1959 – 60
Zahájení škol. roku
Školní rok zahájen 1. září 1959. Tento školní rok byl předznamenán důležitými
celostátními, a všelidovými událostmi: 43. výr. VŘSR, nástup k prvému roku přestavby
našeho školství podle usnesení ÚV KSČ o sepětí školy se životem, volby do národních
výborů, národ. shromáždění, vyhlášené nové socialistické ústavy, II. celostátní spartakiáda.
Učitelský sbor
s. Vladimír Karásek – zástupce řed. školy
s. Karel Modroch – zástupce řed. školy
Noví členové sboru:
s. V. Hanušová apr. 1 – 5
s. V. Jedlička apr. 6 – 9
s. B. Urbancová apr. 1 – 5 z povolání – učila na 6. – 9. p. r.
Třídní učitelé:
I.A
s. Hanušová
B
s. Taichová
C
s. Voštová
II.A
s. Kříž
B
s. Křížová
C
s. Vávrová
III.A
s. Čejková
B
s. Makovičková
C
s. Vojáčková
IV.A
s. Doubková
B
s. Kadlecová
C
s. Hájková
V.A
s. Tarabová
B
s. Franzová
C
s. Zíková
VI.A
s. Načeradská
B
s. Urbancová
C
s. Novotná
VII.A s. Pohan
B s. Karabcová
C s. Ledvinka
VIII.A s. Kosinová
B s. Háková
C s. Jedlička
IX.
s. Borovička
Bez třídnictví: s. Galíčková
s. Kaciánová
s. Růžička
Stálá skup. vedoucí: s. Boštická
Družina mládeže:
Ved. vych.: s. Pešatová
s. Bezpalcová
s. Fafková
s. Faltová
Hospodářka: s. Marie Hauserová

Správní zaměstnanci: s. Čapek – školník, s. Čapková, s. Vacíková, s. Strejčková, s.
Chadimová, s. Fialová, ved. šk. kuchyně
Počet žáků
hochů
dívek
celkem
I.A
14
21
35
B
13
22
35
C
12
23
35
II.A
18
14
32
B
19
12
31
C
18
14
32
III.A 18
15
33
B 20
13
33
C 19
14
33
IV.A 18
15
33
B 18
16
34
C 17
16
33
V.A 20
14
34
B
16
18
34
C
13
21
34
VI.A 20
17
37
B 20
17
37
C 17
20
37
VII.A 22
15
37
B 21
16
37
C 19
15
34
VIII.A 14
17
31
B 13
16
29
C 12
18
30
IX.
9
12
21
1 – 5 253
248
501
6 – 9 167
163
330
1 – 9 420
411
831
Do náboženství se hlásilo 7 žáků
SRPŠ
Předseda: MUDr Fr. Prokšan,
Jednatel: s. Květa Šnajdrová,
Poklad: s. Kmoch Boh.
Člen výboru: s. Šanderová Jarm., s. Dvořanová, s. J. Nezbeda
ZV ROH
Předseda: s. M. Křížová
ČSM
Předseda: s. M. Karabcová
SČSP
Předseda: s. H. Zíková
Sociální složení školy
65 % dětí děl. původu
29 % dětí z úřed. rodin
6 % ostatní
57 % žáků má oba rodiče zaměstnány

7 % žáků žije v prostředí rodinného nesouladu
1,5 % žáků bydlí s rodiči v podnájmu
6,5 % „
„
„ v bytě o 1 místnosti
44 % „
„
„
„ o2
„
42 % „
„
„
„ o3
„
Do družiny mládeže docházelo 111 žáků.
Ve školní jídelně se stravovalo 247 žáků.
Práce školy
Hlavní úkoly školy.
1. Zajistit řechot na 9leté základní povinné vzdělání mládeže
2. Upravit a zkvalitnit proces kladení vědeckého světov. názoru
3. Vytvořit výchovný system na základě hlubokého pochopení obsahu a metodiky
komunistické výchovy.
4. Dále pokračovat v řešení otázky polytechnizace školy, zejména ve spojení se životem.
Jak byl zajišťován řechot na 9. leté zákl. povinné vzdělání mládeže.
Rodiče našich žáků byli informativně seznámeni s výnosem na1 schůzi a v průběhu na
pravidelných členských schůzkách se jim dostávalo drobného výkladu. Nebyly opomenuty ani
veř. schůze ulič. výborů. Celková propaganda byla zaměřena tak, aby rodiče a veřejnost
správně pochopili význam devítiletého vzdělání.
Byly zařízeny dvě dílny pro prakt. cvičení o kapacitě 20 žáků v jedné pracovně.
Dva učitelé navštěvovali kursy pro práci v dílnách, které pořádal KÚ, 13 učitelů 1. stupně
absolvovali kursy zákl. polytech. minima: modelování, práce s kovem, textilem, zemědíl.
praktik.
Objasňování výchovného systému bylo provedeno za pomoci ZO KSČ, ZV ROH, SRPŠ,
a to hlavně v otázkách uvědomělé kázně žáků, ve výchově žáků ke komunistickému poměru
k práci, výchově a vedení žáků k šetrnému poměru společenského vlastnictví.
Tato práce byla řízena pravidelnými provozními poradami s měsíčním instruktážním
předstihem. Byla probrána themata: pojem soc. kázně, žákovská aktivita, schopnost ovládat
se, vytváření návyků slušného chování a společen. vystupování žáků, výchovný význam
povzbuzení a překonání nekázně. Na tuto činnost navazovala práce pion. oddílů, družiny
mládeže, SRPŠ
Výchova k prolet. internacionalismu byla prováděna dopisováním žáků, zvláště se žáky
sov. škol, NDR. Týdně docházelo na školu 6 – 8 dopisů.
K úspěšným akcím školy, které byly kladně hodnoceny veřejností, patřil lampionový
průvod (účast 790 žáků), Měsíc přátelství, MDŽ, jarní úklid, Den tisku, Den čs. armády.
Škola byla připravena k četným provedením kultur. vložek v předvolební kampani do NV a
NS. Rovněž velmi dobrá byla spolupráce s agit. střediskem v Hostivaři, s jednotkami SPB
(besedy v družině, v PO), s ČS, s ČSČK (zdravotnické besedy). Je možno konstatovat, že se
školou bylo na veřejnosti počítáno jako s důležitým politickým činitelem.
Veřejně prospěšná činnost žáků.
Má-li škola pěstovat v žácích smysl pro kolektiv, musí je vést zejména ke spoluúčasti na
veřejně pospěšné práci.
Ve sběru odpad. surovin žáci do 31. 3. 60 odevzdali 87 178 kg odpadov. materiálu.
Žáci podle svých schopností a možností pracovali na úpravě veř. prostranství (park
v Hostivaři pod školou, na Trhanov. nám.), prováděli drobnou údržbářskou práci na škole
(vedl s. Jedlička)
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Následující slovo je nečitelné

Do 31. 3. 60 žáci odpracovali 5 497 brig. hod.
K 15. výročí osvobození na II. CS - v rámci akce „Za Prahu krásnější“ žáci zhotovili 100
květinových truhlíků, které odevzdali veřejnosti v Hostivaři. Vypěstovali 1500 ks petunií,
pelargonií, afrikánek.
Estetická výchova.
Škola se zúčastnila 4 výchov. koncertů, 6 divadel. představení. Škol. kola STM se
zúčastnilo 95 žáků, z nichž 27 postoupilo do obvodního kola.
Výzdoba chodeb nebyla formální. Chodeb bylo využito ke 4 výstavkám: výtvarná práce
žáků, vybraná díla světové malíř. tvorby, dílo nár. umělce Lady, životní dílo Myslbekovo (2
díly)
Byla uspořádána soustavná výstavka „Náš tisk“, která byla komentována pražským
tiskem.
Tělesná výchova.
Celý tento škol. rok byl zaměřen především na nácvik spartakiádních skladeb. Na prvním
stupni nacvičovaly všechny třídy. Skladba „Radostná jar“ byla včas a dobře nacvičena.
Hlavním vedoucím nácviku „Pohádka“ byl s. Kříž, skladby „Radostná jar“ s. Hájková. Při
nácviku pomáhalo 13 maminek.
Na druhém stupni vedl nácvik s. Růžička a s. Kosinová. Že nácvik skladeb 1. – 5. p. r. byl
dobře nacvičen, svědčí čestný úkol pro žáky naší školy – vést čela při hlavních dnech II. CS
Na podzim škol. roku se 30 dětí zúčastnilo kursu plavání. Žáci se zúčastnili „Běhu
Rudého práva“
SRPŠ –
zaměřilo v letošním roce pozornost především na politicko-výchovnou činnost.
Akce byly zaměřeny tak, aby pomohly k uskutečnění výchov. úkolů školy. Na třídních
schůzích byla probrána tato témata: vytváření výchovných návyků v rodině, nekonávání
neukázněnosti dětí, veřejně prospěšná činnost žáků, šetření veřejného majetku.
Z politické činnosti SRPŠ: aktivní účast rodičů na akcích „Měsíce přátelství“, pomoc při
II.CS (při nácviku, zajišťování cvičeb. úborů, ubytování ve škol. budově), propagační činnost
při uskutečňování politických a osvětových akcí v Hostivaři během roku, 90. výročí V. I.
Lenina, předmájová příprava, příprava k 15. výr. osvobození, provedení voleb do NV a NS.
V přímé pomoci škole nutno uvést, že rodiče pomáhali při vedení zájm. kroužků, při
získávání nových učeb. prostorů (dílny), při rušení případů šatné rodinné výchovy.
Družina mládeže –
zaměřovala svoji činnost v duchu hlavních úkolů školy. Navazovala na plány PO a bylo
postupováno podle výchovného systému „Co má znát a umět pionýr“. V metod. sdružení
vychovatelek byly probrány otázky atheistické výchovy v družině mládeže. Rovněž výchova
k soc. vlastnictví byla prováděna v duchu úkolů daných ped. radou a plánem školy.
Kromě denních vycházek tematicky zaměřených (tělovýchova v přírodě, branné hry,
pozorování přírody, práce lidí a pod.) bylo provedeno 21 kulturních vycházek do Prahy. Za
účelem poznání pražských památek provedla družina 7 vycházek na různá historická místa.
Děti připravily kult. vložky a dárky pro patronátní závod Hamiro a klub důchodců. Pro děti do
Iraku zhotovily 55 dárků.
V družině mládeže byly provedeny veřejnými pracovníky besedy „O partyzánském
hnutí“, „O slušném chování“, „O Jiřím Wolkerovi“. Prostředí družiny bylo zlepšeno
hodnotnými reprodukcemi a květinami.
Školní rok byl ukončen 15. června 1960

