1941 - 42
Zápis na školní rok 1941 - 42 byl proveden ve dnech 28. - 30. června 1941 a vyučování zahájeno dne
1. září 1941.
Vynesením ze dne 11. X. 1941, č. I. - 2979 ai 41 zřidila Česká zemská školní rada pro Čechy v Praze
při zdejší obecné škole smíšené od 1. září 1941 pět definit. tříd postupných1 dvě definit. pobočky a tři
pobočky zatímní.
Organisace školy je pětitřídní.
Umístění tříd:
Ve školní budově čp. 129 v přízemí byly umístěny v pravém křídle tyto třídy: 1.A (č. dv. 9), 1.B (č.
dv. 8), 5.A (č. dv. 7), 2.A (č. dv. 6), 2.B (č. dv. 5), v levém křídle tyto třídy: III.A (č. dv. 1), 3.B (č. v.
2), 4.B (č. dv. 3), 4.A (č. dv. 4).
V budově čp. 179 byly třídy 5.A (č. dv. 11), a třída pomocná (č. dv. 12.)
Třída, č. dv. 10 byla postoupena stálé reklamační potravinové komisi.
Vyučovací hodiny:
V tomto školním roce trvají vyuč. hodiny jako roku loňského, též začátek vyučovní byl od 1 9 hod.
ranní. V pondělí a ve čtvrtek bylo odpolední vyučování.
Učitelský sbor:
V tomto školním roce působili na zdejší škole tito členové učitelského sboru:
1. Karel Dlabal, tříd. učitel 2. tř. A, jako zatímní řídící učitel od 1. VII. 1939 do 31. ledna 1942. 1.
února odešel do pense. K tomuto zaslouženému odpočinku přáli mu všichni hojně zdraví a spokojené
mysli.
2. Po jeho odchodu vedla správu školy, jako nejstarší člen sboru Anna Procházková-Steklá, tříd. uč. 1.
třídy b, do 18. února 1942, kdy nastoupil nový řídící učitel, pan
3. Josef Maudr, narodil se 1. února 1899 ve Strážnicích, okr. Mělník, jako syn rolníka. Navštěvoval
tyto školy:
1905 - 1910 4 třídy obec. pětitřídní školy ve Vysoké u Mělníka. 1910 - 1913 3 třídy reál. gymnasia a
od r. 1913 - 1914 - 3. roč. měšť. školy tamtéž. V roce 1914 - 1919 4 ročníky uč. ústavu ve Sv. Janě u
Berouna. 10. III. 1917 - 2. XII. 1918 byl ve světové válce u 22. polních myslivců, v poli na Italii u
Osiaga. Maturoval ve Sv. Janě 14. června 19, způsobilost v Praze 28. 4. 1921. 1. IX. 1919 do 31. I.
1920 zast. uč. v Zuckmantl u Teplitz - Schönau. 1. II. 1920 - 16. VIII. 1921 zast. uč. v Pihanken
(Běhánkách) u Teplitz - Schönau. 16. VIII. 1921 - 16. VIII. 1922 v činné voj. službě v P. 1. IX. 1922 31. VIII. 1924 zat. správcem v Neudek u Karlsbad. 1. def. uč. v Zuckmantel b. T. - Sch. Od 1. IX.
1939 - 31. VIII. 1941 zat. uč. na 3. obec. dívčí v Praze X. - Karlíně, předtím 1. IX. 1938 - 31. 1. 1939
zat. ř. uč. v Pihanken (Běhánkách).
Od 1. 9. 1941 do 25. 9. 1941 zast. říd. uč. na pětitřídní ob. škole v Praze IX. - Vysočanech. 26. 9. 1941
- 31. XII. 1941 zat. uč. na 3. obec. dívčí v Karlíně a od 1. 1. 42 do 31. 1. 42 zast. říd. uč. na 8. obec.
dívčí v Žižkově.
1. 2. 42 byl ustanoven zat. řídícím učitelem na zdejší škole.
1. třídu A vyučovala zat. učitelka Marie Kopecká, životopis její na str. 1242 v minulé kronice.
2. třídu B vyučovala Antonie Procházková, výp. uč. Životopis její v této kronice.
3. třídu A vyučoval František Moravec, narodil se 19. XII. 1918 v Praze - Strašnicích. Tam
navštěvoval obecnou i měšťanskou školu. Učitelský ústav absolvoval v Praze, Panské ulici. Maturitní
zkoušku složil v roce 1938. V roce 1938/39 byl vedlejším výpomocným učitelem v Lounech.
V následujících letech působí na národních školách pražských a to v roce 1939 - 40 ve Vršovicích, v r.
140/41 na 12. obec. šk. v Žižkově, v r. 1941/42 v Hostivaři.
Zkoušku učit. způsobilosti pro obec. školy složil v r. 1941.
3. třídu B vyučovala Marie Kudrnová, výpomoc. učitelka, její životopis v této kronice.
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4. třídu A vyučoval Jaroslav Vrťatko, zatímní uč., narozen dne 28. VIII. 1909 v Kouřimi (okres
Kolín.) V r. 1915 - 20 chodil do obec. školy v Kouřimi, v r. 1920 - 24 do hlavní školy tamtéž. Do uč.
ústavu vstoupil 1. IX. 1924 ve sv. Janě a tam 21. VI. 1928 vykonal zkoušku učit. dospělosti.
Své první místo nastoupil dne 23. X. 1928 v Praze - Hrdlořezech a od tohoto dne působí nepřetržitě
v Praze. Na pražském uč. ústavě vykonal zkoušku způsobilosti 29. XI. 1930. Učitelským čekatelem
jmenován mšv. v Praze dne 1. V. 1934 a od téhož dne jest def. dle § 4. Dne 1. IX. 1941 byl přeložen
z Vinohrad na zdejší školu, kde převzal třídu IV.a.
4.B vyučovala Hedvika Tarabová-Roušarová, def. uč. (Životopis její v minulé kronice, str. 177.3) Dne
28. II. 1942 byla propuštěna ze služeb školních a po ní převzaka třídu výpomoc. učit.
Věra Janoušková, nar. 10. pistol. 1914 v Praze - Vršovicích. Navštěvovala obec. školu tamtéž v r.
1920 - 1925, hlavní v r. 1925 - 29 a učit. ústav v r. 1929 - 1933, kde vykonala zkoušku učit. dospělosti.
V r. 1937 vykonala zkoušku způsobilosti. Vyučovala na obec. školách v Hor. Mokropsech, v Hor.
Počernicích, v Kujeticích, v Kyjích, v Třeboradicích, v Husinci, ve Kbelích, v Dol. Počernicích,
v Praze XIII. - Strašnicích, Vršovicích a v Hostivaři.
5.A vyučoval Josef Kříž, zatímní učitel, nar. 14. února 1912 v Praze. Vychodil obecnou školu ve
Vršovicích, reálné gymnasium v Praze XII. a učitelský ústav v Praze II. Vyučoval na školách
v Třebotině od října 1932 do ledna 1933 , do června 1933 ve Stodůlkách, v r. 1933 - 34 v Řepích, v r.
1934 - 36 ve Vojně, v 1936 - 1939 v Uněticích, v r. 1939 - 1940 v Líbeznících a od r. 1941
v Hostivaři.
5.B vyučoval Jaroslav Cihelka, výp. učitel. Narodil se 25. května 1915 na Březov. Horách. Vychodil
5tříd. obecnou školu v Příbrami, kde absolvoval též reálku. V roce 1933 maturoval a nastoupil na
Karlovu Universitu a současně na Dvouletou ped. akad. v Praze. Roku 1935 vykonal zkoušku učit.
dospělosti. Od r. 1935 do r. 1940 učil jako výpomoc. učitel na okresích lounském a příbramském. Od
roku 1940 učí v Hostivaři.
V pomocné třídě učil výpomocný učitel Václav Novák, jehož životopis je ve zdejší kronice.
Domácím naukám vyučovala:
Vlasta Hlinková, výp. uč. domácích nauk, nar. 6. VII. 1915 v Kročehlavech, okr. Kladno, příslušná do
Prahy. Po absolvování obecné školy a 4. tříd reform. reál. gymnasia v Praze, navštěvovala v r. 1930 32 odbornou školu pro ženská povolání v Praze. V r. 1932 - 33 živnost. pracovní v Praze a v r. 1933 35 učit. ústav domácích nauk v P. Učit. dráhu začala jako hospitantka na I. obec. šk. v P. XIII. Potom
učila jako zast. uč. na odb. škole pro ženská povolání v Hranicích na Mor. V r. 1936 jako výp. uč. šití
prádla na odb. škole v Čes. Krumlově, a n odb. škole pro ženská povolání v Děčíně n./L. V r. 1938
jaklo učit. praktikantka ve Slaném a v Kam. Želnarcích, od r. 1íší jako výp. uč. v Hostivaři a ve
Vršovicích a zase v Hostivaři.
Náboženství římskokatol. vyučovali:
Alois Bětík, kaplan v Hostivaři a Jana Doubková do 17. III. 1942, kdy byla ustanovena výp. uč.
v Nuslích. Dne 18. III. 42 vyučoval Jaroslav Průša, učitel římskokatol. náboženství.
Náboženství českomoravskému vyučovala:
Milena Provazníková, výpomoc. učitelka.
Náboženství českobratrskému vyučovala:
Marta Hadačová, výpomoc. učitelka.
Praktikantkou na zdejší škole ustanovena Augustina Řeháková, výpomocná učitelka.
Zvláštní učitelkou povinně zavedeného německého jazyka byla ustanovena výpomocná učitelka
Božena Faitová, narodila se 6. XII. 1919 v Praze. 1. září byla zapsána do školy ve Strašnicích. Zde
vychodila 5 tříd obecné a 2 ročníky školy hlavní. Aby se seznámila s německým jazykem,
navštěvovala 3. a 4. roč. na německé hlavní škole v Maffersdorfu a/N. V roce 1934 byla po vykonané
zkoušce přijata do učitelského ústavu v Praze I., kde složila po absol. 4 ročníků dne 30. V. 1938
maturitu s vyznamenáním. V listopadu 1938 vykonala státní zkoušku z něm. jazyka pro hlavní školy.
V roce 1938 - 39 hospitovala na II. obec. škole chlap. v Praze - Strašnicích. Od 1. XI. 1939 do 28. II.
1942 působila jako praktikantka na II. obec. škole chlap. a dívčí v P. - Strašnicích. Od 1. III. 1942 byla
ustanovena výp. učitelkou na obec. škole v Praze - Hostivaři.
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Poněvadž ve škol. roce 1941/42 byla povolena 3 zatímní pobočky po zákonu nutné, měla škola celkem
10 tříd s 1. def. třídou pomocnou.
Výsledek prospěchu žactva na celé škole byl: Do vyšší třídy na obecné škole postoupí 221 hochů a
182 dívek, celkem 403 dětí; opakuje 19 hochů a 4 dívky, celkem 23 dětí. Na hlavní školu postupuje
celkem 40 dětí ze 4. tříd. Z 5. tříd 6 dětí, po vykonané písemné zkoušce. Na střední školu odchází 1
žák. Propouštěcí osvědčení vydáno 1 žáku z pomocné a 3 dívkám z obecné školy, celkem 4 dětem.
Správcové kabinetů a knihoven:
Kabinet č. I. spravoval p. Jaroslav Vrťátko, kabinet č. 2 pan Josef Kříž a kabinet č. 3 p. Václav Novák.
Správu učit. knihovny vedla pí. Ant. Procházková a žákovskou knihovnu spravovala pí. Anna
Procházková. Počet učebných pomůcek na konci roku byl: Kabinet 1 měl 374 pomůcek, kab. č. 2, 122
pomůcek, kab. č. 3 338 pomůcek. Učit. knihovna má 43 svazků a žák. 133 sv.
Počet žactva a náboženské vyznání:
třída Počet Počet Náboženství:
hochů dívek Římkat.
Čskomor.
h.
d
h.
d.
1.a
22
24
19 19 3
3
b
21
23
19 19 1
3
2.a
23
20
20 12 1
5
b
27
19
26 16 1
2
3.a
35
20
29 18 3
1
b
27
24
22 21 2
1
4.a
33
16
25 11 6
1
b
20
31
15 23 3
5
5.a
20
12
14 11 3
b
17
13
14 9
2
Pom. 8
7
7
7
1
253
209
210 166 24 23

Českobr. jiné
Bez vyz.
h.
d.
h. d. h.
d.
2
1
1
2
3
1
3
1
2
1
2
2
2
2
2
3
3
1
1
2
2
3
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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 školní rok
nadílka šatstva, obuvi a prádla. Děti byly podarovány péči o mládež ve Vršovicích, která vyslala velký
počet dětí na zotavenou do prázdninových kolonií. Po celý školní rok pomáhalo, kde se toho nutnost
ukázala místní rodičovské sdružení, které za vedení pí. Jarmily Kurzové, choti okresního lékaře,
vykazovalo neobyčejně plodnou činnost ve prospěch dětí (vánoční nadílka) i školy.
Zavedlo též rozhlasové zařízení do všech tříd, kde se opravdu obětavě uplatnil bývalý žák zdejší školy
p. František Doubrava.
Dotace a výměrky na letošní rok.
Na rok 1942 obdržela škola tyto dotace:
1.) z polož. C - b - 1 na vyučovací pomůcky 1.660.- K
2.) - ii - C - e - 2 na ruč. práce výchov.
436.- „
3.) - ii - C - d - 1 na učit. knihovnu
112.50 „
4.) - ii - C - d - 2 na žák. knihovnu
930.- „
5.) - ii - H - B - m na potřeby pro nemaj. žact. 720.- „
6.) - ii - H - B - m na ženské ruč. práce
255.- „
1.) z polož. C - a - 1 na ředitelnu a třídy
1964.- „
2.) - ii - C - a - 2 na menší správky
337.50 „
3.) - ii - C - a - 3 na inkoust pro žáky
404.55 „
4.) - ii - C - e - 1 na žák. výlety
- .- „

5.)

- i - C - e - 2 na škol. lékárničku
Celkem

75.- „___
6894.55 K.

Zdravotní stav žactva:
V tomto školním roce byly uzavřeny tyto třídy na epidemické nemoce:
Třída 2.B pro záškrt od 12. V. - do 14. V. včetně,
„ „ opět pro spálu od 20. VI. - do 23. VI. včetně,
„ 1.A pro spálu od 22. VI. - do 29. VI. včetně.
Úrazové pojištění žactva:
Tak jako v letech minulých bylo i letos žactvo pojištěno u Pražské městské pojišťovny.
Pojistné od žáků obec. školy bylo vybíráno po 1.- K, od žáků školy pomocné po 3.- K a sbíráno již při
zápise a odvedeno pojišťovně.
Počet
žáků

Počet půldnů
vůbec

Nezameš. %

Zameškaných
Omluv. %
Neomluv. %
Za první pololetí
492
60 249 55 781
92.58 4 366
7.23 102
0.19
Za druhé pololetí
479
57 717 53 418
92.55 3 982
6.89 317
0.56
Průměrně za celý rok 493
117 966 109 199
92.56 8 348
7.07 419
0.37
Pro nedostatek topiva nevyučovalo se v zimním období od 5. I. 1942 do 9. III. včetně.
Začátkem druheho pololetí byl německý jazyk povinným předmětem již od prvních tříd. 1. a 2. třídy
vyučovaly ve 4 týd. hodinách. 3. až 5. třídy vyučovaly v 7 týd. hodinách.
Byl-li počet žáků ve třídě vyšší než 35, dělila se tato třída na 2 odděl. Všecky třídy kromě pátých byly
na tato odděl. Rozdělena.
Sbírka na německý Červený Kříž:
Členové učitelského sboru sebrali mezi sebou na dobrovolnou sbírku pro německý Červený Kříž při
výplatě služebních požitků částku 93.30 K.
Sběr odpadových hmot:
Po celý školní rok byla prováděna sbírka odpadových hmot a to: kostí, kovu, gumy, korku, odstřižků
látek a koňských kaštanů.
Léčivé byliny sbíraly děti i o prázdninách. Výsledek sběru byl následující:
V měsíci září sebráno 34 kg 65 dkg
- „ - říjnu „ 273 „ 95 „
- „ - listop. „
380 „ 84 „
689 kg 44 dkg
V měsíci prosinci sebráno 253 kg 69 dkg
- „ - lednu
„
72 „ 40 „
- „ - únoru
„
8 „ 40 „
- „ - březnu
„
75 „ 48 „
- „ - dubnu
„
110 „ 23 „
- „ - květnu
„
120 „ 73 „
- „ - červnu
„
88 „ 41 „
Převod z minulé strany
689 „ 44 „
Celkem ................1 418 kg 48 dkg
Konec školního roku:
Školní rok 1941 - 42 byl tentokrát ukončen dne 9. července 1942. P rozdání školních zpráv byl
proveden zápis do prvních tříd ve dnech 9. a 10. července 1942.
Josef Maudr
ř. uč.

