ve třídách: 4.C (3 hod.), 5.B (3 hod.), celkem 6 týdenních hodin ve 2 odděleních. 

Náboženství římskokatolickému vyučovali: 
1.) Alois Bělík, kaplan v Hostivaři; ve třídách: 2. A + C (2 hod.) ve 3.A (2 hod.), ve 4.C (2 hod.), 

v pomocné třídě (1 hod.), celkem 7 týdenních hodin ve 3 1  odděleních. 
2.) Jana Doubková, zvl. výp. učitelka řím.- kat. náboženství (kmenová škola: obecná v Hostivaři), 

ve třídách: 1.A (2 hod.), 1.B (2 hod.), 2.B (2 hod.), 3. B + C (2 hod.), 4. A + B (2 hod.), 5.A (2 
hod.), 5.B (2 hod.), 5.C (2 hod.), celkem 16 hodin v 8 odděleních. 

Náboženství českomoravskému vyučovali: 
1.) Miroslav Durchánek, pomoc. učitel za duchovní správu ve Vršovicích v 1. odd: ve třídách 

1.A, B, 2.A, B, C (2 hod.), ve 2 odd.: 3.A, B, C, 4.A, B, C (2 hod.) v 3. odd.: 5.A, B, C (2 
hod.), celkem 6 hodin ve 3 odděleních. 

Náboženství českobratrskému - evang. vyučoval: 
1.) František Janovský, vikář, v 1. oddělení s měšťanskou školou.  

Hospitantkou na zdejší škole byla Augustina Řeháková, kandidátka učitelství podle povolení měst. 
škol. výboru v Praze ze dne 5. XI. 1940, č. j. 37.779 - VI/40 od 8. X. 1940 do 28. VI. 1941. 
 
Poněvadž ve škol. roce 1940/41 bylo povoleno 7 (3) zatímních poboček po zákonu nutných, měla 
škola celkem 14 (10) tříd s 1 definitivní třídou pomocnou. Dřívější učebny v budově č. p. 371, č. dv. 
13. a 14. byly postoupeny orgánům P. O. a samaritní službě, nedostávala se 1 učebna a proto bylo 
zavedeno střídavé vyučování tříd 1.A. s 1.B. 
Výsledek prospěchu žactva na celé škole byl tento: Do vyšší třídy na obecné škole postoupí 193 (221) 
hochů a 166 (182) dívek, celkem 359 (403) dětí, opakuje 30 (19) hochů a 22 (4) dívek, celkem 52 (23) 
dětí, na měšť. školu postupuje 40 hochů, 51 dívek, celkem 87 (40) dětí, (z 5 tříd 6 vyk. po prázdninách 
zkoušku), na střední školu odchází 12 hochů, 9 dívek, celkem 21 žák. Propouštěcí osvědčení vydáno 3 
hochům, 2 dívkám, celkem 5 dětem. Průměrně potupuje 90.25 % všech zapsaných dětí a opakuje 9.75 
%. 
 
Počet žactva: 
Nábož dětí: 
 



Z těch náboženského vyznání Počet přijatých 
dětí Římsko-

katol. 
Českobratr. Českomorav. 

církve 
Unitař. pravoslavné Bez 

vyznání 

Třída  

h. d. celkem h. d. h. d. h. d. h. d. h. d. h. d. 
I.A 20 17 37 15 14 - - 2 1 - - - - 3 2 
I.B 19 18 37 15 15 2 1 1 - - - - - 1 2 
I.C 22 15 37 29 12 1 1 1 1 - - - - - 1 
II.A 18 16 34 14 12 - 1 2 1 - - - - 2 2 
II.B 17 18 35 13 10 - 2 4 4 - - - - - 2 
II.C 20 14 34 16 11 - - 2 1 - - - - 2 2 
III.A 22 15 37 19 10 1 - 2 2 - - - - 1 2 
III.B 20 19 39 15 14 1 - 1 3 - - - - 4 1 
III.C 16 14 30 10 9 1 - 3 3 - - - - 2 2 
IV.A 17 19 36 14 13 1 - 1 4 - - - - 1 2 
IV.B 17 18 35 14 14 - 2 2 - - - - - 1 2 
IV.C 20 15 35 15 11 1 - 2 2 - - - - 2 2 
V.A 21 23 44 14 14 1 1 4 4 - - - - 2 4 
V.B 21 23 44 18 18 - - 3 2 - - - - 2 1 
V.C 19 24 43 13 18 1 1 4 4 - - - - 1 1 
Celkem  
na 
obecné 

289 268 557 225 195 10 9 34 32 - - - - 24 28 

Pomocná 
třída 

6 6 12 6 6 - - - - - - - - - - 

 
Správcové kabinetů a knihoven. 
Kabinet č. 129/A spravoval p. Jaroslav Talácko (Vrťátko), kabinet č. 129 pí. Helena Wolfová a 
kabinet č. 179 p. Václav Novák. 
Správu učitelské knihovny vedla pí. Antonie Procházková, a žákovskou knihovnu spravovala pí. Anna 
Procházková-Steklá.  
Počet učebných pomůcek: v kabinetě č. 129/a:  byl ve škol. r. 1939/40 ....... 131 č. inv., vyřaděno 14 na 
konci škol. r. 1940/41.....117 č. inv. V kabinetě č. 129/B: ve škol. r. 1939/40 438, vyřaděno 11, na 
konci šk. r. 1940/41 .... 427 č. inv., v kabinetě č. 179: ve škol. r. 1939/40 ..... 325, vyřaděno 72, na 
konci škol. r. 1940/41 ....... 253 č. inv. Celkem ve škol. r. 1939/40 ....... 894, vyřaděno 9, na konci škol. 
r. 1940/41 797 č. in. 
Učitelská knihovna má dne 30. VI. 1941 celkem 263 svazků, a žákovská 133 svazky. 
 
Sociální péče o mládež. 
Pravidelné bezplatné obědy pro děti chudých rodičů byly obstarávány prostřednictvím sociální 
úřadovny ve Vršovicích. 
Ve prospěch nejpotřebnějších dětí byla organisována nejen v zimních měsících, ale po celý letošní rok 
školní nadílka šatstvem, obuvi a prádlem a to jednak sociální péčí o mládež ve Vršovicích, jednak i 
Rodičovským sdružením za značné podpory místních továrních podniků fy. „Štěpánek“ a fy „Ing. O. 
Podhajský.“ 
 
Dotace. 
Na rok 1941 obdržela škola tyto dotace: 

1.) z polož. C - b - 1 na vyučovací pomůcky .................................... 1360.- K 
2.)     - „ -   C - c - 2 na ruční práce výchov. ......................................  436.80 „ 
3.)     - „ -   C - d - 1 na učitelskou knihovnu .....................................  112.50 „ 
4.)     - „ -   C - d - 2 na žákovskou knihovnu .....................................  890.-  „ 
5.)     - „ -   X - B - m na potřeby pro nemaj. žactvo ..........................   720.-  „ 
6.)     - „ -   X - B - m na školní potřeby pro žen. ruční práce ............    255.- „ 

 
Výměrky. 

1.) z polož. C - a - 1 na ředit. a třídy ....................................... 1214.- K 



2.)     - „ -   C - a - 2 na menší správky .................................... 337.50 „ 
3.)     - „ -   C - a - 3 na inkoust pro žáky ................................ 352.95 „ 
4.)     - „ -   C - e - 1 na žákovské výlety ..................................  - . -   „ 
5.)     - „ -   C - e - 2 na školní lékárničku ................................. 75. - „ 
Zvýšení dotací na vyučovací pomůcky ...................................... 300.- „ 
      „         „      na žákovskou knihovnu ...................................... 40.- „ 
                        na ředitelnu a třídy .............................................. 750.- „ 
                                                                   Celkem                  6843.75 K 

 
Zdravotní stav žactva. 
V tomto školním roce se mezi žactvem rozšířily epidemicky spalničky zvláště v jarních měsících. 
Jinak byl celkový zdravotní stav žactva uspokojivý.  
Pro nemoc byly uzavřeny následující třídy: 
I.A (s I.B) pro záškrt od 26/9 do 2/X 1940 incl. 
IV.C pro záškrt od 26/9 do 29/9 incl. 
II.B pro spálu od 1/X do 5/X 1940 incl. 
I.A (s I.B) pro záškrt od 14/XI do 18/XI 1940 incl. 
IV.B pro spálu od 16/XI do 19/XI 1940 incl. 
II.B pro spálu od 20/XI do 25/XI 1940 incl. 
I.A (I.B), II.A pro epidem. rozšíření spalniček od 5/V do 1/V 1941 incl. 
III.B pro spálu od 12/V do 15/V 1941 incl. 
 
Úrazové pojištění žactva. 
Jako v minulých letech bylo žactvo pojištěno proti úrazu u Pražské městské pojišťovny. V normálních 
letech platila pojistné premie za všechno žactvo hl m. Praha. Letos bylo vybíráno při zápise pojistné 
od žáků obecné školy po 1.- K a od žáků pomocné třídy po 3.- K. Odvedeno pojišťovně 60 % z počtu 
zapsaného žactva. 
 
Průměrná docházka za škol. r. 1940/41. 
 

Počet půldnů 
Zameškaných  

 Počet  
žáků Vůbec  Nezameš. % 

Omluv. % Neomluv. % 
Za I. pololetí 539 79.445 73.503 92.54 5.867 7.12 75 0.34 
Za II. pololetí 538 67.041 61.025 91.02 5.842 8.72 164 0.26 
Průměr za celý škol. rok 522 146.465 134.490 91.82 11.719 8.01 256 0.17 
 
Rodičov. sdružení. 
Činnost „Rodičovského sdružení při obecné škole v Hostivaři“ byla i v letošním roce úspěšná. 
Sdružení provádělo za spolupráce učitelského sboru hlavně program sociální a zdravotní, napomáhalo 
k sblížení školy s rodinou a vytvářelo potřebnou pospolitost mezi rodiči a učiteli. 
Finanční náklad na obutí a ošacení chudé školní mládeže činil 2.500.- K. 
 
Sbírka na N. Č. k. 
Členové učitelského sboru sebrali na dobrovolnou sbírku pro „Německý Červený kříž“ částku 119.- 
K při výplatě služebních požitků dne 1. VII. 1941. 
 
Sběr odpadových hmot 
Po celý školní rok bylo prováděno sbírka odpadových hmot a to: kostí, kovů, gumy, korku, odstřižků 
látek, jakož i sběr léčivých rostlin. 
Výsledek sběru byl následující: 
za měsíc říjen sebráno 65 kg 32 dkg 
 „     „     listopad  „      81  „  95  „ 
 „     „     prosinec „      39  „  70  „ 
 „     „     leden      „      18  „  54  „ 



 „     „     únor       „       26  „  42  „ 
 „     „     březen    „      29   „  20  „ 
 „     „     duben     „      17   „  98  „ 
 „     „     květen    „      19   „  80  „ 
 „     „     červen    „      56   „  05  „ 
Úhrnem sebráno .........354 kg 96 dkg 
 
Konec škol. roku 
Školní rok 1940 - 41 byl ukončen dne 28. června 1941. Po rozdání školních zpráv byl proveden zápis 
žáků do 1. třídy ve dnech 28. a 30. června 1941. 
 
Karel Dlabal,  
říd. učitel. 
 


