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Školní rok 1966/67 byl zahájen dne 1. září 1966 za účasti zástupců občanských výborů, SRPŠ 
a patronát. závodu Kablo Hostivař. 
 
V jeho průběhu došlo k řadě změn v učitelském sboru. Na počátku 2. pololetí nastoupila 
dvouleté neplacené pracovní volno zástupkyně ředitele s. Zdeňka Frajtová, která dočasně 
přesídlila se svým manželem, pracovníkem v diplomatických službách, do Berlína v NDR. Do 
funkce zástupkyně byla jmenována s. Alena Zlatkovová, která dosud pracovala jako učitelka 
na ZDŠ v Praze 10 – Stranicích, Solidarita. Vedoucí skupiny PO ČSM s. Jaroslava Kejzlarová 
ukončila pracovní poměr dohodou, aby se mohla plně věnovat péči o své malé dítě. Od 
pololetí do konce školního roku se v této funkci vystřídaly s. Eva Hullová a s. Alena 
Neumannová. Pro déle trvající nemoci byly zastupovány s. Jar. Dukátová s. Frant. Bezpalcem 
(důchodce), s. Jar. Gejdošová s. Karlem Vondrákem (důchodce), s. Oldra Haintzová s. Marií 
Hájkovou (důchodkyně), s. Alena Hyšková s. Synkovou. Od počátku dubna čerpaly 
dvanáctitýdenní pracovní volno k přípravě a vykonání státní zkoušky s. Jana Forštová a s. 
Věra Štěpánková, za něž byly na zástup přijaty s. Jitka Švejdová a s. Emilie Kadlecová. 
Pracovníci školy se i v tomto roce zaměřili na plnění úkolů zejména v oblasti komunistické 
výchovy a modernizace vyučování. 
Dle rozboru dosažených výsledků a závěrů všeobecné inspekce se jeví výsledky práce školy 
jak úspěšné. Inspekci prováděl obvodní školní inspektor s. Polák ve dnech 10. II. – 28. III. 
1967. 
Ze 114 žáků IX. tříd se 60 žáků přihlásilo na výběrové školy, z toho počtu byli 4 žáci přijati 
na vojenské školy a 50 žáků na další střední školy.  
Zvláště ztížené podmínky pro práci měli třídní učitelé tříd I., II., IV.A a VI.A, v jejich třídních 
kolektivech byly zařazeny cikánské děti ze dvou rodin Stojkových, které bydlí v Hostivaři – 
Hostivařská 130.  
 
Počty žáků a třídnictví. 
Třída  Žáků 

celkem 
Hoši  Dívky Třídní učitel 

I. 31 17 14 Irena Vaštová 
II. 32 12 20 Miluše Vávrová 
III.A 22 11 11 Věra Hanušová 
III.B 23 11 12 Miroslava Reitmayerová 
IV.A 26 9 17 Josef Kříž 
IV.B 25 8 17 Marie Křížová 
V.A 24 12 12 Františka Makovičková 
V.B 26 13 13 Jana Doubková 
VI.A 37 17 20 Jitka Loubová 
VI.B 35 19 16 Libuše Štrausová 
VII.A 34 17 17 Olga Svítková 
VII.B 26 11 15 Jaroslava Gejdošová  
VII.C 23 12 11 Eva Janušková 
VIII.A 36 13 23 Marie Kosinová 
VIII.B 37 17 20 Emanuel Borovička 
VIII.C 34 13 21 Jana Forštová 
IX.A 32 18 14 Jana Lidická 



IX.B 26 16 10 Karel Pohan 
IX.C 32 16 16 Marie Novotná 
IX.D 21 9 12 Oldra Haintzová 
 
Vedoucí školní družiny: Vlasta Bezpalcová 
Vychovatelky ŠD: Jaroslava Fafková 

Miloslava Šimková 
 
Vzhledem k úbytku žactva, který se letos projevil na naší škole ve značné míře, bude mít 
škola v příštím školním roce o tři třídy v 6. – 9. p. r. méně. S tím souvisí odchod čtyř 
pracovnic, které ke ne 1. září 1967 přecházejí na jiné školy obvodu Praha 10. 
S. Alena Hyšková, Jaroslava Gejdošová a Jitka Loubová budou umístěny na ZDŠ Zahradní 
Město – sídliště východ a s. Eva Janušková na ZDŠ U vršovického nádraží. 
S. Jana Doubková byla na vlastní žádost přelžena na obvod Praha 4 a bude pracovat na ZDŠ 
na sídlišti Novodvorská (Braník). 
Do první třídy byli koncem ledna zapsáni 43 žáci, budeme tedy míti v příštím školním roce 
dvě 1. třídy. 
V období předvánočním byly zahájeny práce na zavádění tekoucí vody do částí obou budov. 
Současně byl vybudován i rozvod teplé vody. Ve všech třídách a na hygienických zařízeních 
jsou nyní umyvadla, dále byla zřízena umyvárna u tělocvičny.  
Protože veškeré práce byly prováděny za plného provozu školy, došlo k vážnému narušení 
veškeré naší práce. Po určité časové úseky byly vyřazeny současně až 4 učebny z provozu, po 
dobu asi 2 měsíců i tělocvična. Téměř denně jsme řešili problémy, jak zajistit prostor pro 
vyučování, jak přesouvat jednotlivé třídy. Všude byl hluk, prach, nečistota po vybouraném 
zdivu. Musili jsme se však smířit se skutečností, že všechny útrapy je nutno podstoupit, aby 
škola byla modernizována. Provádějící podnik nebyl ochoten potřebné práce vykonat v době 
hlavních prázdnin, kdy by to bylo nejvhodnější. 
Je třeba poznamenat, že situaci se podařilo úspěšně zvládnout dík obětavosti a iniciativnosti 
všech pracovníků školy. Značnou tíhu přitom nesli i provozní zaměstnanci. 
Počátkem 2. pololetí se ujala funkce školní lékařky Dr. Naděžda Hegerová, která vystřídala 
Dr. Hrobskou. Jako sestra nové škol. lékařky pracovala s. Wienerová, která je současně sestro 
ve zdejším dětském středisku u Dr. Strnada. Tím se i styk školy se zdravotní péčí upevnil a 
změna se ukázala jako prospěšná. Měli jsme i větší možnost podrobněji se seznamovat se 
zdravotním stavem žactva, celková spolupráce byla na dobré úrovni. I péče o chrup žactva 
probíhala zdárně – obvyklým způsobem – t. j. dvěma návštěvami každé třídy na zdravotním 
středisku u Dr. Smolové. V letošním školním roce – přes všechny hygienické nedostatky – 
nedošlo k výskytu inf. žloutenky na škole vůbec. 
Ze součinnosti výboru SRPŠ byly organizovány 2 lyžařské zájezdy žáků VIII. tříd, které vedla 
uč. tělesné výchovy s. Jiřina Svobodová. 64 žáci se podrobili lyžař. Výcviku v Polubném a 20 
žáků třídy VIII.C na Pomezních boudách. Během obou zájezdů nedošlo k vážnějšímu úrazu a 
tak jsme mohli být i po této stránce spokojeni. 
Výbor SRPŠ za vedení předsedy s. Jaroslava Kalivody byl nápomocen vedení školy při řešení 
různých obtížných situací a snažil se aktivizovat k podpoře výchovného úsilí třídních učitelů. 
Letošním rokem končí svou práci ve výboru dlouholetí pracovníci s. Chudomelová, s. Aron, 
s. Vysoký, jejichž děti ukončily IX. třídu a odcházejí na další školy. Za jejich obětavou práci 
jim patří náš vděk. 
Ve výboru ZO KSČ došlo po výroční členské schůzi ke změně v osobě předsedkyně. Tuto 
funkci převzala s. Jana Forštová, členy výboru jsou i nadále s. Miroslava Reitmayerová, Oldra 
Haintzová, Marie Křížová a Alena Zlatkovová. 



Předsedkyní ZV ROH se po výroční schůzi stala s. Jana Lidická, s ní v ZV pracuje s. 
Svobodová, Vávrová, Hanušová, Voštová. 
Výbory obou organizací se platně podílely na plnění učebně výchovných cílů školy a 
zabývaly se řešením různých problémů. 
Přes hřiště Na střelnici bylo pokládáno plynovodní potrubí a zejména prací žáků za vedení s. 
Marka – učitele pracovního vyučování – a s. Jana Lukeše – staveb. Dozor ONV – se podařilo 
uvést plochu hřiště do přiměřeného stavu.  
Od počátku 2. pololetí byly i na naší škole zavedeny volné soboty, čemuž předcházely na 
všech školách různé úvahy a rozbory, otázkou se zabývalo mnoho činitelů, zavedení volných 
sobot bylo schváleno v radě ONV. Jelikož k redukci učebního plánu došlo až v měsíci červnu 
s platností od 1. září 1967, bylo velmi obtížným úkolem sestavit rozvrh hodin na 
jedenáctidenní cyklus tak, aby přiměřeně odpovídal různým hlediskům.  
Budova školních dílen, která je určena k likvidaci, byla školskou správou v Praze 10 pronajata 
jako skladiště závodu Tesla Karlín, který o to projevil zájem. Nová dílna byla zřízena 
v přízemí hlavní budovy z jedné učebny, v učebně další umístěna pracovna pro výuku oboru 
pracov. výchova – pozemky. 
V oblasti Zahradního Města – sídliště západ byla v listopadu otevřena nová ZDŠ, kde se stal 
ředitelem s. Jan Vlasatý, zatím co na ZDŠ sídliště – východ vystřídala dosavadní ředitelku s. 
Růženu Spěvákovou s. Blanka Filipová. 
Do naší školy chodí nyní jen mizivý počet žáků ze Zahradního Města – je to pozůstatek 
z minulých let. 
Školní rok byl ukončen pro žáky IX. tříd dnem 15. června, pro ostatní žáky dnem 30. června 
1967. 
 
Jiří Spilka, 
ředitel školy 
 
 


