1955 – 56
Zahájení školního roku
Školní rok 1955 – 46 byl zahájen ve školní budově a to shromážděním žáků ve třídách,
kde vyslechli projev ředitele školy pronesený do školního rozhlasu, pozdravné projevy
zástupců ONV a ÚNV, patronátních závodů, dále pak projev ministra školství dr. Fr. Kahudy.
Zahájení školního roku byl přítomen i značný počet rodičů. Žáky, kteří přišli po prvé do 1.
třídy, uvítali u vchodu do budovy pionýři a uvedli je do učeben. Zúčastnění zástupci pak
navštívili některé třídy a vyjádřili se velmi pochvalně o výzdobě a připravenosti školy na
vyučování.
Učitelé přistupovali k práci v novém roce s chutí a dobře připraveni. Byli odhodláni
zkvalitnit svoji práci zejména na úseku polytechnické výchovy, výchovy ideové a v pomoci
pionýrské organisaci.
Učitelský sbor
Protože vzrostl počet tříd na 23, byl jmenován druhý zástupce ředitel s. Vladimír Karásek,
dosavadní učitel zdejší školy.
Na školu byli nově jmenováni: s. Jiří Štorek, přeložen z Teplic v Č., s. Věra Bartošová,
absolventka ped. fakulty, Jiří Načeradský, přeložen z Chomutova.
Na konci školního roku odešel do výslužby s. Vilém Nový, s. J. Ferus přeložen do
Strašnic, s. V. Bartošová rovněž do Strašnic, tamtéž i s. F. Fried.
Počet žáků, třídní učitelé.
Třída Počet žáků Třídní učitel
I.A
37
H. Tarabová
B
34
L. Franzová
C
35
B. Hájková
II.A
39
J. Vojáčková
B
38
F. Makovičková
C
39
J. Voštová
III.A
33
J. Kříž
B
36
M. Křížová
C
33
K. Modroch
IV.A
40
M. Vávrová
B
39
J. Čejková
C
37
O. Bělík
V.A
37
V. Načeradská
B
38
J. Doubková
C
38
A. Myšáková
VI.A
36
K. Pohan
B
35
E. Taichová
C
34
M. Novotná
VII.A 34
V. Bartošová
B 34
F. Fried
C 33
J. Načeradský
VIII.A 35
M. Kosinová
B 35
B. Lebedová
Bez třídnictví byli B. Štorek a J. Vojáček.
Družina
J. Pešatová, vedoucí
E. Kadlecová,
V. Bezpalcová,
V. Levická.

E. Kadlecová byla v průběhu roku přeřazena do stavu učitelů 1. – 5. roč.
Hospodářkou školy byla od 1. 12. 1955 ustanovena s. Marie Hauserová.
Činnost školy.
Na práci v letošním školním roce měly vliv dvě velké události a to usnesení ÚV KSČ
z června 1955 o rozvoji a zvýšení úrovně všeobecně vzdělávacích škol, dále pak XX. Sjezd
KSSS konaný v únoru 1956. Usnesení ÚV KSČ pomohlo učitelstvu orientovat se na zásadní
otázky dnešní školy a stanovilo perspektivu jejího rozvoje v příštích letech. Rovněž závěry
zasedání XX. Sjezdu měly velký vliv na veškeré dění u nás a nezůstaly bez vlivu na školní
práci, zejména na ideologickou úroveň výchovy a vyučování. Polytechnické vyučování bylo
znovu zdůrazněno, bylo třeba i této otázce věnovat pozornost ve zvýšené míře.
Během roku bylo pokračováno v zavádění polytechnických prvků do vyučování. Byly
pořádány vycházky, exkurse do místních závodů, vyučování bylo doplňováno filmem,
diafilmem, ve zvýšené míře bylo užíváno názoru.
Ještě v druhém pololetí bylo započato s budováním a zařizováním školní dílny. Za pomoci
patronát. závodů byl pořízen velký pracovní stůl, závod TS daroval škole soustruh a jiné
drobné nástroje.
Více pozornosti než dříve bylo věnováno estetické, hudební a výtv. výchově. Výzdoba
školy byla zjednodušena a usměrněna po stránce estetické. Někdy formální nástěnky byly
vyměněny za umělecké reprodukce na chodbách i ve třídách.
Dlaždicová podlaha na chodbách byla nahrazena terrazem.
Pionýrská organisace.
Funkci skupinového vedoucího zastával s. Jiří Načeradský. Vnesl do práce nový elán,
zavedl zajímavější způsoby práce, upevnil celou organisaci. Členy PO bylo 349 žáků, t. j. 73
% všech, 59 žáků osmých tříd bylo členy ČSM. Všechny oddíly měly své vedoucí. Jeden
oddíl se účastnil putovního tábora, o zimních prázdninách byl týden v Krkonoších.
Během roku byly pořádány branné hry, různá sportovní utkání, vycházky, filmová
odpoledne, na závěr roku pak sportovní olympiáda.
21. 3. byla skupině předána slavnostně v Kulturním domě vlajka OV ČSM jako odměna
za dobrou práci.
Zájmové kroužky
V letošním roce byly na škole dva mičurinské kroužky, které vedl s. Vágner, 1 kroužek
radiotechnický, kroužky dovedných rukou v 5. třídách a pěvecký soubor. Řada žáků
navštěvovala různé zájmové kroužky v Pion. paláci v Praze 12. Mičurinský kroužek byl opět
hodnocen jako nejlepší na obvodě.
Dobrých výsledků dosáhla škola ve sběru odpadových surovin i ve spoření. Bylo sebráno
více než 9 vagonů odp. surovin, uspořeno skoro 20 tis. Kčs.
V měsíci ČSSP byla uspořádána výstava sovětské literatury, promítány filmy o SSSR,
rozšířeno dopisování se sovětskými pionýry. Výročí VŘSR bylo oslaveno na slavnostním
shromáždění žáků v Kulturním domě, rovněž výročí únorového vítězství bylo vzpomenuto na
oslavě v tělocvičně.
Letos již podruhé byl slaven Den učitelů. Pionýři vítali v ten den se zástupci SRPŠ učitele
při příchodu do školy a blahopřáli jim.
Jako každý rok, tak i letos se zúčastnili žáci celé školy průvodu k pomníku padlých, kde
vystoupili s vlastním programem.
8. 3. bylo uspořádáno závodní radou kulturní odpoledne u příležitosti Mezinárod. dne žen.
Všem ženám byly věnovány květiny. Ve výkladech místních obchodů byly k této příležitosti
uspořádány výstavky prací žáků.
SRPŠ

Předsedou SRPŠ byl i v letošním roce s. Fr. Hejna. Ve všech třídách pak byli zvoleni
třídní důvěrníci. Výbor se scházel pravidelně každý měsíc. V jednotlivých třídách byly
konány jednou za měsíc třídní schůze rodičů, na kterých tříd. učitelé podávali informace o
prospěchu a chování žáků. SRPŠ pomohlo během roku dále zlepšovat školní prostředí,
přispělo třídám na výlety.
Patronátní závody
Škola má nadále 5 patronátních závodů, družina jeden. Spolupráce se všemi byla dobrá.
Žáci navštěvovali patr. závody při různých příležitostech jako je MDŽ, 1. máj a pod., zástupci
patronát. závodů se zúčastňovali různých akcí školy. Se závodem Kovohutě byla uzavřena
patronátní smlouva.
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky konalo 67 žáků, 17 z nich prospělo s vyznamenáním. Ve zkušebních
komisích byli jako zástupci ONV s. Kobyláková a s. Vránek.
Na výběrové školy bylo doporučeno 30 žáků, z nich polovina z rodin dělnických.
Školní rok byl ukončen závěrečným hodnocením práce a bylo shledáno, že škola učinila
další velký krok k vybudování socialistické školy a že toto úsilí bude nutno ještě dále
stupňovat, abychom skutky naplnili to, co nám ukládá usnesení ÚV KSČ.
Jaroslav Talácko

