
1956 – 57 
Zahájení školního roku. 

Nový školní rok byl zahájen dne 3. září 1956. Do připravených a vkusně vyzdobených 
učeben se sešli žáci, aby vyslechli zahajovací projev ředitele školy, zástupce ONV a 
patronátních závodů. Příští den pak již začalo pravidelné vyučování. 

Školní rok 1956 – 57 byl ve znamení zavádění nových předmětů. MŠ vydalo nový učební 
plán, kterým se zavádějí do vyučování ruč. práce v 1. – 3. post. roč. a praktická cvičení 
v dílně a na škol. pozemku v 6. p. roč. Školám bylo ponecháno na vůli, zda tyto nové 
předměty zavedou a to podle svého hmotného a personálního vybavení. Protože škola obě 
podmínky splňovala, rozhodli jsme se nové předměty zavést. Při závěrečném hodnocení práce 
školy bylo konstatováno, že jsme na tomto úseku dosáhli velmi dobrých výsledků. 
Polytechnické prvky byly uplatněny i v ostatních předmětech. Ukázalo se, že zdůrazňování 
polytechnické výchovy a zavedení nových předmětů je nanejvýš nutné a opodstatněné, má-li 
být zvýšena úroveň všeobecného vzdělání naší mládeže. 

Na život v našem státě značně zapůsobily říjnové události v Maďarsku. Náš lid však 
zůstal pevný a nedal se svést ze své cesty k socialismu a vytrhnout z mírového tábora. I naši 
učitelé s opovržením odsoudili pokusy nepřátel zkalit přátelství mezi zeměmi lid. demokracií 
a SSSR. V resoluci zaslané ÚV KSČ odsoudili ostře nepřátelské akce imperialistických 
agentů proti světové dělnické třídě a jejich pokusy o provedení návratu lidově 
demokratických států ke kapitalistickému systému. Všechny tyto pokusy se ale ukázaly 
marnými. Jsme hrdi na to, že i náš lid přispěl nemalou měrou  k zahlazení škod způsobených 
kontrarevolucí v Maďarsku. 
Volby do národních výborů. 

Naprostou jednotu dokázal náš lid i ve volbách do NV, které se konaly 19. 5. 1957. 
Předvolební kampaně se účastnili všichni učitelé, mnozí pak byli i členy volebních komisí. 
Kandidáti NF byli zváni do školy, besedovali se žáky a seznamovali je s činností národ. 
výborů. Z Hostivaře bylo zvoleno za členy ONV 12 kandidátů NF. 
Činnost školy 

Veškeré úsilí školy byl v letošním roce zaměřeno na polytechnisaci vyučování. Kromě 
nově zavedených předmětů byla prováděna polytech. Výchova různými způsoby. Byl 
rozmnožen počet vycházek a exkursí do závodů, kde se žáci přímo seznamovali s výrobou. 
Značně stoupla úroveň vyučování přírodovědným předmětům, bylo využíváno filmů, 
laboratorních prací. Ve třídách byly dále vedeny a zlepšovány koutky živé přírody. 
Svépomocí bylo započato s budováním biologické pracovny, udržován styk se stanicí 
mladých přírodovědců.  

Snaha učitel. sboru zlepšit prospěch žáků a snížit počet neprospívajících měla dobrý 
výsledek. Na konci školního roku neprospělo pouze 1,90 % žáků, což je zatím nejnižší počet 
jakého bylo na škole dosaženo. Stejně se zlepšilo i chování žáků. 

Velká péče byla věnována také zdravotnímu stavu žáků. Všichni byli během roku 
vyšetřeni školní lékařkou, všem byl také ošetřen chrup. V jarních měsících byli žáci 1. – 7. 
třídy očkováni dvakrát proti dětské obrně. Třída V.C byla v květnu ve škole v přírodě 
v Kostelci n./Orl. 

Řada žáků se účastnila Soutěže tvořivosti mládeže. Žákyně Špánková zvítězila 
v ústředním kole v oboru recitace. 

Za uplynulý rok bylo sebráno 100 020 kg odpadových surovin. 
Počet žáků, tříd. učitelé 
Třída Počet žáků Třídní učitel 
I.A 37 J. Doubková 
   B 35 E. Kadlecová 



   C 36 B. Hájková 
II.A 36 H.Tarabová 
    B 35 L. Franzová 
    C 36 J. Voštová 
III.A 35 J. Vojáčková 
     B 36 F. Makovičková 
     C 36 K. Modroch 
IV.A 35 J. Kříž 
     B 36 M. Křížová 
     C 36 M. Vávrová 
V.A 39 V. Načeradská 
    B 37 J. Čejková 
    C 39 O. Bělík 
VI.A 35 M. Kosinová 
     B 39 B. Lebedová 
     C 39 E. Borovička 
VII.A 36 K. Pohan 
      B 34 E. Taichová 
      C 36 M. Novotná 
VIII.A 43 B. Štorek 
        B 46 J. Načeradský 

Bez třídnictví byli: J. Vojáček, 
 A. Háková, 
 E. Kraftová. 

Na školu byly nově ustanoveny: Alena Háková, přeložena z Kunratic, Eva Kraftová, 
přeložena ze Strašnic. 
Družina mládeže: J. Pešatová, 

V. Bezpalcová, 
J. Fafková, 
M. Líbalová. 

Nově byly na družinu ustanoveny: s. Jaroslava Fafková a s. Marie Líbalová – přeloženy ze 
Strašnic. 

Věra Jevická odešla do důchodu. 
Oslavy 

V předvečer výročí VŘSR byl uspořádán lampionový průvod, kterého se zúčastnili 
všichni žáci.  

7. 11. – oslava VŘSR na slavnostním shromáždění v tělocvičně 
8. 7. – besídka k Mezinár. dni žen v Kultur. domě, na které vystoupili žáci pásmem hudby, 

recitace, zpěvu a tance. 
Ve dnech 1. a 2. června byla uspořádána ve škole výstava prací žáků 1. – 3. tříd 

zhotovených při ruč. pracích. 
2. 6. – oslava Mezinár. dne dětí s bohatým sportovním a zábavným programem.  

Pionýrská organisace 
Činnost PO  se v letošním roce dále upevňovala a zkvalitňovala. Od 1. 11. byla 

ustanovena na školu jako stálá skupinová vedoucí s. Libuše Boštická. Členy PO bylo      žáků. 
Oddíly se scházely pravidelně každý týden, v jarních měsících byly pořádány různé hry a 

vycházky v přírodě. Bylo rozšířeno dopisování se sovětskými pionýry, organisována pomoc 
slabším žákům v učení. Na festivalový fond bylo odevzdáno 760 Kčs. 

V prosinci byla uspořádána jolka na oslavu příchodu Dědy Mráze.  



V Týdnu dětské knihy v březnu byla uspořádána beseda se spisovatelem Fr. Kubkou.  
Patronátní závody 

Patronátní závody pomohly v letošním roce značně při vybavení školy pro zavedení 
nových předmětů. Za jejich pomoci bylo dokončeno vybavení dílny. Dík jejich velké 
materiální pomoci byl na pokusném pozemku postaven dřevěný pavilon. Další zdokonalení a 
zlepšení školního prostředí jako jsou nové lavičky v šatnách, skříňky různého druhu ve 
třídách, v biolog. pracovně, květinové truhlíky na chodbách, květinové stolky a jiné drobné 
úpravy byly provedeny jejich zásluhou. 

Zástupci patronát. závodů se zúčastňovali schůzí výboru SRPŠ. Ve spolupráci se ZV nár. 
pod. TOS byl uspořádán Mezinárodní den dětí 2. června, který byl velmi zdařilý. Záběry 
z programu vysílal i Čsl. rozhlas.  
Zájmové kroužky 

Zájmové činnosti dětí byla věnována značná pozornost. Ve 4. a 5. třídách byly zavedeny 
kroužky dovedných rukou, které vedly matky žáků. Žáci vyšších tříd pracovali ve dvou 
kroužcích mičurinských a dvou kroužcích technických. Mičur. kroužky vedl i letos s. Vágner. 
Kroužky získaly na krajské výstavě první cenu a za odměnu dostaly radiový přijímač 
„Talisman“. Nejlepší člen kroužku se zúčastnil celostátní konference mladých mičurinců 
v Bratislavě. Zvlášť bylo hodnoceno úsilí věnované rozmnožování pylo a nektarodárných 
rostlin a pokusům s křížením slunečnice a topinamburu. 

Technické kroužky vedl s. Barek, elektrotechnik z patronát. závodu TOS. 
SRPŠ 

Předsedkyní SRPŠ byla zvolena s. Marie Rybínová. Ve všech třídách byli zvoleni třídní 
důvěrníci. Výbor SRPŠ byl v letošním roce velmi agilní. Každý měsíc se konaly schůze 
výboru, kromě toho se pravidelně scházeli také sociální důvěrníci tříd. do schůzí výboru 
docházeli také zástupci všech patronátních závodů a výboru žen. 

Hlavním úkolem, který si SRPŠ vytklo pro tento rok, bylo dokončení vybavení školní 
dílny a postavení dřevěného pavilonu na školním pozemku. Oba tyto úkoly se podařilo splnit. 
Dílna byla dána do provozu již v zimních měsících. Před ukončením škol. roku byl odevzdán 
škole dohotovený dřevěný pavilon, v kterém je pracovna, skladiště a předsíň. Zásluhou 
nejaktivnější členky SRPŠ s. K. Šnajdrové byla získána převážná část materiálu na tuto stavbu 
zdarma, rovněž i všechna práce byla provedena brigádníky. Poslední schůze výboru SRPŠ 
v roce se konala v tomto pavilonu. Účastnil se jí také vedoucí školského odboru s. Mikolášek. 

Toto zařízení je první toho druhu nejen na obvodě, ale i v celé Praze. Bude jej užíváno 
v příštích letech při provádění praktických cvičení na pozemku. Hodnota díla je odhadnuta na 
30 tis. Kčs. 
Závěrečné zkoušky 

Písemné zkoušky z čes. jazyka a matematiky byly konány 11. a 12. června. ONV ve 
zkušebních komisích zastupovali s. Kmoch a s. Tichá. 

Závěrečnou zkoušku konalo celkem 87 žáků, z nich 17 prospělo s vyznamenáním. Na 
výběrové školy bylo přijato 21 žáků, z toho 12 z dělnických rodin.  

Dobrých výsledků bylo dosaženo i při rozmisťování žáků do povolání. Kromě 
stavebnictví a různých kovooborů přihlásili se dva chlapci do hornictví. 

 
Školní rok byl ukončen 29. června 1957. 
Jaroslav Talácko 
Vidi 7. 10. 1957:  
Pokorný, oši 

 


