
1972/73 
 
Počty žáků a třídnictví 
 
TŘÍDA CELKEM HOŠI DÍVKY TŘÍDNÍ UČITEL 
I.A 28 11 17 Věra Havlíková 
I.B 29 13 16 Cilka Caplová 
II.A 32 17 15 Irena Voštová 
II.B 31 16 15 Jindřiška Kubošová 
III.A 23 12 11 Miluše Vávrová 
III.B 23 10 13 Helena Brejchová 
III.C 24 11 13 Jaroslava Kramlová 
IV.A 22 13 9 Miroslava Reitmayerová 
IV.B 21 12 9 Věra Hanušová 
V.A 23 12 11 Josef Kříž 
V.B 23 9 14 Marie Křížová 
VI.A 31 18 13 Marie Kosinová 
VI.B 31 20 11 Emanuel Borovička 
VII.A 21 13 8 Jana Matysová 
VII.B 21 11 10 Jaruše Dukátová 
VIII.A 24 10 14 Libuše Štrausová 
VIII.B 24 14 10 Jana Vláčilová 
IX.A 27 8 19 Věra Štěpánková 
IX.B 29 13 16 Jiřina Svobodová 
 
Bez třídnictví: Jiří Spilka, řed. 

Jana Forštová, zást. řed. 
Karel Pohan 
Rudolf Marek 
Jitka Elsnicová 

Školní družina: Vlasta Bezpalcová, ved. ŠD 
Jitka Krotilová 
Miloslava Šimková 
Marie Novotná (zástup) 

 
Školní rok 1972/73 byl zahájen dne 4. září 1972. protože dosud probíhala generální oprava 
malé budovy školy, v níž je umístěna i tělocvična, bylo nutno pokračovat ve směnném 
vyučování. Ve střídavých směnách byly třídy 2. – 4. a jedna z prvních tříd. malá budova byla 
opět uvedena do provozu dnem 1. dubna 1973, pro nedostatek učeben však zůstalo střídavé 
vyučování ve 2. třídách. 
Od počátku února 1973 bylo začato se stavebními úpravami školní kuchyně a jídelny. Proto 
muselo být zajištěno náhradní stravování v prostorách restaurace Na radnici. Kuchyni této 
restaurace a další místnosti užívala dopoledne škola, odpoledne od 15 hodin tam byl provoz 
pro účely RAJ. Zajišťování dozoru při skladování, převádění dětí přes frekventovanou ulici 
kladlo velké nároky na dozírající pedagogické i administrativní pracovníky. Ku konci 
školního roku je podél schodů a v chodníku před školou prováděn výkop pro zavedení 
plynového potrubí. Školní kuchyně bude rekonstrukcí modernizována a zvětší se i prostory 
pro stravování žáků. Pod místnostmi školní jídelny i kuchyně jsou místnosti jeslí, které 
musely být po dobu oprav vyklizeny a majetek tohoto zařízení uložen ve skladovacích 



prostorách naší školy. Provoz jídelny i jeslí má být obnoven na počátku školního roku 
1973/74.  
V Hostivaři jsou v současné době opravdu dokončovány bytové jednotky na sídlišti 
Hornoměcholupská, v průběhu školního roku docházelo k postupnému přírůstku žáků z této 
oblasti i z oblasti výstavby Na groši. Nejsilnější příliv žactva lze očekávat začátkem dalšího 
školního roku. 
Souběžně probíhá i výstavba nové školy na Hornoměcholupské ul., škola má být dokončena 
do začátku škol. roku 1974/75. 
Na jaře t. r. byl u nás proveden průzkum složení žáků jednotlivých tříd podle místa bydliště. 
1. a 6. postup. ročníky jsou již zformovány tak, aby přechod celých skupin žáků na novou 
školu byl již dnes připraven.  
 
Naše škola měla v tomto školním roce: 
v 1. – 5. post. roč. 11 tříd 
   6. – 9. p. r.           8 tříd 
Školní družina        4 oddělení. 
 
Pracovníci školy. 
Na mateřské dovolené je od 1. IX. 1972 s. Zdeňka Polívková, za ni nastoupila s. Cilka 
Caplová, která vyučovala 1. třídu do konce školního roku. Od září 1973 bude vyučovat na 
ZDŠ Zahradní Město – sever jako učitelka 6. – 9. postup. roč. 
Za s. Oldru Haintzovou, která byla rovněž na mateřské dovolené, pracovala na zástup po ceký 
školní rok s. Jitka Elsnicová, která vyučovala převážně fyzice. 
Za s. Janu Vocetkovou – mateřská dovolená – zastupovala s. Jana Vocetková, učitelka 
matematiky. 
Po dobu nepřítomnosti s. zástupkyně Jany Forštové (operace žlučníku) zastupovala ji ve 
funkci s. Věra Štěpánková od 10. 2. do 30. 3. 1973 a na škole po tu dobu vyučoval s. Dr. Boh. 
Lhotský. 
Za nepřítomnou s. Jiřinu Svobodovou – pracovní volno k přípravě a vykonání státní 
závěrečné zkoušky ze zeměpisu – rozšíření aprobace – a po dobu lázeňského léčení s. zást. 
Jany Forštové v měsíci květnu a červnu neměla škola za tyto nepřítomné pracovnice náhradu. 
Obdobně nebyla náhrada za s. Mir. Reitmayerovou, která byla na rekreaci poskytnutou jí ZV 
ROH v době od 18. V. do 1. VI. 1973 – Jugoslávie.  
Ve školní družině téměř po celý školní rok zastupovala s. Škrlantovou Jitku (nemoc) s. Marie 
Novotná. 
Ku konci školního roku se v důsledku velmi náročných úkolů tohoto roku a řešení celé řady 
nepředvídaných a obtížných situací zejména na materiálním úseku projevila značná únava a 
vyčerpanost celého učitelského sboru. 
 
Zdravotní stav žactva 
je vcelku na dobré úrovni, ani v letošním škol. roce nedošlo k výskytu infekční žloutenky, 
v nižších třídách bylo několik případů spály. 
Školní lékař D Strnad se s. Wienerovou činili potřebná opatření. Pravidelné prohlídky žactva 
byly prováděny v jeho ordinaci na dětském středisku, protože školní ordinace byla rovněž 
přestavbou vyřazena z provozu. 
Na škole bylo zřízeno 1 oddělení ZTV, které vedla s. uč. Věra Havlíková. Zařazeno bylo 15 
žáků, dalších 10 dětí docházelo na rehabilitační cvičení do OÚNZ. 
Práci školy v průběhu školního roku sledoval obvodní školní inspektor s. František Braun, 
který provedl v lednu 1973 tématickou inspekci o plnění úkolů v branné výchově. 



Dne 12. března 1973 navštívil školu krajský školní inspektor NVP s. Štěpánek v doprovodu 
obvod. škol. insp. s. Poláka a provedl tématickou inspekci se zaměřením na evidenci školní 
docházky žáků. Nebylo zjištěno závad. 
Dne 11. listopadu 1972 navštívila školu sovětská vojenská delegace, která k nám přijela 
z posádky Milovice. Její přijetí u nás bylo zprostředkováno OV KSČ. Delegaci o 2členech 
přijali zástupci školy a představitelé hostivařské veřejnosti: s. V. Parys, posl. inž. Novák, 
Mynařík, Suda, s. Kavan, Mil. Černý a další. Hosté navštívili vyučování rus. jazyka ve III., 
IV. a VII. třídách, pak se zúčastnili slavnostního oběda. Poté za doprovodu představitel 
Hostivaře, tlumočnic a ředitele školy shlédli starou i novou Hostivař, přehradu a odpoledne 
pobesedovali s pracovník a žáky školy. 
Na podzim r. 1972 byly uspřádány oslavy 55. výročí VŘSR, starší žáci navštívili výstavu 
v PKOFJ k 50. výročí založení Sovětského svazu. 
V rámci oslav Února vede oslavy celoškolní skupina jisker PO za vedení skupinové vedoucí 
PO SSM s. Kubošové předala při návštěvě patronátního závodu TOS dne 23. II. 1973 
pracovníkům závodu pozdravné dopisy a vystoupila s kulturním programem.  
Pracovníci školy připravili řadu žákovských vystoupení na veřejných schůzích občanských 
výborů v Hostivaři. V kině účinkovali žáci u příležitosti oslav 55. výročí CŘSR a 25. výročí 
Února. Práci školy propagovaly přenosné výstavky, které instaloval s. uč. Marek. 
V listopadu a prosinci 1972 před plenárním zasedáním ONV v Praze 10 k otázkám mládeže 
navštívili pracovníci školy 4 veřejné schůze občanských výborů. Úvodní slovo měli s. 
poslanci, po nich vždy promluvil zástupce školy. Občané tak byli informováni o aktuálních 
problémech školství v Hostivaři a o materiální situaci školy. 
V únoru 1973 byla na škole uspořádána ideologická konference, v březnu s řada pracovníků 
zúčastnila obdobné konference na obvodní úrovni. 
Manifestačních směn na podzim a na jaře bylo využito k úklidu okolí školy po stavebních 
úpravách a k celkovému zvelebení našeho životního prostředí. 
Ve spolupráci se SRPŠ byly organizovány 2 lyžařské zájezdy pro žáky 7. a 8. tříd do chaty 
Kabla Hostivař v Kořenově. 
Velká pozornost musela být věnována výchově k dopravní bezpečnosti, protože dopravní 
situace v Hostivaři je nyní velmi složitá. 
V čele výboru ZO KSČ pracovala s. uč. Miroslava Reitmayerová, předsedou ZV ROH byl s. 
Rudolf Marek, předsedou hlavního výboru SRPŠ s. Jiří Procházka. 
Za vedení stranické organizace usilovalo vedení školy o pravidelný styk mezi všemi složkami 
v Hostivaři s tím cílem, aby bylo zajišťováno jednotné výchovné působení na veškerou zdejší 
mládež.  
Zástupci ONV při rozmísťovacím řízení byli s. inž. pplk. Hanuš a s. posl. Alois Mynařík. Na 
střední školy bylo přijato celkem 18 žáků našich 9. tříd, velké úsilí k regulaci zájmu žáků 
vyvinuly s. tříd. učitelky Štěpánková a Svobodová a poradkyně pro volbu povolání s. 
Štrausová. 
Dne 1. června 1973 byl slavnostně otevřen Pionýrský tábor u Petrovic, výtvarník školy s. 
Marek se podstatnou měrou podílel na přípravě koncepce výzdoby, s. Reitmayerová a 
Hanušová na organizaci programu žáků 1. – 5. tříd. 
Dnes 2. června v rámci akce Praha patří pionýrům se konal průvod pionýrů a školní mládeže 
na Staroměstské nám., žáci byli doprovázeni členy našeho pedag. sboru. 
 
Školní rok byl ukončen dne 29. června 1973. 
 
Jiří Spilka 
 


