
1962 – 63 
Zahájení školního roku 

Slavnostního zahájení školního roku 1962/63 se opět jako každý rok zúčastnili členové 
SRPŠ, patr. závodů a pracovníci ONU v Praze 10. Při zahájení bylo zejména zdůrazněno, že 
v letošním školním roce se budou další třídy vyučovat podle nových osnov a učebnic. 

Letošní školní rok byl ve znamení XII. sjezdu KSČ a usnesení ÚV KSČ o komunistické 
výchově mladé generace. Byl rozpracován plán, který pomohl během roku uskutečnit zásady 
komunistické výchovy. 

Letos došlo k dalšímu zkvalitňování zejména vnitřní práce školy. Provedená inspekce obv. 
školního inspektora s. Frant. Bézy trvající 6 týdnů otvrdila, že škola dobře plní úkoly, které 
jsou jí kladeny. 

Letos pracovaly třídy ve vedlejší budově v obtížných podmínkách. Vinou velmi silných 
mrazů popraskalo v celé vedlejší budově ústřední topení, které bylo opraveno až v květnu 
1963. 
Charakteristika školy 

Škola měla v letošním roce 24 tříd – 1. stupeň 12 tříd 
            2. stupeň 12 tříd 
Učitelů na 1. stupni bylo 12 

 na 2. stupni 12 + 4 
v DM 4 vychovatelky 

Počet žáků, třídní učitelé 
Třída Počet žáků Třídní učitel 
1.a 27 s. Frant. Makovičková 
   b 27 s. Jana Doubková 
2.a 36 s. Emilie Kadlecová 
   b 34 s. Božena Hájková 
3.a 39 s. Ludmila Franzová 
   b 40 s. Irena Voštová 
4.a 30 s. Věra Hanušová 
   b 30 s. Mir. Reitmayerová 
   c 29 s. Věra Štěpánková 
5.a 29 s. Josef Kříž 
   b 27 s. Marie Křížová 
   c 26 s. Miluše Vávrová 
6.a 30 s. Jaroslava Dukátová 
   b 30 s. Jan Ledvinka 
   c 30 s. Zdeňka Merunková 
7.a 32 s. Libuše Trávníčková 
   b 31 s. Jitka Loubová; od 2. pol. R. Marek 
   c 31 s. Libuše Embergerová-Štrausová 
8.a 33 s. Marie Kosinová 
   b 32 s. Emanuel Borovička 
   c 32 s. Eva Šafková; od 2. pol. V. Navarová 
9.a 36 s. Olga Svítková 
   b 33 s. Karel Pohan 
   c 36 s. Marie Novotná 

Bez třídnictví: s. Eva Janušková; R. Marek (později J. Loubová), s. Jar. Gajdošová, J. 
Hronková 

Nepřítomné zastupovali: s. Tomaierová, Navarová, Kellerová, 



V letošním školním roce byla ustanovena zástupkyní ředitele s. Zdeňka Frajtová místo 
zasloužilého učitele s. Karla Mudrocha, který odešel do důchodu. Soudružka Frajtová 
vyučovala již dříve na zdejší škole českému a ruskému jazyku. 

Pro letošní rok došlo ve srovnání s minulým rokem k těmto změnám: 
Byli přeloženi: s. Marie Kuncířová 

    s. Hildegarde Vališová (od 1. 2. 1963) 
Nově ustanoveni: s. Jaroslava Dukátová 

         s. Stanislava Plíšková (od 1. 2. 1963) 
Hospodářka školy: s. Bohumila Čiperová – od 1. IV. 1963 vzhledem k reorganisaci 

ustanovena s. Marie Zárubová 
Hosp. školní jídelny: s. Růžena Tykalová 
Družina mládeže: s. Vlasta Bezpalcová – ved. vych. 

s. Jar. Pešatová (zastupovala ji V. Kellerová) 
s. H. Vališová (od 1. 2. 1963 St. Plíšková) 
s. Jar. Fafková 

Správní zaměstnanci: s. Mir. Křtěn – školník 
  s. Eva Křtěnová – uklízečka 
  s. Blažena Vacíková -      „ 
  s. Anna Strejčová -   „   (později po rozv. prac. poměru s. 

Svobodová) 
  s. Fr. Krupková -             „ 
  s. Josefa Kraucherová -   „ 
  s. Josefa Fialová – vedoucí kuchařka (později po rozv. prac. poměru 

s. V. Charvátová) 
  s. Slávka Toušovská – pom. kuchyně 
  s. Brichtová – pom. v kuchyni (později po rozv. prac. poměru s. 

Šimková) 
Do družiny docházelo 120 dětí 
Stravovalo se 370 strávníků 

SRPŠ 
Výbor SRPŠ stejně tak jako v loňském roce rozvíjel práci zejména v jednotlivých 

komisích. Nejlépe pracovaly komise: výchovná, tělovýchovná. Vcelku je možno hodnotit 
práci SRPŠ jako dobrou. Je to zásluha zejména výboru SRPŠ, který pracoval v tomto složení: 

Předseda  s. Josef Nezbeda 
Místopředseda s. MUDr Fr. Prokšan 
Jednatel  s. Květa Šnajdrová 
Hospodář  s. Boh. Švára 
Zapisovatel s. Věra Chudomelová 
Tělových. komise s. Věra Kotková 
Komise PO s. Jar. Cicvárek 
Výchovná komise s. Stanislav Švára 
Kult. komise s. Bohumil Kdýr 
Komise pro zájmovou činnost  s. V. Vávra 
Strav. komise s. Vlasta Beková 
Revisoři  s. Aron Jiří 
   s. Hubáčková Jiřina 
Práce výboru i komisí postupovala podle plánů a byla zaměřena hlavně na pomoc škole. 

Nešlo pouze o materielní pomoc, ale často o přímou konkretní pomoc směřující k výchově 
dětí. Všechny akce pořádané SRPŠ ve spolupráci se školou, byly velmi početně navštíveny a 
plně splnily cíl, pro který byly pořádány.  



ZV ROH 
Předseda s. Miluše Vávrová 
Členové s. Marie Křížová 

s. Irena Voštvová 
s. Em. Borovička 
s. Bohumila Čiperová (do 30. 3. 1963) 
s. Libuše Trávníčková 
s. Mil. Holenková (MŠ) 

V letošním školním roce stejně tak jako v minulém roce byly názory jednotné mezi 
vedením školy a všemi složkami na škole. 

Zaměstnanci školy docházeli o složek v místě bydliště a upevňovali tak vzájemnou 
spolupráci. Byli to: s. Načeradský, s. Hájková, s. Kadlecová, s. Kříž, s. Bezpalcová, s. 
Vališová, s. Hanušová (TJ Hostivař) 
Práce školy 
Hlavní úkoly pro školní rok 1962/63 

1) Ve výchovné práci pokračovat v důsledném, cílevědomém uskutečňování a 
rozvíjení systému komunistické výchovy dětí a mládeže, zvláště při sjednocování 
školní a mimoškolní výchovy. 

2) V práci s učiteli a vychovateli zajistit nejvýše možnou kvalifikovanost vyučování a 
tím odstranit dosavadní nepříznivý stav. 

3) V otázkách řízení a kontroly uplatňovat leninské principy, zdůrazněné na zasedání 
ÚV KSČ 21. 6. 1961. Dále zlepšovat činnost SRPŠ a plnění úkolů v duchu nových 
směrnic o práci SRPŠ. 

Škola usilovala ve své činnosti o spojení se životem organisováním exkursí, spojováním 
teorie s praxí, organisováním veřejně-prospěšné práce zejména pro vlastní potřeby. 

Mimoškolní výchova byla rozvíjena na základech činnosti PO. Na škole pracovalo 19 
zájmových kroužků, z nichž většinu vedli členové SRPŠ (6 ZTV, 1 sport. hry, 2 odbíjené). Na 
škole pracoval kroužek šachový, výtvarný, modelářský, opravářský. Kroužek mladých 
přírodovědců vedený s. Vágnerem vypěstoval jako závazek ke 12. sjezdu KSČ 2000 ks. 
okrasných keřů, které byly dány k disposici školám celého obvodu.  

V práci byly uplatňovány zásady dané plánem školy. Byla rozvíjena aktivita žáků, pomoc 
neprospívajícím, upevňování vědomostí a jejich prověřování systémem písemných prověrek 
vedením školy i různými dalšími formami jednotlivými vyučujícími. 

Pionýrská skupina pracovala podle celoročního plánu, který byl stručně formulován a 
zajišťován v plánech oddílů. Činnost byla zaměřena na mravní a ideovou výchovu, rozvíjení 
sportu a turistiky. Ve škole pracovalo 15 oddílů PO a 7 odd. jisker. Organisovanost byla 98%. 
Oddílových vedoucích bylo 33, ale jejich věkový průměr byl poměrně nízký. 

V tělovýchově bylo dosaženo spoluprací s TJ Hostivař a tělovýchovnou komisí SRPŠ 
těchto výsledků při plnění usnesení o zvýšení tělovýchovné činnosti: 

11,4 % žáků cvičilo denně 
25,6 %   „         „      více než 6 hodin týdně 
63 %      „         „      více než 2 – 3 hodiny týdně 
407 žáků (54 %) zapojeno v tělovýchovných kroužcích školy nebo TJ Hostivař 
Na škole bylo pouze 8 žáků, kteří necvičili více než v povinné tělesné výchově. 
Ve sběru se umístila škola velmi dobře v soutěži Praha – Berlín – Budapešť. Umístili jsme 

se za mimořádné sběry na 1. místě v Praze společně ještě s další školou. Vyhráli jsme 
hodinky, divadelní kukátko a další upomínkové předměty.  
Závěr 

V závěru je možno říci, že práce školy byla úspěšná. Plně byly zajišťovány úkoly 
stanovené OŠK podle usnesení ÚV KSČ a směrnic MŠU a NVP. 



Výchovně vyučovací výsledky byly zejména v 1. – 5. p. r. dobré. 
Přechod žáků z 5. do 6. tř. proběhl bez obtíží. Klasifikace 1. – 5. p. r. je na celoobvodním 

průměru (v 6. – 9. p. r. o polovinu nižší než je celoobvodní průměr. Chování žáků 
nevykazovalo při dobré péči závažnějších nedostatků. Výběrové řízení proběhlo úspěšně – do 
škol přijati všichni zájemci (až na 1 žáka) – obstáli úspěšně při přijímacích pohovorech.  

V příštím školním roce budeme dále zkvalitňovat vnitřní práci školy s cílem dosáhnout 
ještě lepších výsledků. 

Školní rok zakončen 30. VII. 1963.1 
 

                                                
1 Oprava: 30. VI. 1963 


