1964 – 65
Zahájení školního roku
Školní rok byl zahájen dne 1. září 1964 za účasti zástupců SRPŠ, občanských výborů,
ONV a patronátních závodů. Byl předznamenán tím, že na sídliště na Zahradním Městě se
stěhovali noví obyvatelé postupně tak, jak byly obytné domy dokončovány. Protože nová
škola na sídlišti – ZDŠ Zahradní Město – východ nebyla k počátku školního roku dostavěna,
byli mnozí žáci různých ročníků zařazováni na naši školu. Tím nastalo dočasné zvýšení stavu
žactva v našich 1. – 5. třídách a trvalé zvýšení v 6. – 9. třídách.
Koncem srpna 1964 se konala celostátní konference školských pracovníků a společně
s náměty, které konference přinesla, byla práce školy významnou měrou vedena i v duchu
závěrů ze zasedání ÚV KSČ v říjnu 1964 o dalším rozvoji školství a výchově mládeže. Hlavní
úkoly školy byly zaměřeny k učebně výchovné práci, k oslavám 20. výročí osvobození
Československé republiky a k přípravě na III. celostátní spartakiádu, vzhledem k této
významné události končil v Praze školní rok již 19. června 1965.
Změny v učitelském sboru
K 1. září odešla na nové působiště zástupkyně ředitele s. Milena Michalová-Pohanová,
která byla jmenována do funkce zástup. ředitele na ZDŠ v Praze 10 – Rybníčkách. Za ni přišel
na naši školu s. Otakar Marek, ten však ve funkci zást. řed. pracoval jen do 6., září 1964, poté
na vlastní žádost byl umístěn na SVVŠ v Praze – Hellichova ulice. Zástupkyní ředitele se
stala s. Jitka Viktorínová, která předtím pracovala jako učitelka na ZDŠ v Praze 10 –
Vršovicích, třída SNB.
Nově nastoupila s. Jarmila Vlachová, která se však dnem 1. dubna 1965 opět navrátila na
ZDŠ na třídě SNB. Do trvalého pracov. poměru byla přijata Jiřina Svobodová, která dnem 23.
dubna odešla na mateřskou dovolenou.
V tomto školním roce došlo k mnoha případům onemocnění vyučujících,
k nepřítomnostem z důvodu péče o dítě, několik případů neplaceného pracovního volna, 3
soudružky byly na lázeňském léčení. Proto byli přijímáni pracovníci na zástup a zde nám byli
vítanými pomocníci učitelé-důchodci s. Josefa Tomaierová, s. Ant. Tuháček, s. Hedvika
Tarabová, s. Marie Bednářová. Po dobu desetitýdenní nepřítomnosti s. zást. Viktorínové,
která byla vyslána na stranické školení při MV KSČ, převzal učební úvazek uvedené
pracovnice důchodce s. Josef Šebek.
Od 8. března po zřízení dvou nových tříd – 6.E a 7.D – vyučovali v těchto třídách s.
Zdeňka Svobodová, s. Eva Havelková, s. ing. Rudolf Procházka.
Za pomoci zastupujících se podařilo vcelku úspěšně zdolat problémy, které v učebně
výchovné práci před námi vyvstaly vlivem absencí.
Vývoj počtu žactva a tříd
K 1. září 1964 měla naše škola v ročnících 1. – 5. po dvou třídách, čtyři šesté, tři sedmé,
tři osmé a tři deváté. Dne 8. září k nám přišlo 30 žáků ze sídliště, kteří byli do té doby
umístěni v Záběhlicích – nastoupili k nám do 6. třídy. Dle pokynu škol. a kult. odboru ONV
v Praze 10byly naše 6. třídy nově organizovány tak, že naši kmenoví žáci byli soustředěni
v VI.ABC a pro žáky ze sídliště byla vytvořena třída VI.D. V průběhu školního roku k nám
přibývali další žáci, zejména do 6. a 7. tříd. Tyto třídy byly do konce 1. pololetí naplněny až
do výše 44 žáků.
Ke dni 8. března byly roto zřízeny dvě třídy další, VI.E a VII.D. Od počátku školního roku
byla u nás umístěna jedna 5. třída se žáky ze sídliště, která ke konci listopadu přešla se svou
třídní učitelkou s. Blinkovou. Tím na krátký čas ustalo střídání našich dvou prvních tříd, které
se s touto pátou třídou střídaly ve dvou učebnách. 8. březnem přešly 1. třídy opět na střídání a
současně i obě páté třídy. Tím bylo střídání v 1. – 5. třídách úplné. V 1. – 5. tř. byli žáci ze
sídliště umísťováni přechodně do konce listopadu.

Pohyb žactva s sebou přinášel různé problémy ať už povahy administrativní či výchovné.
Mnozí žáci přišli z různých pražských předměstí či z venkova a celky tak vznikající byly
značně různorodé.
Plán práce školy
se v prvé řadě zaměřil na to, ukázat žákům úspěchy, kterých naše společnost dosáhla za
období uplynulých 20 let. V tomto směru jsme spolupracovali s občanskými výbory a dalšími
organizacemi v Hostivaři. Uskutečnila se řada besed s poslanci ONV s. Kučerou, s.
Sklenářem, dále s předsedou místí org. SPB s. Vyhnalem, který přišel i mezi učitele na člen.
Schůzi ZO ROH a seznámil nás s událostmi v Hostivaři a okolí před 20 lety v době pražského
povstání.
Zvláštní pozornost byla věnována přípravám vlastních oslav. Tyto začaly velkou účastí
žactva na lampiónovém průvodu k výročí VŘSR. Na velkých, speciálně zhotovených mapách
sledovali žáci postup osvobozovacích jednotek na našem území. Žáci se hlouběji seznamovali
s historickými událostmi před 20 lety. Všichni jsme měli příležitost zúčastnit se besedy
s armád. generálem Ludvíkem Svobodou, který přednášel v místní továrně TOS. Oslavy
vyvrcholily v měsíci dubnu a květnu. Žáci vystoupili a schůzi spojených občanských výborů,
na které jako hlavní řečník vystoupil generál Blahník. Žákům byl promítnut film Němá
barikáda. V rámci oslav byla též zařazena akce vydávání občanských průkazů pro patnáctileté
žáky. Vedle příslušníků VB pohovořil k žákům s. posl. Kučera. Úspěšná byla též oslava 1.
máje, kterého se zúčastnilo přes 300 žáků nepočítaje žáky 8. tříd, kteří byli zařazeni do
průvodu ve svazku OV ČSM. Účast žáků a pracovníků školy významnou měrou přispěla
k zajištění důstojného průběhu oslavy místí organizace Svazu protifašistických bojovníků u
Památníku padlých, do kterého byla vložena prsť z dukelského bojiště. Pionýrská organizace
se podílela hlídkami a zajišťováním květin.
V rámci branného cvičení pochodovali žáci IX. tříd o trase revolučních bojů u Chodova.
Současně probíhala od počátku školního roku příprava na III. celostátní spartakiádu.
Všichni učitelé tělesné výchovy a vyučující 1. – 5. post. roč. nacvičovali se žáky, učitelům 1.
– 5. tříd přitom vydatně pomáhali rodiče. Na obvodní spartakiádě na hřišti Slávie ve
Vršovicích vystoupili žáci v těchto počtech a skladbách:
a) Na sluníčku – žáci 1. a 2. tříd – 1 celek = 36 ž. Nácvik vedli s. Kříž a s. Křížová
b) Učit se hrou – ž. 4. – 5. tříd – 2 malé celky = 48 ž. Nacvičovaly s. Hájková, s.
Kadlecová, s. Vávrová, s. Voštová
Žáci 4. tříd byli v době obvodní spartakiády ve škole v přírodě v Polubném. Tam
pokračovali v nácviku, aby se po návratu mohli zúčastnit vystoupení na Strahově.
c) Má země je kvetoucí louka – žákyně 6. – 8. tříd, cvičilo 6 celků = 96 žákyň.
Nacvičovaly s. Navarová, s. Kosinová.
d) Jeden za všechny – žáci 6. – 8. tříd – 1 celek = 20 žáků. Nacvičovala s. Jiřina
Svobodová, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou s. Bednářová Marie, která
velmi obětavě nácvik dovedla ku konci.
Na Strahově vystoupilo 96 žáků 4. – 5. tříd
a
32 dívky 6. – 8. tříd
Je nutno uvést, že secvičené srazy probíhaly za velmi nepříznivého počasí, jaro bylo velmi
deštivé a poměrně chladné. Po úspěšném vystoupení byla obětavost žáků oceněna i pochvalou
vedoucího školského a kult. odboru ONV v Praze 10 s. Císaře.
Na škole byly rozprodány vstupenky na obvodní spartakiádu a bylo prodáno celkem za
2.100,- Kčs.
Po 19. červnu se místnosti školy staly ubytovnou pro návštěvníky III.CS.Vedoucí
ubytovny byla s. Zárubová – pracovnice pro hospodář.-správní věci a ubytování přímo
připravoval s. Křtěn – školník s kolektivem provozních zaměstnanců.
V budově školní družiny bylo umístěno pionýrské léto, pro žáky bylo vařeno ve školní
jídelně.

Ke všem slavnostním příležitostem připravoval výzdobu školy s. Rudolf Marek, který
iniciativně pečoval o zlepšení vzhledu budovy i nátěrem šaten, tuto práci provedli žáci za jeho
vedení.
Zajištění všech akcí a nácviků si vyžádalo mnoho sil a obětavé práce všech pracovníků,
kteří přispěli k jejich uskutečnění. Jako členky městského výboru ČSTV pracovaly pro zdar
III.CS s. Hanušová a s. Navarová.
Pionýrská organizace a ČSM vedly své členy k obětavé účasti na zvelebení vzhledu okolí
školy a na hřišti Na střelnici. Bylo odpracováno kolem 1000 hodin ve volném čase žáků. Žáci
IX. tříd za vedení s. Borovičky během 2 dní vykopali jámu na vodoměr, aby mohla být
zřízena vodovodní odbočka na hřiště. Žáci se podíleli na výsadbě stromků v oblasti u nádraží
Hostivař.
V rozmísťovacím řízení bylo postupováno podle nových směrnic, kterými byly zavedeny
přijímací zkoušky na střední školy. S komplexním hodnocením byli seznámeni žáci
v přítomnosti rodičů. Na další studium se přihlásilo celkem 58 žáků a byli přijati 53 žáci, 10
z nich po podaném odvolání.
Do učebního poměru horník vstoupil žák Otakar Waldeker. I letos převládal zájem žáků o
vyhledávané obory.
Ke zjišťování skutečných vědomostí žáků bylo používáno materiálů z Krajského
pedagogického ústavu nebo těch, které byly sestaveny předmět. komisemi na škole. V období
před vánocemi provedl inspekci na škole s. oši Kubala. S ním spolupracovali obvodní
metodici s. Šamoa – v oboru gramatiky a s. Kociánová – literár. vých. a sloh. Inspekce byla
zaměřena k českému jazyku a k prověření stavu ve třídách bylo použito ministerské prověrky
pro IX. třídu. Závěry z inspekce byly projednány v předmětové komisi čes. jazyka a na
pedagogické radě v pololetí. Bude nutno větší měrou pečovat o jazykovou kulturu ve všech
předmětech.
Na škole vedla 1 oddělení zvláštní tělesné výchovy s. Navarová. V něm bylo zařazeno 32
dětí. Žáci se úspěšně umísťovali na různých turnajích.
Do obvodního kola matematické olympiády postoupily žákyně Baštýřová, Tučková a
Procházková Jiřina.
Radikálním způsobem bylo nutno bojovat s pokusy některých žáků, zejména ze sídliště, o
záškoláctví. Bylo to udivující zejména u dívek. V likvidaci těchto jevů škole pomáhala s.
Kavánková – ONV.
Spolupráce vyučujících čes. jazyka s místní pobočkou OLK byla úspěšná, mnoho nových
čtenářů z řad žáků se letos přihlásilo.
Školní družina měla 3 oddělení se 72 žáky. Jako nová pracovnice nastoupila s. Helena
štruková za s. Plíškovou, která odešla na ZDŠ Dubečská jako učitelka 1. – 5. p. r. Školní
družina se ve své práci zaměřila na péči o tělesné zotavení žáků a na pěstování zájmové
činnosti.
Materiální zabezpečení
Neuspokojivý byl stav vyřizování objednávek nutných oprav, zejména po reorganizaci
podniků, které tyto opravy provádějí. Vlivem nepříznivého počasí v zimě došlo k narušení
omítky na budově, poškození okapů a v souvislosti s tím k promáčení zdi v přízemí budovy.
Přes veškeré urgence nedošlo k provedení oprav stejně jako ve školních dílnách, kde je nutno
provést opravu rovné střechy. V poschodí hlavní budovy bylo vyměněno zábradlí a na chodbě
zvýšeno, aby byla zajištěna bezpečnost žáků při jejich značném počtu. V souvislosti
s přípravami na III.CS byly škole poskytnuty prostředky na zlepšení výzdoby. Větší vzornost
byla též věnována školní družině, aby měla příznivější podmínky k pěstování zájmové
činnosti žáků. O hlavních prázdninách má být přikročeno k zavádění tekoucí vody do tříd, kde

bylo nutno spokojit se pouze s umyvadlem (pravé křídlo hlavní budovy a třídy ve vedlejší
budově.
SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy za předsednictví s. Dr. Prokšana pomáhalo škole materiálně
a někteří z jeho členů se velmi obětavě věnovali výchovné práci s rodiči i se žáky. Pro
zajištění nácviku na III.CS byl zakoupen nový elektrický gramofon, dále poskytnuty
prostředky na lyžařský zájezd VIII. tříd. Kapacita pionýr. tábora v Polubném nestačila pro
všechny žáky VIII. tříd – zájemce o lyžařský zájezd, proto 25 žáků z VIII.C jelo do Krkonoš
na Pomezní boudy za vedení s. Navarové a Forštové. Vedoucí zájezdu do Polubného byla s.
Kosinová, s ní jela s. Loubová a další pracovníci byli zajištěni z řad členů SRPŠ. Jako
každoročně se účasti a získávání pracovníků podílela s. Kotková, členka výboru SRPŠ. Tato
soudružka pracovala též jako zdravotnice ve škole v přírodě rovněž v Polubném, kam byly
vyslány třídy IV.A a IV.B se s. Kadlecovou a Hájkovou a s vychovatelkami s. Fafkovou a
Petrákovou.
Třídní výbor III.A zajistil pobyt v přírodě v únoru 1965 žákům této třídy, s nimi jela s.
Makovičková do Bezdružic – do chaty ZV ROH závodu ČKD.
Některé třídní výbory účinně podporovali třídní učitele při projednávání výchovných
otázek, při řešení případů záškoláctví, při doprovodech žáků na nácviky na spartakiádu. Zde
vynikla práce tříd. výboru VII.C za vedení s. Krauchera, v VIII.C, kde 2 otcové vedli
pionýrský oddíl, v VII.A, kde s. Stanislav Švára – předseda výchovné komise SRPŠ a tříd.
výboru pracoval též jako vedoucí oddílu PO.
Práce výboru SRPŠ byla velmi ztížena tím, že t. č. není v Hostivaři možnost k uspořádání
plenární schůze, na kterou by mohl přijít alespoň poloviční počet rodičů. Kulturní dům, kde se
schůzky dříve konaly, byl naplněn nábytkem, stal se z něho tedy sklad a mimo to bude nutno
provést jeho generální opravu.
Výbor SRPŠ poskytl prostředky na odměny žákům IX. tříd k ukončení školního roku a
k odměnění nejlepších pionýrů na skupinovém shromáždění v květnu, které bylo uspořádáno
k 20. výročí osvobození ČSR.
Spolupráce s veřejností
Styk s občanskými výbory byl udržován zejména prostřednictvím s. učitelů, kteří v těchto
orgánech pracovali jako jejich členové. Své poslání zdárně splnili s. Kříž, s. Hájková, s.
Vávrová. Ku prospěchu společné věci – výchovy mládeže přispěl i osobní styk s poslanci s.
Sklenářem a Kučerou a se s. předsedou obč. výboru č. s. Koldou. Na území tohoto občan.
výboru leží i hřiště Na střelnici, které nemohlo být dokončeno, i když tam práce značně
pokročily. Přes hřiště má být v r. 1966 vedeno plynovodní potrubí, což znamená opětné
rozrušení tohoto pozemku. Velmi pečlivě se o postup prací staral s. Jan Lukeš spolu
s pověřeným členem výboru SRPŠ s. Miloslavem Dvořanem.
Patronátní závody Kablo a Filmové ateliéry nám spolu s řadou dalších závodů –
Papírnami, Pérovnou, Barvy laky byly nápomocny po materiální stránce a mnozí jejich
pracovníci současně i jako členové SRPŠ přisívali k lnění úkolů školy. Úspěšné byly exkurze
do těchto podniků, při nichž se žáci velmi podrobně seznámili se vším, co se v Hostivaři
vyrábí.
Vcelku byl tento školní rok bohatý na události i poměrně rušný. Přesto se všem
pracovníkům dařilo úsilí o vnitřní kvalitní práci školy, i když si realizace této snahy
vyžadovala mnoho obětavosti a nároků na čas všech vyučujících.
Školní rok byl ukončen
dne 19. července 1965
Jiří Spilka

