1958 – 59
Školní rok zahájen 1. září 1958. Slavnostního zahájení se účastnili zástupci ONV 10,
SRPŠ, patron. závodů. Škola i učebny byly řádně vyzdobeny.
Od 1. září nastupuje nový ředitel školy s. František Rob, dosavadní zástupce řed. školy na
56. osmiletce v Praze – Strašnicích. S. Jaroslav Talácko odchází jako učitel školy na 57.
osmiletku v Praze 10 – Strašnicích.
Učitelský sbor
s. Vladimír Karásek – zástupce řed. školy
s. Karel Modroch – zástupce řed. školy
Noví členové učit. sboru:
s. Jaroslav Růžička apr. 1 – 5, přechází ze 116 OSŠ v Praze 10
s. Hana Krčmová apr. 1 – 5, z povolání
s. Jitka Kaciánová apr. 6 – 8, bi, ch – absolventka
s. Jan Příborský, absolvent studia polit. ekonom. (vyučuje do 31. I. 59)
s. Veronika Repčíková provd. Gregorová – absolventka JSŠ (do 28. VI. 59)
Třídní učitelé:
I.A
Josef Kříž
B
Marie Křížová
C
Miluše Vávrová
II.A
Irena Čejková
B
Frant. Makovičková
C
Jarosl. Vojáčková
III.A
s. Jana Doubková
B
s. Emilie Kadlecová
C
s. Božena Hájková
IV.A
s. Hedvika Tarabová
B
s. Ludmila Franzová
C
s. Jaroslav Růžička
V.A
s. Eva Taichová
B
s. Vlasta Načeradská – s. Hana Zíková-Krčmová
C
s. Irena Voštová
VI.A
s. Karel Pohan
B
s. Marie Novotná
C
s. Jan Ledvinka
VII.A
s. Jiří Načeradský
B
s. Alena Háková
C
s. Jan Příborský – s. Veronika Gregorová-Repčíková
VIII.A
s. Marie Kosinová
B
s. Milena Karabcová
C
s. Eman Borovička
Bez třídnictví: s. Jitka Kaciánová
s. Jitka Galíčková
Stálá skupinová vedoucí: s. Libuše Bošatická
Družina: ved. vychovatelka: s. Jaromíra Pešatová
s. Vlasta Bezpalcová
s. Jarosl. Fafková
s. Marie Faltová
Hospodářka: s. Marie Hauserová
Správní zaměstnanci: s. Ota Čapek, školník

s. Antonie Čapková, s. Blažena Vacíková, s. Anna Strejčková, s.
Milada Chadimová
na kuchyně: s. Josefa Fialová
Stav žáků k 1. 9. 58
I.A
18 hochů 14 dívek = 32 celkem
B
18 „
13 „ = 31
„
C
18 „
13 „ = 31
„
II.A
19 „
17 „ = 36
„
B
21 „
15 „ = 36
„
C
21 „
15 „ = 36
„
III.A
19 „
15 „ = 34
„
B
18 „
16 „ = 34
„
C
18 „
16 „ = 34
„
IV.A
22 „
14 „ = 36
„
B
19 „
17 „ = 36
„
C
15 „
20 „ = 35
„
V.A
17 „
17 „ = 34
„
B
19 „
16 „ = 35
„
C
15 „ 20 „ = 35 „
I. - V.
277 „
238 „ = 515 „
VI.A
23 „
16 „ = 39
„
VI.B
21 „
17 „ = 38
„
C
24 „
14 „ = 38
„
VII.A
15 „
17 „ = 32
„
B
16 „
16 „ = 32
„
C
15 „
18 „ = 33
„
VIII.A
14 „
19 „ = 33
„
B
16 „
17 „ = 33
„
C
13 „
18 „ = 31
„
VI. - VIII. 157 „
152 „ = 309 „
I. – VIII. 434 „
390 „ = 824 „
Z nižších tříd vystoupilo na konci škol. roku 13 žáků. Z VIII. tříd vystoupilo 75 žáků.
Do náboženství se hlásilo: na I. – V.
39 žáků
na VI. – VIII. 2 „
Zájmové kroužky: automobilový vedl s. Karel Čáp z patr. záv.
truhlářský
„ s. Albert Froněk z patr. záv.
ledního hokeje „ s. Zikmund ze SRPŠ
gymnastický
„ s. J. Galíčková – učitelka
3 mičurinské
„ s. Wágner – externí učitel
včelařský
„
„
„
4 divadelní
„ s. Marot, Černý, Jakůbková, Hejhal – SRPŠ
šití a vyšívání „ s. Míšková SRPŠ
vlastivědny
„ s. Háková Alena – učitelka
biologicky
„ s. Borovička Em – učitel
hydroponický „ s. Dr. Krausová
Organisace na škole
SRPŠ
Předseda: s. MUDr Prokšan František
Jednatel: s. Šnajdrová
Pokladník: s. Kmoch

Člen výboru: s. Šanderová Jarmila
PO
Skupinová rada: předseda: žákyně Hana Lebedová
Členové: Makovičková VI.A, Mareš VI.B, Onderka VI.C, Mapurová VII.A, Heřmanová
VII.B, Smelíková1 VII.C, Černá VIII.A, Čimerová VIII.B, Jindříšková VIII.C,
Frayburgová V.A, Partl V.C, Orm 4.A, Hejza IV.B
ZV ROH
Předseda: s. Vlasta Načeradská, učitelka
ČSM
mladých učitelů, předsedkyně: Irena Čejková, učit.
SČSP
Předsedkyně: s. Hana Zíková
ČINNOST ŠKOLY
Snahou vedení školy a učitelského kolektivu bylo odstranit z výchovy živelnost,
kampaňovitost a formalismus. V průběhu škol. roku došlo k plnění výchovných úkolů
prostřednictvím a pomocí celostátních a obvodních akcí. Teprve v závěru roku v důsledku
četných, nepředvídaných akcí plnily se úkoly odněkud živelně.
Výsledek celoročního snažení ve výchově se projevil hlavně v chování kolektivu jako
celku a možno jej zhodnotiti kladně. Lze takto soudit podle zpráv a příznivého hodnocení
veřejnosti: pochvalné dopisy VŽ, SPB, hostů na škole na př. národní umělkyně Marie
Majerové, delegace studentů z Číny, veřejné pochvaly vedoucích výchovných koncertů a pod.
V ideové výchově bylo využito co nejvíce celostátních i místních akcí, filmů a diapositivů
jak při vyučování, tak i v mimoškolním čase. Náměty filmů se připínaly k učivu i
k soudobému dění. V mimovyučovací době bylo promítnuto 26 filmů v 13 představeních.
Škola se aktivně zúčastňovala hlavních akcí v Hostivaři. Spolupracovala s agitačním
střediskem, místní jednotou SPB (besedy s problematikou boje proti fašismu), účast školy na
květnových oslavách, s veřejnou bezpečností (besedy o dopravním řádu, kázni a bezpečnosti),
místní skupinou ČsČK (zdravotnické kursy, propagace lidového zdravotnictví), s Výborem
žen v Hostivaři (MDŽ).
V uličních výborech pracovalo 14 soudruhů, kteří seznamovali občany s obsahem dopisu
ÚV KSČ o školství, o socialistické kulturní revoluci, o usnesení ÚV KSČ o sepětí školy se
životem. Bylo referováno také na závodech.
Veřejně prospěšná činnost žáků byla zaměřena tak, aby žáci měli správný poměr
k manuální práci. Na př. třída VI.B pracovala na státním statku. Odměnu za tuto práci dali na
úsporu škol. výletu. Třídy III.B a IV.A vyhlásily výzvu pro celou Prahu k vypěstování
ozdobných květin k 10. výročí založení PO. Žáci se zúčastňovali prací v akci „Z“ podle
věkové vyspělosti. Byly vysázeny keře na prostranství před školou za účasti PO, a oddílových
vedoucích. Pionýrská organisace provedla mimořádný sběr šrotu v Hostivaři. Výtěžek byl
věnován na fond solidarity (tř. VI.B). Ve sběru odpadových surovin se škola umístila na 84.
místě z celkového počtu 212 pražských škol s průměrem 103,81 kg na žáka.
Pionýři školy odpracovali cca 3000 brig. hod. a splnili tak jednu z podmínek k rozsvícení
rudé hvězdy.
SRPŠ
Činnost sdružení byla zaměřena na aktivní pomoc škole ve výchově žáků, na pomoc při
polytechnické výchově a pomoc pionýrské organisaci.
SRPŠ vyhledalo vedoucí z řad rodičů pro zájmové diplomatické kroužky, technické,
dobrovolníky, kteří pomohli při opravě nábytku ve třídách, při zajišťování nezbytného
materiálu a pomůcek.
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Jméno je nečitelné, možná i „Smolíková“

Finanční příjmy byly věnovány na vybudování letního pionýrského tábora v Dol.
Kralovicích.
Estetická výchova
Žáci navštěvovali divadelní představení přidělená ÚNV, dále výchovné koncerty pro 6. a
7. p. r. a hudební besedy pro 4. a 5. p. r. Bylo pokračováno v akci „Každý žák během školní
docházky alespoň jednou v Národním divadle“. Na těchto sobotních školních představeních
se během roku vystřídalo 1037 žáků.
Tělesná výchova
Stav tělesné výchovy v letošním roce byl uspokojivý. Žactvo se zúčastňovalo tělovýchov.
akcí na obvodě, SHM a nácviku obvodní spartakiády. Třídní učitelé za pomoci členů SRPŠ
dobře provedli nácviky a podle zpráv z OV ČSTV bylo žactvo na toto vystoupení řádně
připraveno. Rovněž úspěšné bylo vystoupení žáků na veřejném cvičení, které pořádal TJ
Baník Hostivař.
Práce dorostu ČsČK spočívala v pravidelné denní zdravot. činnosti hlídek, které byly na 1.
stupni v počtu 5 žáků ve všech třídách. Žáci 5. tříd prodělali zdravotnické školení BPZO I. a
nejlepší hlídka 5.B třídy se zúčastnila obvodní soutěže. Žáci 6. tříd zvýšili svoje loňské
zdravotnické vzdělání o další stupeň a získali odznak BPZO II. stupně. I oni se zúčastnili
obvodní soutěže. Obě hlídky obstály velmi dobře a získaly čestné diplomy. Za dobrou práci
uspořádal pro ně OV ČSČK výlet do Křenic, spojený se zdravotnickým cvičením a
pohoštěním dětí. Obě hlídky tvořily čestné čelo májového průvodu.
Družina mládeže
Pro zlepšení ideové výchovy byli žáci seznamováni s domácími i světovými aktualitami
v desetiminutovkách, na nástěnkách, rozborem článků z novin, z dětských časopisů. Byly
provedeny četné besedy o knihách pokrokových autorů. Družina pohotově reagovala na
vnitropolitické události (snížení maloobchodních cen, státní návštěvy v ČSR atd.) Pro
výchovu charakterových vlastností byly uspořádány besedy na téma šetření potravinami,
čistota, odívání, vzhled okolí a domova, ochrana lesní zvěře i ptactva. Besedy byly
dokumentovány exkursemi. Žáci družiny se zúčastňovali také veřejně prospěšné práce.
Vyráběli drobné dárky pro masové organisace, pečovali o čistotu okolí školy, pomáhali při
udržování sadu před školou, pěstovali květiny, měli četná vystoupení na veřejnosti.
Školní rok ukončen 30. června 1959

