1957 – 58
Zahájení škol. roku
Školní rok 1957 – 58 byl zahájen 1. září 1957. slavnostního zahájení se zúčastnil
náměstek předsedy ONV s. Vránek, obvod. šk. inspektor s. Pokorný, zástupci patronát.
závodů, výboru žen a předsedkyně SRPŠ.
Nový škol. rok byl započat za naprosté připravenosti celé školy a pedag. kolektivu. Ještě
před zahájením škol. roku byl vypracován podrobný plán práce a během roku se snažili
všichni pracovníci plánované úkoly plnit.
Stále více pozornosti bylo věnováno polytech. předmětům. Tyto byly zavedeny v dalších
třídách, a to 4. a 7. Úsilí vyučujících se soustředilo dále i na uskutečňování výchovného
vyučování a na řešení problému základního učiva, pomoc dělnickým dětem a dalšího
zkvalitňování činnosti PO.
Během měsíce září a v první polovině října vykonal na škole obv. šk. insp. s. J. Pokorný
všeobecnou inspekci. Bylo konstatováno, že škola dosáhla v poslední době značných úspěchů
v učebně výchovné práci a výsledky své práce se řadí mezi nejlepší školy na obvodě. Zvlášť
kladně bylo hodnoceno podstatné zlepšení práce PO a pomoc některých učitelů této
organisaci uváděna jako příkladná. Toto objektivní zjištění a velmi kladné ohodnocení práce
bylo pro celý učitelský kolektiv nejen uznáním, ale i povzbuzením do práce v další části roku.
Učitelský sbor
Od 1. 9. 1957 byla na školu nově ustanovena s. Jitka Galíčková a s. Jan Ledvinka. Od 1. 1.
1958 odešla do důchodu s. B. Lebedová. Na její místo byla ustanovena absolventka filos.
fakulty s. Milena Karabcová. Jinak nenastaly v učit. sboru žádné změny, tříd. učitelé
postupovali se svými třídami. Počet tříd na prvním i druhém stupni zůstal stejný jako
v minulém roce.
Družina mládeže.
J. Pešatová – vedoucí
V. Bezpalcová
J. Fafková
M. Faltová
Činnost školy
Úroveň práce školy v tomto roce dále zlepšila, a to o všech stránkách. Stalo se tak
zvýšeným úsilím celého učit. sboru. Nejvíce se tato skutečnost projevila při hodnocení
prospěchu a chování. Počet neprospívajících žáků se dále snížil, stejně tak i počet žáků se
sníženou známkou z chování byl velmi nízký. Stejně jako v minulém roce byla i letos
věnována velká pozornost polytech. předmětům a zavádění polytech. prvků do vyučování
ostatním předmětům. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve vyučování přírod. věd. byla
vybudována biologická pracovna, kde bylo žáky pěstováno mnoho různých rostlin.
Dalšího zlepšení bylo dosaženo i v ideologickém působení na žáky. Během roku byly
prováděny pravidelné rozhlasové relace, v kterých byli žáci seznamováni s nejnovějšími
událostmi.
Oslavy
Významných dnů a výročí bylo vždy vzpomenuto ve školním rozhlase. 40. výročí VŘSR
bylo oslaveno slavnostně shromážděním, na kterém žáci vystoupili v bohatém kulturním
programu. 25. 2. bylo oslaveno 10. výročí Února. V tentýž den bylo uspořádáno setkání
pionýrů s účastníky únorových událostí. 8. 7. byla na oslavu MDŽ uspořádána v Kult. domě
celoškolní besídka. Na oslavu Mez. dne dětí byl uspořádán alegorický průvod a zábavné
dopoledne pro děti na hřišti. Při této příležitosti byla ve škole instalována celoškolní výstava
prací žáků, která se těšila velké pozornosti rodičů.
Pionýrská organisace

V práci PO nastal podstatný obrat. Většina tříd. učitelů pochopila nutnost pomáhat
v činnosti PO, spolupracovat s vedoucími a veškerou činnost plánovitě rozvíjet. A tak již
v prvním týdnu v září pracovaly všechny oddíly podle měsíčního plánu. Jednotlivé třídy mezi
sebou soutěžily a snažily se, aby jejich činnost byla co nejzajímavější. Během roku vykonaly
jednotlivé oddíly řadu hodnotných akcí – procházek po Praze, výletů, besed a pod. všechny
oddíly se pravidelně scházely, dále stoupla organisovanost. Ve 2. třídách byly na zkoušku
ustaveny oddíly Jisker. Během roku bylo uspořádáno několik celoskupinových akcí. PO se tak
dostala mezi první skupiny na obvodě, což bylo hodnoceno také při konané inspekci.
Patronátní závody
Spolupráce s patr. závody byla v tomto roce velmi dobrá. Závody pomáhaly škole
zejména po stránce materiální. Jednalo se zejména o pomoc při uskutečňování polytech.
výchovy. Zástupci patr. závodů se zúčastňovali všech školních akcí, byli členy výboru SRPŠ.
Zájmové kroužky
Pro žáky 5. tříd byly organisovány kroužky dovedných rukou, které vedly matky žáků.
Pro žáky vyšších tříd byly zřízeny 2 kroužky mičurinské, které vedl s. Vágner a kroužek
elektrotechnický pod vedením pracovníka patron. závodu. Jako každým rokem dosáhl i letos
mičur. kroužek velmi pěkných výsledků a umístil se v celopražské soutěži mezi nejlepší.
SRPŠ
Předsedkyní SRPŠ byla opět zvolena s. M. Rybínová. Výbor pečoval především o
zlepšování škol. prostředí a mater. vybavení školy. Pomáhal i při řešení některých
výchovných otázek.
Školní rok byl ukončen 30. června závěrečným hodnocením práce.
Jaroslav Talácko

