1965/66
Školní rok začal dne 1. září 1965. K slavnostnímu zahájení byli přizváni zástupci občanských
výborů v Hostivaři. Dostavili se i někteří poslanci ONV, dále zástupce SRPŠ a hosté
z patronátního závodu. Spolu s ředitelem školy navštívili zejména třídu I. a třídy IX., v nichž
k žákům promluvil s. poslanec Sklenář.
Změny v učitelském sboru.
Ze školy odešla s. učitelka Božena Hájková, byla přeložena na ZDŠ v Praze 10 – Zahradní
Město – východ. Jako nová vedoucí skupiny PO ČSM k nám přišla s. Jaroslava Kejzlarová,
která v této funkci vystřídala s. Helenu Hlávkovou, jež odešla na učitelské místo na ZDŠ
v Praze 10 – Gutova ul. Za s. Marii Kosinovou, která v měsíci září onemocněla a až do konce
školního roku byla nepřítomna, pracoval do 30. dubna 1966 na zástup s. Antonín Vyhnal, jenž
loni skončil aktivní učitelskou činnost jakožto ředitel ZDŠ v Praze 10 – Dubečská a po více
než 30 letech opět učil na hostivařské škole. Dne 12. května po něm převzal úvazek s. Josef
Zvánovec z Mukařova u Říčan, který jako třídní učitel vedl třídu VII.A až do konce školního
roku.
Za s. Jiřinu Svobodovou, která od počátku školního roku čerpala mateřskou dovolenou a
později pracovní volno do 19. V. 1965, pracovala u nás s. Alena Škvarová z Vinohrad. Ta
převzala dne 20. května úvazek s. Jitky Loubové čerpající pracovní volno k přípravě na II.
státní zkoušku z biologie a chemie. Vykonáním zkoušky získala s. Loubová aprobaci pro
vyučování na školách II. cyklu.
Dlouhodobě byla nemocna s. Jaroslava Dukátová, která po vánocích již nenastoupila a až do
30. IV. 1966 byla v nemocniční péči. Tíhu povinnosti připravit její třídu IX.A k přijímací
zkoušce z čes. jazyka na školách II. cyklu a řešení veškerých záležitostí souvisejících
s rozmísťovacím řízením žáků převzala obětavě s. učitelka Hedvika Tarabová. Obtížných
úkolů se zhostila se ctí.
Za s. Jaroslavu Gejdošovou, která byla rovněž delší dobu nepřítomna pro nemoc, převzal na
počátku II. pololetí úvazek s. Antonín Tuháček, další obětavý učitelský důchodce.
Po dobu lázeňského léčení zastupovaly v měsíci červnu s. Emilii Kadlecovou s. Tarabová a s.
Marii Křížovou s. Marie Zelenková.
K počátku školního roku byly z naší školy předány do nové školy n sídlišti v Zahradním
Městě loňská třída VI.E a loňská VII.E (žáci bydlící na sídlišti). Část žáků třídy VII.E zůstala
u nás a tvořila jádro třídy VIII.D, do které byli zařazováni nově přistěhovaní žáci, kteří
nemohli být umístěni na sídlištní škole. Rovněž třída IX.D byla složena výlučně z žáků
bydlících na novém Zahradním Městě. Nevelký počet žáků 6. – 9. tříd se v průběhu školního
roku přestěhoval.
Počty žáků ve třídách
Třída
I.
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A

Celkem
30
21
22
25
23
26

Chlapci
11
10
9
9
7
15

Dívky
19
11
13
16
16
11

Třídní učitelé
Miluše Vávrová
Věta Hanušová
Miroslava Reitmayerová
Josef Kříž
Marie Křížová
Františka Makovičková

IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
VIII.D
IX.A
IX.B
IX.C
IX.D

26
29
29
36
29
29
37
36
36
35
32
33
21
31
31
30
33

13
13
11
19
15
16
12
16
15
21
20
17
11
16
16
15
12

13
16
18
17
14
13
25
20
21
14
12
16
10
15
15
15
21

Jana Doubková
Emilie Kadlecová
Irena Voštová
Olga Svítková
Jaroslava Forsterová
Eva Janušková
Marie Kosinová (1)
Emanuel Borovička
Vlasta Navarová
Jana Lidická
Karel Pohan
Marie Novotná
Oldra Haintzová
Jaruše Dukátová (Hedvika Tarabová)
Libuše Štrausová
Jana Forštová
Jaroslava Gejdošová

Koncem měsíce května byli na naši školu umisťováni i žáci II. – IV. tříd, protože škola na
sídlišti měla naplněny i tyto nižší ročníky. Oproti loňskému školnímu roku byla situace
v tomto směru pro nás příznivější, protože reservy ve třídách dostačovaly a nebylo třeba
provádět zvláštní organizační opatření.
Vlastní školní práce.
Plán školy obsahoval hlavní úkoly, v nichž byl zahrnuty základní prvky komunistické
výchovy. Zejména byla zdůrazněna zvýšená náročnost na pořádek, kázeň a pracovní morálku,
na vědomosti žáků, vztah ke kolektivu a na přímou účast žáků při plnění významných
společenských úkolů. Vyučující se zaměřili i na zjišťování skutečných vědomostí žáků a na
efektivní využívání vyučovacích hodin. Rozhodli jsme se usilovat o pružnější řešení
výchovných problémů ve spolupráci s třídními výbory SRPŠ.
Významnější akce školy.
Školou byl organizován lampiónový průvod k výročí VŘSR. Jeho průběh byl zdařilý. Dále se
značný počet žáků zúčastnil průvodu na 1. máje – tento den letos vynikl zvlášť pěkným
počasím. Obvod Praha 10 tvořil i letos čelo celopražského průvodu.
Dne 5. května 1966 se žactvo i pracovníci školy zúčastnili průvodu a vzpomínkové oslavy
Svazu protifašistických bojovníků v Hostivaři, která se konala u Památníku padlých. U
Památníku se střídaly pionýrské hlídky a do Hostivaře přijela vojenská hudba.
Branná cvičení byla provedena dvě – žáci starších ročníků pochodovali ve směru Horní
Měcholupy.
Dne 31. května byl zahájen XIII. sjezd Komunistické strany Československa. Škola byla
k této příležitosti vyzdobena a její pracovníci spolu se staršími žáky pozorně sledovali průběh
jednání. Závěry sjezdu – část, která se týká školství, bude důkladně rozpracována.
V úterý dne 31. V. byl za vedení PO uspořádán dětský karneval na hřišti Na Střelnici.
V průběhu školního roku pracovníci školy zvýšenou měrou sledovali dílčí výsledky práce
v jednotlivých předmětech, v českém jazyce a v matematice bylo prováděno systematické
zjišťování vědomostí žáků na celé škole. Souhrnné zpracování ukázalo stav učeně výchovné
práce ze širšího pohledu.
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Vlastní výchovná práce se nám dařila, vyskytlo se poměrně málo obtížných výchovných
případů.
Na školy II. cyklu se přihlásili celkem 62 žáci, přijato bylo 45 žáků. Z toho na SVVŠ 15 žáků.
Při přijímacích písemných zkouškách byli celostátně žáci úspěšnější v českém jazyce než
v matematice.
Členy rozmísťovací komise byli za ONV s. Mir. Špánek a za SRPŠ s. Jiřina Zrzavecká.
Vzhledem k stálé péči o bezpečnost práce na škole se projevily na tomto úseku dobré
výsledky, počet úrazů žáků i pracovníků byl minimální. Jeden z žáků VII. třídy utrpěl však
těžší zranění způsobené automobilem při přecházení vozovky.
Na úseku civilní obrany bylo letos započato se školením pracovníků v rámci III. etapy
všenárodní přípravy obyvatelstva. Mezinárodní situace i v průběhu tohoto školního roku
vyžadovala dobrou přípravu. Zejména situace ve Vietnamu je stálým nebezpečím pro světový
mír. Žactvu byly vydány ochranné masky, tyto jsou připraveny ve skladě k vydání.
Byl sestaven přehled o účasti žáků v mimoškolní činnosti. Nepovinné předměty na škole
navštěvoval 81 žák, do kroužků při PO docházeli 73 žáci.
Školní družina měla 3 oddělení, v nich byl zařazeno 60 žáků. Vedoucí družiny s. Vlasta
Bezpalcová spolu s ostatními pracovnicemi dbá o zpestření veškeré činnosti a o zlepšení
vybavení ŠD. Školská a kulturní komise věnovala v tomto školním roce materiálnímu
zabezpečení výchovné práce v ŠD na obvodě velkou pozornost, její zásluhou s tato péče
zkvalitnila i ze strany hospodářských orgánů.
Od 1. dubna 1966 začala na obvodě Prahy 10 pracovat Školská správa ONV v Praze 10
jakožto orgán, který vznikl sloučením školského odboru a střediska pro hosp. správu škol.
Ředitelem ŠS je zkušený pracovník s. Bohumil Císař.
Sdružení rodičů a přátel školy.
Výbor SRPŠ byl v práci řízen s. předsedou Jaroslavem Kalivodou. Pracovali v něm osvědčení
funkcionáři jako např. s. Prokšan, s. Chudomelová, Kotková, Vysoký, Kraucker2, Aron,
Dvořan, Zdeňková a další. Výbor se scházel pravidelně, závěry z jednání byly přednášeny na
aktiv předsedů třídních výborů a projednávány na třídních schůzkách.
Za aktivní účasti výboru byly zajišťovány zájezdy žáků IV. tříd do školy v přírodě, lyžařské
zájezdy (Pomezní boudy – vedla s. Vlasta Navarová a Jana Forštová, Polubný – vedla s. Jitka
Viktorínová a zúčastnili se další pracovníci – členové SRPŠ).
Určitým přínosem po stránce společenského styku i finanční bylo uspořádání společenského
večera v budově hostivařské sokolovny.
Třídní výbory pomáhaly třídním učitelům v řešení výchovných problémů velmi účinně, takže
počet případů řešených výchovnou komisí SRPŠ byl minimální. Řada členů výboru SRPŠ se
snažila podpořit školu ať prací mezi rodiči či pomocí materiální.
Místopředsedou SRPŠ byl na jaře zvolen s. Kraucker, který v této funkci nahradil s. Dr.
Prokšana, jenž po devítileté práci ve výboru SRPŠ letos svou činnost končí. Finanční výdaje
výboru byly letos zaměřeny především na podporu akcí s žáky. Sdružení rodičů uzavřelo
hodnotný závazek ke XIII. sjezdu KSČ, jeho obsahem bylo zajištění potřebných oprav ve
školní budově.
Závody v Hostivaři vycházely škole velmi ochotně vstříc, darovaly nám velké množství
odpadového materiálu pro potřeby výuky pracov. výchově a umožnily četné exkurse do svých
provozů.
Styk s občanskými výbory, uličními organizacemi KSČ a se s. poslanci přispíval k dalšímu
vzájemnému poznávání a k upevňování vztahu spolupráce. Člen MO SPB s. Navrátil provedl
několik besed k doplnění učiva dějepisu. S. poslanec Sklenář seznámil žáky IX. tříd s prací
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komise národního pojištění ONV. Žákům, kteří letos dovršili 15 let věku, byly vydány
občanské průkazy ve svatební síni ONV. Při této příležitosti k nim promluvil poslanec s.
Kučera z Hostivaře.
Hřiště Na střelnici.
Velkou závadou při provádění pracovní výchovy byla okolnost, že školní dílnu bylo nutno
z bezpečnostních důvodů uzavřít. Přes veškeré úsilí jak uvedené školy, tak SRPŠ, občan.
výboru i pracovníka hosp. oddělení školské správy se nepodařilo zajistit nutné opravy. Po
uplynutí 1. pololetí nám byl oznámeno, že budova dílen v Pražské ulici bude zbourána. Výuka
předmětu pracovní výchova byla tedy prováděna za příznivého počasí na hřišti Na střelnici.
Nejobtížnější situace nastala v zimních měsících, kdy bylo nutno žáky zaměstnávat ve třídách.
Takový způsob zaměstnání s sebou přinášel jen omezenou možnost plnění osnov dílenské
složky pracovního vyučování.
Na hřišti Na střelnici úspěšně pokročily práce, do vánoc byla dokončena výstavba
převlékárny, vykopána šachta pro vodovodní přípojku do této šatny. Dosud však nebyla
dořešena otázka přidělení tohoto pozemku do užívání školské správě.
Většina prací byla provedena učiteli a žáky. Velmi záslužnou byla práce s. Oldřicha Lukeše,
jenž práce řídil, sledoval a koordinoval.
Plynovodní potrubí z plynárny v Měcholupech má vést nejen přes plochu hřiště, ale i přes
školní pozemek používaný k výuce prac. vých. – pozemky.
Hřiště Na střelnici má v budoucnu sloužit i zájmové činnosti a pionýrské organizaci.
Výstavba a doprava.
Do koce školního roku byla dokončena výstavba sídliště Zahradní Město východ. Pokračuje
práce na sídlišti Zahrad. Město – západ. Zde má být na podzim otevřena další devítiletá škola.
Tím bude vyřešena dosavadní přeplněnost v oblasti Zahradní Město – Záběhlice.
Hostivař má nyní velmi dobré spojení s centrem města – jezdí tam autobusová linka č. 136,
která má konečnou stanici v Kobylisích.
Ke konci školního roku se do Hostivaře přistěhovalo několik rodin cikánské národnosti
s dětmi.
Školní rok byl ukončen dne 30. června 1966.
Jiří Spilka,
ředitel školy

