
1954 – 55 
Zahájení školního roku. 

Letošní školní rok byl zahájen slavnostním shromážděním žactva a rodičů na školním 
dvoře. Přítomni byli rovněž zástupci patronátních závodů, ÚNV a ONV. Ředitel školy s. J. 
Talácko připomněl ve svém projevu některé dobré výsledky práce v uplynulém roce a 
seznámil přítomné s hlavními úkoly pro nastávající škol. rok. Prvořadým úkolem bude 
zajištění I. celostátní spartakiády. Škola bude dále pokračovat ve svém úsilí, aby výsledky 
vyučovací a výchovné práce byly letos ještě lepší, aby počet žáků, kteří neprospívají byl 
nejnižší. Učitelé budou věnovat zvýšenou pozornost zejména dětem obou zaměstnaných 
rodičů. 
Učitelský sbor. 

1. J. Talácko, ředitel, 
2. V. Nový, zást. řed., 
3. J. Vojáčková, 
4. F. Makovičková, 
5. J. Voštová, 
6. J. Kříž, 
7. M. Křížová, 
8. M. Vávrová, 
9. L. Franzová, 
10. B. Hájková, 
11. O. Bělík, 
12. K. Modroch, 
13. J. Doubková, 
14. A. Myšáková 
15. H. Tarabová, 
16. E. Taichová, 
17. V. Mrázková, 
18. J. Vojáček, 
19. F. Fried, 
20. J. Ferus, 
21. M. Novotná, 
22. B. Lebedová, 
23. K. Pohan, 
24. V. Karásek, 
25. M. Kosinová, 
26. L. Marková 

Družina mládeže. 
1. J. Pešatová, vedoucí, 
2. E. Kadlecová, 
3. V. Bezpalcová, 
4. V. Jevická, 
5. B. Bohuslavská, 
6. M. Novotná 
Předsedou záv. org. KSČ byl s. F. Fried, předsedou ZR ROH byl s. V. Karásek. 
Na školu byli nově jmenováni: s. Františka Makovičková – přeložena z 55. osmiletky, s. 

Oldřich Bělík – přeložen z Prahy 9, s. Jiří Ferus – přeložen z Načeradce, s. Marie Kosinová – 
přeložena z litoměř. okresu. S. Jiří Kubička odešel na vlastní žádost na zahraniční českou 
školu do Rumunska. 
Počet žáků, třídní učitelé. 
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Činnost školy. 
V letošním školním roce bylo zaměřeno úsilí celého učitelského sboru nejen na zlepšování 

prospěchu ale také na zlepšení výchovy dětí. Práce během celého roku byla značně ovlivněna 
přípravou na I. celostátní spartakiádu a vyžadovala od všech učitelů mimořádného pracovního 
vypětí. Úspěch, kterého bylo ale dosaženo, byl nejlepší odměnou. Učitelský kolektiv se dále 
sjednocoval a upevňoval, zlepšovala se i úroveň práce, protože první zkušební rok v jednotné 
škole byl za námi. Pracovalo se podle celoškolního plánu. Zkvalitnila se práce metod. 
sdružení a předmět. komisí. Zasedání pedag. rady se konalo vždy jednou měsíčně a byly na 
nich řešeny různé problémy vyplývající z chodu školy. Zvláštní důraz byl v letošním roce 
kladen na zavádění polytechnické výchovy. Polytechnické prvky se začaly postupně 
uplatňovat v různých předmětech. Byly prováděny laboratorní práce v chemii, fysice a 
biologii, zkvalitnilo se užívání názoru. V nižších třídách byly zřizovány koutky živé přírody.  

V druhé polovině roku pak vrcholily přípravy na I. celst. spartakiádu a zároveň na oslavy 
10. výročí osvobození naší vlasti. I v tomto směru dosáhla škola dobrých výsledků. Všechna 
okna školy byla opatřena květinovými truhlíky a zahrádkami, kde byly v jarních měsících 
vysázeny květiny. Při hodnocení výzdoby škol na obvodě se škola umístila jako nejlepší. 
Rovněž uvnitř budovy byla pořízena velmi hodnotná výzdoba zaměřená k 10. výročí 
osvobození. 

V 2. pololetí vykonal na škole všeobecnou inspekci zástupce obv. škol. insp. s. Malát. O 
práci školy se vyslovil s uznáním. 
Pionýrská organisace 

Funkci skup. vedoucí vykonávala v letošním roce s. Šeráková. Počet pionýrů dále vzrostl, 
takže organisovanost byla 77%. 11. 3. 1955 vykonalo slib 70 pionýrů. Práce PO trpěla 
nedostatkem schopných vedoucích oddílů i vlivem nedostatečné pomoci ze strany obvodního 
výboru ČSM. V 8. třídách byla na konci roku založena skupina ČSM. 
Zájmové kroužky. 



Na škole byl opět organizován mičurinský kroužek, který vedl s. Vágner. Zúčastnil se 
svými výpěstky stát. výstavy v Bratislavě, kde se umístil na druhém místě a získal odměnu 
400 Kčs. Žáci se zabývali zejména křížením a výběrem nových druhů kukuřic. V 5. třídě s. 
Mrázkové byl zřízen kroužek dovedných rukou.  

Pěvecký soubor vedený s. Friedem vystupoval při různých příležitostech ve škole a 
v patronátních závodech. 

 
Ve sběru odpadových surovin bylo dosaženo opět velmi dobrého výsledku. Bylo sebráno 

přes 9 vagonů odpad. surovin. Rovněž ve spoření byl výsledek dobrý. 
Soutěže tvořivosti mládeže se zúčastnilo 52 žáků. V Měsíci ČSSP byla uspořádána 

výstavka sovětské literatury pro mládež, na které bylo prodáno přes 1000 knih. Vlastní 
exposicí se zúčastnila škola výstavy „Hostivař pracující“, pořádané osvětovou besedou 
v Hostivaři. 4. 5. se zúčastnili žáci celé školy vzpomínkové slavnosti a průvodu k pomníku 
padlých na místním hřbitově. 29. 5. byla uspořádána obvodní spartakiáda, na jejímž úspěchu 
se podíleli i žáci naší školy. Na oslavu 10. výročí našeho osvobození byl v Hostivaři vysázen 
„Sad míru“. Na výsadbě stromů odpracovali žáci 1210 hodin. 

Na I. celost. spartakiádě cvičilo celkem 460 žáků. V době spartakiády bylo ve školní 
budově ubytováno 670 dívek z Budějovického kraje. 

Z výtěžku sbírky zakoupili žáci bateriový přijímač, který zaslali dětem české školy 
v Rumunsku, na které působí od letošního roku býv. učitel zdejší školy s. J. Kubička. 
SRPŠ 

Na počátku škol. roku byl zvolen nový výbor SRPŠ. Předsedou byl zvolen opět s. Fr. 
Hejna. Ve třídách zvoleni třídní a sociální důvěrníci. Výbor i ostatní funkcionáři pomáhali 
škole při zlepšování škol. prostředí i při řešení různých problémů výchovných. 
Patronátní závody 

Škola má 5 patronát. závodů: TOS, TONAVA, PRAGOLAK, KOVOHUTĚ, ČSAO, které 
škole po stránce hmotné vydatně po celý rok pomáhaly, zejména při zlepšování škol. zařízení, 
dále pak věnovaly různý materiál pro zájmové kroužky. 
Závěrečné zkoušky 

konalo 64 žáků, z nich 20 prospělo s vyznamenáním. Na výběrové školy bylo doporučeno 
30 žáků.  

Školní rok 1954 – 55 skončil letos již 15. června, protože v druhé polovině června byla 
konána spartakiáda. Byl to velký úspěch naší tělovýchovy i vynikající a obětavé práce našich 
učitelů, kteří mají velký podíl na jejím velkém úspěchu. Bylo to důstojné ale mohutné 
vyvrcholení oslav 10. výročí osvobození naší vlasti. 

Úspěchy dosažené v letošním roce se stanou pobídkou pro práci v příštím roce. 
Jaroslav Talácko 

 


