1970/71
Počty žáků a třídnictví
Třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Celkem
24
25
24
23
25
25
23
21
25
30
23
24
32
34
25
23
29
22

Hoši
11
12
10
15
14
12
9
11
10
16
12
14
13
14
9
10
17
8

Dívky
13
13
14
8
11
13
14
10
15
14
11
10
19
20
16
13
12
14

Třídní učitel
Helena Brejchová
Miluše Vávrová
Jaroslava Kramlová
Miroslava Reitmayerová
Věra Hanušová
Josef Kříž
Marie Křížová
Jana Spurná
Svatava Herbichová
Irena Voštová
Libuše Štrausová
Jana Vláčilová
Věra Štěpánková
Jiřina Svobodová
Marie Kosinová
Emanuel Borovička
Oldra Haintzová
Jaruše Dukátová

Vedení školy: Jiří Spilka, Jana Forštová
Bez třídnictví: Karel Pohan, Rudolf Marek, Jana Vocetková
Školní družina: Vlasta Bezpalcová, Miloslava Šimková, Jindřiška Kubošová, Jitka Krotilová
Školní rok 1970 – 71 byl zahájen dne 1. září 1970 za účasti zástupce OV KSČ s. Dr.
Hofmanna a zástupce ONV s. V. Pasryse, předsedy občan. výboru č. 9 v Hostivaři.
Dosavadní zástupkyně ředitele s. Alena Zlatkovová byla jmenována ředitelkou ZDŠ
Dubečská v Praze 10 – Strašnicích a nově byla v této funkci na naší škole ustanovena s. Jana
Forštová, do této doby učitelka v 6. – 9. roč. zdejší školy. Nově nastoupily do 1. – 5. post. roč.
s. Jaroslava Kramlová (z funkce vychovatelky ŠD ZDŠ Zahrad. Město – východ) a s. Jana
Spurná (rovněž z této školy – učitelka R – T. v. ). V průběhu školního roku nastoupila na
mateřskou dovolenou s. Jana Vláčilová, tříd. Uč. 6.B a na její místo byla po dobu
nepřítomnosti přijata s. Magda Nejedlá, důchodkyně, uč. R. Ze ZDŠ v Praze 10 – Vršovicích
byla na naši školu přeložena s. Jana Vocetková, obor CH – P.
Ve funkci předsedkyně výboru ZO KSČ pracovala s. Miroslava Reitmayerová, předsedou ZV
ROH se stal s. Rudolf Marek, který ve funkci vystřídal s. Jiřinu Svobodovou (dálkové
studium při rozšiřování aprobace o Z).
Jako předseda hlavního výboru SRPŠ pracoval s. Procházka, který funkci převzal od s.
Dvořana.
V novém roce jsme se rozloučili s bývalou dlouholetou pracovnicí školy s. Hedvikou
Tavbovou, která náhle skonala. Jejího působení vděčně vzpomnělo mnoho jejích žáků i
spolupracovníků.
Letošní školní rok byl ve znamení oslav 50. výročí založení KSČ v roce 1921. Již v říjnu 1970
byl na schůzi školských pracovníků obvodu v Domě barikádníků ve Strašnicích přednesen

závazek ŠKS, s ním v souladu byly i závazky jednotlivých pracovišť, tedy i školy naší. Vedle
celé řady akcí, kterých se škola zúčastnila (koncerty, kino, divadelní představení v rámci
Klubu mladých diváků, výstavy) jsme měli na zřeteli to, aby naše činnost měla praktické
výsledky, aby si žáci do života odnášeli konkrétní poznatky a správné návyky.
Zásluhou učitelů ruského jazyka – zejména s. uč. Dukátové se 8 žáků školy umístilo na 1.
místě v obvodním kole soutěže Puškinův památník, pořádané OV SČSP v Praze 10. V ruské
olympiádě postoupila žákyně Říhová Eva do krajského kola a skončila na 3. místě.
Žáci účinkovali na veřejných schůzích, kterých se zúčastňovali i pracovníci školy, aby
veřejnost byla o práci školy a případných problémech informována a zejména se orientovala
na pomoc škole.
Škola jako celek se zúčastnila vzpomínkové oslavy k výročí povstání lidu pořádané ne 4. V.
1971 občan. výbory v Hostivaři a MO SPB. Třicet žáků bylo vysláno jako čestná stráž
k pamětním deskám. Účastníci pietní vzpomínky vyslechli projev gen. v zál. s. Jašíčka. Škola
přispěla i vhodnými básněmi do programu.
Veřejnost oceňovala i vkusnou výzdobu školy, kterou organizoval a připravoval s. Marek.
Velmi vhodné bylo použití snímků z různých úseků činnosti školy. Tak byla např.
dokumentován oprava školního oplocení, která se mohla uskutečnit jedině dík spolupráci
školy se složkami v místě, se SRPŠ a Výzkumným ústavem pozemních staveb v Hostivaři. Ve
dnech 17., 23. a 24. dubna se sešlo mnoho pomocníků z řad rodičů, učitelů, žáků a pracovníků
občanských výborů. Výsledkem je vyřešení havarijního stavu oplocení, který hrozil těžkými
důsledky. Významnou zásluhu o koordinaci činnosti všech složek má s. Václav Parys a o
dokončení podstatné části prací s. Jaroslav Parys – pracovník VÚPS.
Velká byla i péče o čistotu okolí Prahy, o údržbu zeleně a o další zelené plochy v Hostivaři
v rámci patronátní smlouvy mezi školou a podnikem Sady, lesy, zahradnictví.
Veřejnost ocenila i naši podporu akcím ONV – vtipné letáčky vyrobené žáky za vedení s.
Marka ke sběru kovového šrotu i k jarnímu úklidu vzbudily žádoucí propagační ohlas. Žáci se
podíleli na zvelebování Hostivaře v místě, kde bydlí a byli vedeni k tomu, aby chránili to, co
občané vybudují.
S velkým zájmem dětí se setkala organizace sbírky na pomoc bojujícímu Vietnamu, žáci III.
třídy z podnětu s. uč. Křížové zaslali balík dárků dětem v dětské vesničce SOS.
V kontaktu s veřejností byli i žáci školní družiny, kteří konali veřejně prospěšnou práci
v okolí tohoto zařízení a pečovali o okrasný záhonek, který sami založili. Družina pak po celý
školní rok rozvíjela i jejich další zájmy na úseku tělesné výchovy, výhovy k bezpečnosti
v dopravě (doplňovalo celkové úsilí školy), v oboru poznávání přírody a památek Prahy, dále
na úseku polytechnické výchovy. Celkově zajišťovala kvalitní péči dětem zaměstnaných
matek, pěstovala srdečné vztahy k důchodcům, v jejich klubu uspořádala program, k MDŽ
vystoupili žáci v závodech.
Je nutno zdůraznit, že styk školy s veřejností, ulič. org. KSČ, občanskými výbory a poslanci
měl velký význam zejména v tom směru, že škola nebyla isolována a že jsme se při řešení
velmi závažných problémů mohli opřít o odborníky i další pracovníky SRPŠ, občan. výborů a
hostivařských závodů.
Tím největším problémem je v současné době havarijní stav vedlejší budovy školy, která
musela být vyřazena z provozu. Ztratili jsme tak možnost vyučovat ve třech učebnách a
v tělocvičně. To vedlo k opětovnému zavedení střídavého vyučování a ke zhoršení podmínek
k provádění výuky tělesné výchovy. Zásluhou s. hospodářky školy Vlasty Procházkové a
školníka s. Miroslava Křtěna bylo dosaženo toho, že od listopadu 1970, kdy se závada
projevila, do konce škol. roku byla zajištěna potřebná dokumentace k opravě – jednalo se o
koordinaci činnosti různých podniků. Přitom nám velmi vyšel vstříc Výzkum. ústav pozem.
staveb s. inž. Sedlecký a z PAAT s. inž. Voplakal. Za podpory místních poslanců, zejména s.
Dr. inž. Nováka a člena výboru SRPŠ a předsedy občan. výboru s. inž. Frant. Hanuše bylo

docíleno příznivého stanoviska ONV i NVP k urychlenému zahájení opravy (zpevnění
základů a rekonstrukce stropu). Provedení opravy je tím naléhavější, že výstavba bytů
v Hostivaři pokračuje a případný přírůstek žáků naši situaci ještě zhorší. Velkou nevýhodou
pro žáky i rodiče bude po určitou dobu střídavé vyučování, z 11 tříd 1. – 5. p. r. postihne 8
tříd.
Hlavní výbor SRPŠ spolu s třídními výbory podporoval výchovné snahy školy a poskytoval jí
všestrannou pomoc. Podílel se na organizování lyžařského zájezdu žáků 8. tříd do rekreační
chaty ZV ROH Kablo Hostivař, zájezd za vedení s. Svobodové, Spurné, Bezpalcové a s.
Marka splnil své výchovně-výcvikové poslání. Materiální podpora byla poskytnuta i na
týdenní pobyt žáků třídy IV.A v přírodě za vedení tříd. učitelky s. Spurné. Dále byla
poskytnuta částka 500,- Kčs na odměny pro žáky, kteří končí 9. třídu a bude podpořen i
putovní tábor školy, který provedou pracovnice školní družiny na Šumavě. S pmocí výboru
SRPŠ byla provedena akce ONV – seznámit rodiče našich žáků s dosavadními výsledky práce
a podnítit iniciativu rodičů v rámci III. etapy rozvoje masově politické práce. Jako
instruktorka výboru SRPŠ přicházela na jeho schůze tajemnice školské a kulturní komise
ONV s. Marie Forštová.
Významným a velmi náročným úkolem bylo rozmisťovací řízení, v jeho průběhu škola plnila
veškeré pokyny ŠKS i jeho nadřízených složek. Třídní učitelky 9. tříd s. Haintzová a
Dukátová odpovědně připravily veškeré materiály k jednání komise. Ocenily jsme i
odpovědný a zásadový přístup zástupců ONV – s. Paryse a s. Sklenáře. Na zřeteli měla
komise co největší objektivnost, zájem společnosti i žáků samých. Potěšilo nás uznání rodičů
žáků třídy IX.A, kdy dopisem adresovaným NVP vyjádřili dík za připravenost žáků ke
zkouškám i za způsob našeho jednání. Potěšilo nás, že převážná většina žáků hlásících se ke
studiu, byla přijata.
Otázky školní hygieny byly konsultovány se školním lékařem Dr. Strnadem, s nímž jsme byli
v pravidelném styku. Plánovitě probíhaly lékařské prohlídky, oboustranně sledován zdravotní
stav žáků, s. Spurná vedla vyučování zvláštní těles. výchovy. Úspěšně byla ve spolupráci
zajišťována hygiena dětí cikánů – Romů a společně s lékařem jsme působili i na jejich rodiče.
Značná pozornost byla věnována výchově žáků k bezpečnosti v dopravě. Úsilí třídních učitelů
bylo doplněno besedou s. Štěpánka, pracovníka dopravního odboru NVP spojené s filmem.
Jako odborník dovedl ocenit dosavadní práci školy i na tomto úseku.
Branné cvičení a branné vycházky nám pomáhaly pěstovat odolnost žáků, kázeň a vytrvalost.
Při nácviku činnosti po vyhlášení 2. stupně pohotovosti CO (v rámci obvodu) se ukázala
snaha pracovníků co nejlépe plnit veškeré úkoly spojené s případnou evakuací.
Člen obvodní komise lidové kontroly s. Bukovský provedl kontrolu stavu a využití pomůcek
školy, přitom nebyly zjištěny podstatné závady.
I za stísněných podmínek jsme se snažili vytvořit pro nás všechny příznivé pracovní prostředí.
Při provozu byly opraveny všechny šatny a svépomocí natřeny.
Nepřízeň počasí provázela téměř všechny výlety žáků, zejména měsíc červen byl velmi
deštivý.
I letošní výsledky naší práce ukazují na neokázalou a svědomitou práci celého kolektivu
pracovníků.
Školní rok byl ukončen dne 30. 6. 1971.
Jiří Spilka,
ředitel školy

