1974/75
POČTY ŽÁKŮ, TŘÍDNICTVÍ
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Třídní učitel
s. Miroslava Reitmayerová
s. Marie Křížová
s. Josef Kříž
s. Božena Zachová
s. Irena Voštová
s. Věra Zelenková
s. Věra Hanušová
s. Jana Vocetková
s. Marie Kosinová
s. Emanuel Borovička
s. Oldra Haintzová
s. Jaruše Dukátová

Netřídní: s. Ladislava Válková
s. Jitka Meluzinová
Školní družina: 53 žáků
s. Eva Svobodová – vedoucí vychovatelka
s. Jaroslava Běhounková
Do školního roku 1974 – 1975 vstupovala naše škola za zcela nových podmínek, které
vznikly otevřením ZDŠ Hornoměcholupská, kam odešla část pedagogického kolektivu i žáků.
Vstupovali jsme do roku oslav 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, do
roku Celostátní spartakiády za situace, která vznikla odchodem dosavadního ředitele školy,
administrativní pracovnice, školníka, předsedy ZV ROH a vedoucí PO včetně všech
pracovnic ŠD, za situace málo početného pedagogického kolektivu i citelného oslabení ZO
KSČ.
Na školu nově nastoupili pracovníci:
s. Jaroslava Řeháková – zástupkyně ředitelky
s. Věra Zelenková – učitelka 6. – 9.
s. Božena Zachová – učitelka 1. – 5.
s. Eva Svobodová – učitelka 1. – 5.
s. Jitka Meluzinová – učitelka 1. – 9.
s. Ladislava Válková – učitelka 6. – 9.
s. Věra Melicharová – administrativní pracovnice
s. Josef Vacek – školník
škola měla velmi mnoho materiálních nedostatků, bylo třeba i zahájení školního roku
přizpůsobit novým podmínkám. V přípravném týdnu dokázal pedagogický kolektiv zajistit
přestěhování tříd, kabinetů, nábytku a provést výzdobu tak, aby 1. 9. 1974 mohl být za
přítomnosti poslanců ONV, zástupců UO KSČ a občanských výborů i SRPŠ slavnostně
zahájen školní rok. Slavnostního zasedání pedagogické rady se zúčastnil zástupce OV KSČ a
aktivista ZO KSČ JUDr Hofman.

Před vedením školy stál i úkol napomáhat vytváření nového kolektivu pracovníků, zajistit
práci ŠD, kde do funkce vedoucí vychovatelky nastoupila pracovnice bez dřívějších
zkušeností z této práce. Významným politickým úkolem bylo řešit otázku skupinové vedoucí
PO i kádrové obsazení ZV ROH. Po projednání na výboru ZO KSČ byla vedením pionýrské
skupiny pověřena s. Voštová. Pro práci PO byly získány další učitelky – s. Zachová pro
vedení oddílu PO a s. Zelenková pro vedení pionýrského pěveckého souboru. Do čela nově
utvořeného ZV ROH byla navržena s. Hanušová. Plenární schůze SRPŠ zvolila nový výbor
v čele se s. Jiřím Procházkou.
V říjnu zahájil na škole celkovou inspekci s. Zdeněk Polák, obvodní školní inspektor, s cílem
metodické pomoci novému vedení školy. V tomto měsíci zahájila činnost komise pro
rozmisťovací řízení za účasti poslanců ONV s. Nováka a s. Mynaříka.
Od února do dubna 1975 proběhly na škole zednické, malířské, instalatérské, elektrikářské a
zámečnické práce, byl opraven zřícený strop v levém křídle hlavní budovy, posíleno
elektrické osvětlení chodeb i tříd, položena nová podlahová krytina ve většině tříd, vyměněny
šatny, instalován nový dveřní portál v 1. poschodí, chodby, třídy i kabinety byly vymalovány,
třídy vybaveny novým nábytkem. Byla zřízena pracovna fyziky se zapojením rozvaděče el.
energie do lavic pro frontální pokusy. Pionýrské organizaci byla zřízena pionýrská klubovna
v přízemí hlavní budovy. Úpravou chodby v 1. poschodí vznikl prostor, na kterém byl
vybudován Koutek tradic, na jehož výzdobě se materiálem podílely i složky NF v Hostivaři.
Byla provedena i celková oprava kotelny. Náklad na renovaci školy činil 600 000 Kčs. Řadu
prací prováděli pracovníci školy brigádnicky za pomoci žáků i rodičů.
Tak bylo upraveno i okolí školy – vybudována okrasná skalka i zahrada u malé školní
budovy, byl vyčištěn i upraven dvůr i další prostranství.
Přes veškeré obtíže provozu školy, vzniklé tím, že na škole pracovala řada řemeslníků, jsme
se snažili splnit úkoly, dané plánem školy. Byl to hlavně úkoly:
- prohlubování komunistické výchovy mládeže
- zvýšení efektivnosti vyučování
- prohloubení pracovní a polytechnické výchovy
- zkvalitnění kontrolní a řídící činnosti
k prohlubování komunistické výchovy mládeže jsme využili významných výročí již v začátku
školního roku – 30. výročí SNP a 30. výročí Karpatsko-dukelské operace. Ve spolupráci s UO
KSČ, občanskými výbory a složkou NF v Hostivaři se žáci zúčastnili průvodu k Památníku
padlých. V přípravných besedách hovořili se žáky účastníci bojů na Dukle. Žáci a pionýři se
aktivně účastnili oslav 57. výročí VŘSR v Hostivaři. Součástí oslavy byl i lampionový
průvod.
Podle vypracovaného plánu jsme připravili výchovné použití oslav 30. výročí osvobození naší
vlasti slavnou Sovětskou armádou. 28. dubna navštívili naši školu zástupci sovětských vojsk
z Milovic u příležitosti oslav 30. výročí osvobození. Besedy s vojáky se zúčastnili i zástupci
složek NF v Hostivaři. Ke slavným květnovým dnům jsme připravili i akademii pro rodiče
v tělocvičně školy.
Vyvrcholením oslav byla aktivní účast školy na pionýrské olympiádě a Československé
spartakiádě 1975. Nácviku na celostátní spartakiádu se zúčastnil z naší školy celek žáků 1.
tříd se skladbou Mladí stavbaři a celek mladších žákyň. Nácvik prováděly soudružky
Reitmayerová a Voštová. Mladší žákyně vystupovaly na oblastní spartakiádě, celek 1. tříd byl
nejlépe vyhodnocen a zúčastnil se vystoupení na Strahově.
V období spartakiády byla na škole ubytována delegace cvičenců–dorostenců Jihočeského
kraje. Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy se maximálně snažili zajistit
hostům co největší pohodlí.

První rok práce nového kolektivu byl mimořádně náročný, komplikovaný i nedostatkem
zkušeností nových pracovníků. Domnívám se však, že počáteční obtíže byly překonány,
společná práce stmelila pracovní kolektiv.
Lepší pracovní prostředí, nové materiální podmínky umožní zaměřit se v příštím školním roce
především na vnitřní práci školy.
Vyučovací období skončilo v důsledku Československé spartakiády 13. června 1975.
Jana Forštová,
ředitelka školy.

