1973/74
Přehled o počtu žáků a třídnictví
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TŘÍDNÍ UČITEL
Josef Kříž
Marie Křížová
Jitka Krotilová
Věra Havlíková
Alena Ryšanová
Irena Voštová
Jindřiška Kubošová
Helena Brejchová
Miluše Vávrová
Jaroslava Kramlová
Miroslava Reitmayerová
Věra Hanušová
Věra Štěpánková
Jiřina Svobodová
Marie Kosinová
Emanuel Borovička
Oldra Haintzová
Jaruše Dukátová
Libuše Štrausová
Jana Vláčilová
Učitelé bez třídnictví:
Karel Pohan
Rudolf Marek
Jana Matysová
Jana Vocetková

Pracovnice školní družiny:
Vlasta Bezpalcová – ved. vychovatelka
Milosl. Šimková
Ludmila Sochorová – pracující důchodkyně
Jaroslava Běhounková – pracující důchodkyně
Frant. Makovičková – pracující důchodkyně
Vedení školy:
Jiří Spilka
Jana Forštová
Školní rok 1973/74 byl zahájen v pondělí dne 3. září 1973. K tomuto dni bylo na škole
založeno 12 tříd 1. – 5. postup. ročníku a 8 tříd 6. – 9. post. roč. Vzhledem k tomuto počtu tříd
bylo zavedeno směnné vyučování ve třídách II.A, II.B – IV.A, IV.B. Obvodním škol.
inspektorem, který sledoval práci naší školy, byl s. František Braun, který však v říjnu 1973
onemocněl. Dozor nad školou převzal s. oši Zdeněk Polák, vedoucí pedag. oddělení OŠK
ONV v Praze 10.

Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili zástupce OV KSČ s. JUDr Dušan Hofman a
zástupci UO KSČ a občanských výborů v Hostivaři v čele se s. Václavem Parysem.
Na školu nově nastoupila s. Alena Ryšanová ze ZDŠ v Praze 10 – Elektrárenská, která
zastupovala s. Zdeňku Polívkovou (mateřská dovolená). Ve školní družině mateř. dovolenou
čerpala s. Vlasta Škrlantová. Vzhledem k nedostatku pracovnic škol. družin po dobu celého
školního roku pracovaly na volných místech s. Jaroslava Běhounková, Ludmila Sochorová a
od pololetí s. Frant. Makovičková.
Na společné schůzce se zástupci UO KSČ připravila stranická organizace školy spolu
s vedením školy koordinaci společných akcí na školní rok. V rámci významných výročí
účinkovali žáci školy na řadě veřejných schůzí v Hostivaři. Důkladně byl připraven společný
postup při popularizaci červencového usnesení ÚV KSČ z r. 1973.
Po projednání v hlavním výboru SRPŠ byly závěry zařazeny na pořad plenární schůze SRPŠ a
třídních schůzek v říjnu 1973. na základě jednání byly ve třídách doplněny nebo zřízeny
Kluby přátel PO SSM a schůzek využito k získávání dalších vedoucích pionýrské organizace.
Neplacená vedoucí skupiny PO n škole s. Jindřiška Kubošová řídila práci tak, aby založené
oddíly skutečně pracovaly za vedení řádného vedoucího oddílu. K 25. výročí založení
pionýrské organizace v dubnu 1974 bylo na škole 225 pionýrů a jisker. Pionýrský slib se
konal jednak na slavnostních schůzích UO KSČ, jednak v tělocvičně školy za přítomnosti
hostí a rodičů. Byl spojen s veřejným tělovýchovným vystoupením žáků, které připravila s.
Reitmayerová a další vyučující 1. – 5. tříd. vedle stranické organizace rozvoj činnosti PO ze
strany vedení školy podporovala s. Jana Forštová, zást. ředitele. Rodiče návštěva akcí v rámci
Putování 25 pomáhali skupině získávat rudé karafiáty a stužky. Oslavy 25. výročí založení PO
SSM vyvrcholily pionýrskou olympiádou v Pionýr. táboře u Petrovic a průvodem pionýrů
Prahou. Při všech druzích činnosti pomáhali pedagogičtí pracovníci školy, ZO KSČ i ZV
ROH.
K otázkám výchovy mládeže se konala veřejná stranická schůze na škole, na které se
pracovníci školy za přítomnosti s. D Hofmana (OV KSČ) a s. R. Pačesa – pracovníka OV
KSČ zamýšleli nad tím, jak získat rodiče i ostatní veřejnost k účinné spolupráci v duchu
zásady: Výchova je záležitostí nás všech.
Veřejná schůze s touto tématikou se dle pokynu rady ONV v Praze 10 konala v sále kina
Hostivař v pátek dne 26. října 1973 za účasti rodičů, zástupců veřejnosti a vedoucího odbou
školství a kultury ONV v Praze 10 s. J. Načeradského. Průběh schůze řídil s. posl. inž. Karel
Novák. V programu vystoupil oddíl jisker 3. třídy za vedení s. uč. Voštové, dále účinkovali
pionýři a žáci IV. tříd za vedení s. uč. Brejchové a Vávrové. Hlavní referát přednesl ředitel
školy. Přijaté závěry směřovaly k prohloubení spolupráce školy a rodiny, k účelnějšímu
využívání volného času dětí.
Vedle této veřejné schůze se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili i hostivařské oslavy
výročí VŘSR a opět vystoupili žáci s programem.
K 26. výročí Února navštívily skupiny pionýrů za vedení svých oddílových vedoucích a
třídních učitelů závody Kablo Hostivař a Autoopravny, byli pěkně přijati a pohoštěni. Dne 6.
května se škola se všemi žáky a pedagogy zúčastnila průvodu k Památníku. Žáci opět
vystoupili s připraveným programem a v kázni setrvali v průběhu celé oslavy, i když bylo
deštivé počasí.
Podstatnou část programu dne 31. V. 1974 na pionýr. olympiádě u Petrovic připravily s. uč.
Reitmayerová a Hanušová, jimž pomáhaly další vyučující 1. – 5. tříd. Tyto pracovnice
obětavě předváděly i ukázkové hodiny cvičení s prvky nových osnov tělesné výchovy pro
učitele 1. – 5. p. r. z celého obvodu. Obě jmenované soudružky stojí v čele obvodního nácviku
na V. celostátní spartakiádu, která se připravuje na jubilejní rok 1975.
Po květnových oslavách a průvodu k 1. máji, který se letos konal na Letenské pláni byly
zahájeny přípravy k oslavám 30. výročí Slovenského národního povstání. Uskutečnila se

schůzka pracovníků s cílem připravit výchovné působení na žáky již v době před hlavními
prázdninami. Těžiště oslav připadne na počátek školního roku. Připravované koutky bojových
tradic budou žákům připomínat průběh osvojovacích bojů.
S tím souvisí i otázka branné výchovy. Obvodních kursů bran. vých. se zúčastnili ředitel
školy, zástup. řed. A s. Svobodová, vyučující těles. a bran. vých. na škole. Vyučující všech
předmětů dbali o to, aby prvky B. v. byly v dostatečné míře uplatňovány v jednotlivých
předmětech. Branná cvičení obsahovala prvky různých úseků branně-odborných a sloužila i
k ověření zdatnosti žáků. Branně byly zaměřeny i lyžařské zájezdy žáků VII. tříd do chaty
Kabla Hostivař v Kořenově. Vedla je s. Svobodová, zdravotnicí prvého zájezdu v lednu 1974
byla s. J. Forštová a druhého s. Albrechtová.
Velká pozornost byla věnována úpravám okolí školy, jeho zvelebováním a vytvářením
příznivého životního prostředí. Veškeré práce řídil s. Rud. Marek, který s přehledem a
iniciativně zajišťoval, aby manifestační směny byly efektivní. Došlo k osázení prostor u školy
novými keři, osetí travou a celkovému úklidu po stavebních úpravách dokončených v závěru
loňského školního roku.
Veřejně prospěšná práce byla zaměřena i na úpravy okolí Památníku, naši žáci opět za vedení
s. Marka pomohli MO Svazu protifaš. bojovníků.
Při plnění učebního plánu a výchovného plánu školy se vyučující zvlášť věnovali otázkám
výchovy k bezpečnosti v dopravě, výchovy k rodičovství a k vědeckému světovému názoru.
Výchovná práce byla spojována s prací vyučovací a bylo využíváno všech možností k tomu,
aby znalosti žáků se mohly opírat o konkrétní fakta zejména v oblasti společenského života.
K tomu posloužily i údaje z veřejných schůzí, na nichž byli občané seznamováni s výsledky
plnění volebního programu na našem obvodě za polovinu volebního období a pětiletého
plánu.
Zvlášť působivá je výstavba sídliště na Hornoměcholupské a na úseku Prahy výstavba metra,
na jehož první trase byl zahájen provoz 9. V. 1974.
V souladu s klasifikačním řádem platným od 1. ledna 1974 byla žákům věnována výrazná
individuální péče. Na škole byl prohlouben systém této péče a dosaženo stavu, že každý třídní
učitel velmi dobře zná žáky své třídy a využívá poznatků k jejich výchově. I když došlo
k dalšímu zvýšení počtu žáků, podařilo se udržen práci školy v normálních mezích a obtíže
s tím spojené úspěšně zvládnout. Vychovatelky školní družiny za vedení s. Bezpalcové
pracovaly s plnými stavy dětí a docílily toho, že družina poskytovala dětem možnosti přípravy
na vyučování i možnosti odpočinku, rekreace a zábavy.
O tělesné i duševní zdraví pomáhal škole pečovat škol. lékař D Stanislav Strnad. Ve stejné
ordinaci s ním jako obvod. lékařka pro děti ze sídliště pracovala D J. Marková.
Účast škol. lékaře na jednání lednové pedag. rady pomohla prohloubit vzájemnou
informovanost lékaře i pedag. pracovníků a D Strnad se systematicky zabýval případy žáků
málo ukázněných a neprospívajících. S. vyučující byli s lékařem i sestrou Wienerovou
v pravidelném styku a rada i ošetření byli vždy v prvý čas dosažitelné.
Na škole nebylo zvláštních případů nekázně žáků, děti cikánských rodičů celkem chodí do
školy rády, jedině Emil Stojka v 5. třídě, který chodí 7. rokem do školy, vyžaduje velké
pozornosti při sledování školní docházky.
Materiální situace školy se rotil loňsku hodě zlepšila, od 3. září byl zahájen provoz
v přestavené školní kuchyni a jídelně, byl zvětšeny prostorově, jen jídelna má špatnou
akustiku.
Veškeré úkoly školy pomáhaly zvládat ZO KSČ, jejíž předsedkyní byla s. Mir. Reitmayerová,
členkami výboru s. Forštová, Brejchová, Havlíková, Křížová, dále ZV ROH v čele se s. R.
Markem a členy výboru s. Haintzovou, Štěpánkovou, Dukátovou, Vávrovou, Voštovou,
Hanušovou, Bezpalcovou, Svobodovou, MO SČSP – předsedkyně s. Dukátová, členové
výboru s. Borovička a s. Svobodová.

V hlavním výboru SRPŠ pracovali: s. Jiří Procházka – předseda, s. Kiefmannová – jednatelka,
s. Havlíková, s. Zdrůbecká – pokladník, s. Wiener, s. Vávra, inž. Tetour, s. Votava, s.
Štrausová, Spilka, s. Bezpalcová, s. Beyerová.
Předsedové UO KSČ: s. Mil. Černý, s. Kavan, s. Smutný podporovali výchovné úsilí školy, s.
poslanci inž. Novák, Mynařík, pplk. Hanuš, Suda byli se školou v pravidelném kontaktu.
Hlavním mluvčím občan. výborů byl . V. Parys.
s. poslanci Novák, Hanuš a Mynařík pracovali jako zástupci ONV v Praze 10 v rozmísťovací
komisi. Úkolům rozmísťování žáků byla věnována velká péče, bylo využito spolupráce
s obvodní psycholožkou D Jungmannovou, která rovněž působila na rodiče i žáky. S rodiči
proběhla řada jednání s. poradkyně Štrausová obětavě poskytovala všestrannou pomoc jak
přípravou žáků ve vyučování čes. jazyku tak kvalifikovanou radou.
Z 46 žáků 9. tříd bylo ke studiu přijato 21, ostatní vstoupili do učebních poměrů.
Ke dni 1. září 1974 má být zahájen provoz na druhé hostivařské škole – ZDŠ
Hornoměcholupská. Část žactva zdejší školy přejde na tuto sídlištní školu a s tímto žactvem i
část pedagogického sboru. Jedná se o tyto pracovníky: S. Spilka, s. Štěpánková, s.
Svobodová, s. Marek, s. Polívková (nastoupí z mat. dovolené), s. Matysová, s. Krotilová, s.
Havlíková, s. Kubošová, s. Brejchová, s. Vávrová, s. Kramlová, z ŠD s. Bezpalcová, s.
Šimková, s. Škrlantová (nastoupí z mat. dovolené). Z provozních pracovníků s. Křtěn, s.
Křtěnová.
S ukončením školního roku do důchodu odejdou s. Josef Kříž, s. Marie Křížová, s. Karel
Pohan, s. Libuše Štausová.
Učitelský sbor této školy bude tedy rozdělen na dvě pracoviště a doplněn novými pracovníky.
S. Miloslava Albrechtová, která dnem 8. X. 1973 nastoupila do funkce pracovnice pro
hospodářsko-správní věci místo s. Vlasty Procházkové (odešla pracovat na Školskou správu
ONV v Praze 10), přejde do funkce vedoucí školní jídelny ZDŠ Hornoměcholupská.
Existují veškeré předpoklady pro spolupráci obou škol v oblasti Hostivaře za situace zlepšení
prostorových podmínek k učebně-výchovné práci.
Přípravné práce k zahájení nového školního roku probíhaly současně s pracemi na uzavření
škol. roku 1974.
Dosavadní ředitel předává škole i vedení kroniky nastupující ředitelce s. Janě Forštové a přeje
jí i pedagogickému kolektivu školy hodně úspěchů v další práci.
Školní rok byl ukončen (vyučovací období) dnem 28. VI. 1974.
Jiří Spilka

