1975/76
POČTY ŽÁKŮ, TŘÍDNICTVÍ
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Třídní učitel
s. Svobodová Eva
s. Aronová Miloslava
s. Reitmayerová Mir.
s. Hanušová Věra
s. Křížová Marie
s. Zachová Božena
s. Voštová Irena
s. Haintzová Oldra
s. Dukátová Jaruše
s. Vocetková Jana
s. Kosinová Marie
s. Zelenková Věra
s. Borovička Emanuel

Netřídní: s. Meluzinová Jitka
s. Válková Ladislava
Školní družina: s. Vlasta Stránská
s. Hana Langerová
s. Jana Dráždilová
Školní rok 1975 – 1976 byl zahájen 1. září 1975. Slavnostního zahájení se zúčastnili hosté:
Za OV KSČ s. JUDr Dušan Hafman
Poslanci ONV s. Alois Mynařík, s. Karel Novák
Za UO KSČ s. Neštický, s. Parys
Hosté navštívili nejmladší žáky v 1. třídách a pobesedoval s těmi, kteří v 8. a 9. p. r. ukončí
letos povinnou školní docházku.
Na školu nově nastoupil s. Otta Bervida, učitel ZDŠ Vladivostocká, do funkce zástupce
ředitele za s. Jaroslavu Řehákovou, která přešla na ZDŠ Julia Fučíka.
Dále na školu nastoupila s. Miloslava Aronová ze ZDŠ Petrovice, učitelka 1. – 5. p. r. Do
školní družiny nastoupily soudružky: Vlasta Stránská – vedoucí vychovatelka – přešla po
čerpání mateřské dovolené ze ZDŠ Komarovova, Jana Dráždilová a Jana Langerová, obě
z mimopražských škol.
Během září přešla na ZDŠ Olešská s. Jana Vláčilová. ZO KSČ pracovala pod vedením s.
Reitmayerové.
ZV ROH vedla s. Hanušová.
Školní rok 1975 – 1976 byl rokem, v němž se sešel k jednání XV. sjezd KSČ a v němž jsme
oslavili 55. výročí založení KSČ. Na počest XV. sjezdu přijali všichni pedagogičtí pracovníci
závazek, v němž byl kladen důraz na efektivnost vyučovacího procesu, na zintenzivnění péče
o děti zaostávající i talentované, na veřejnou činnost pedagogických pracovníků i veřejně
prospěšnou práci žáků. Součástí tohoto závazku je i závazek pionýrské skupiny. Při
hodnocení jsme mohli konstatovat vysoké překročení závazku pracovníků i pionýrů.

Plán školy byl postaven na kritickém rozboru práce v uplynulém školním roce a rozboru stavu
komunistické výchovy, jak jej provedl odbor školství a kultury ONV Praha 10.
Na plnění plánu školy se podíleli nejen zaměstnanci školy, ale i aktiv SRPŠ, v jehož čele stál
s. Jiří Procházka. Výbor ZO KSČ sledoval sestavení návrhu kandidátky pro hlavní výbor
SRPŠ a doporučil do funkcí v hlavním výboru rodiči – členy výboru tak, aby bylo možno
kvalitně zajišťovat všechny úkoly. Během roku se dvakrát sešel aktiv rodičů-komunistů.
Naše práce se již tradičně opírala o spolupráci se složkami NF v Hostivaři. Ve spolupráci
s nimi jsme připravili a zajistili oslavu 80. výročí otevření naší školy. Oslava se uskutečnila
21. 11. 1975 a zúčastnili se jí četní hosté, včetně představitelů OV KSČ a ONV. Na akademii,
pořádané k tomuto výročí, byli pozváni i bývalí pracovníci školy, i pamětníci jejího otevření.
V době oslavy byly již dokončeny všechny práce na opravě hlavní školní budovy, takže
v koutku tradic mohla být instalována výstava, na jejíž realizaci se podílel nejen pracovníci
školy, ale i umělci, kteří zdejší školu navštěvovali (akademický sochař V. Zdrůbecký,
akademický malíř J. Chudomel). Výstavka dokumentovala vývoj školy. Část materiálů
zapůjčili hostivařští občané. Výstavka byla přístupna veřejnosti a těšila se velkému zájmu
občanů Hostivaře.
Celá akce měla kladný vliv na výchovu žáků ke vztahu ke škole, bydlišti, Hostivaři. Žáci se
na přípravě i realizaci oslavy plně podíleli. Velkou materiální pomoc této akci poskytly i
hostivařské závody včetně patronátního závodu Kablo Hostivař.
S patronátním závodem Kablo prohloubila škola spolupráci hlavně na úseku politickovýchovné práce. SSM patronátního závodu zajistil pro práci pionýrské skupiny vedoucí i
vedoucí zájmových kroužků, zakoupil pionýrské skupině vzduchovky a míče pro sportovní
činnost, mladí příslušníci LM se pravidelně zúčastňují pionýrských shromáždění.
V letošním školním roce pracovalo na pionýrské skupině 12 oddílů pionýrů a jisker, v nichž
pracovalo 25 pionýrských pracovníků. Skupinu i nadále vede s. Irena Voštová, která funkci
vykonává čestně. Pionýrská skupina navázala spolupráci s vojenskou jednotkou ve
Vršovicích. Organizovanost v PO byla 73 %. V rámci PO zahájil činnost turistický kroužek,
který vede s. Macek. 25 členů kroužku se pravidelně zúčastňují turistických akcí a připravují
pro příští rok putovní tábor PO. Dobrou práci prokazuje i pěvecko-recitační soubor pod
vedením s. Kosinové a s. Zelenkové. Soubor pravidelně vystupuje při slavnostních schůzích
v Hostivaři. Na škole i pionýrské skupině pracují i další zájmové kroužky s různým
zaměřením.
Politicko výchovná práce školy vyvrcholila v období konání XV. sjezdu KSČ a oslav 55.
výročí založení KSČ. S oběma významnými událostmi jsme žáky pravidelně seznamovali a
starší žáci sledovali televizní přenos zahájení sjezdového jednání, po němž následovala
beseda se s. Parysem, zakládajícím členem KSČ.
Zásluhou vyučujících ruského jazyka se žáci naší školy umístili na předních místech
v obvodním kole soutěže Puškinův památník. V krajském kole fyzikální olympiády získal žák
František Němeček 2. místo.
Mimořádná pozornost byla věnována tělesné, branné a dopravní výchově. Jarní i podzimní
branná cvičení jsme konali za pomoci vojenského ústavu Vršovice i požární jednotky Dolní
Měcholupy. Uskutečnil se lyžařský zájezd 7. třídy do chaty patronátního závodu Kablo
v Kořenově. Vedením zájezdu byly pověřeny soudružky učitelky Meluzinová a Vocetková.
Školy v přírodě na Šerlichu v Orlických horách se zúčastnila 4. třída se s. učitelkou
Zachovou. S. Meluzinová zajistila základní potřebné vybavení učebny pro brannou výchovu,
která zároveň slouží i jako pracovna audiovizuálních pomůcek. Pionýrská skupina uspořádala
k MDD branné odpoledne, kterého se zúčastnilo 9 pionýrských oddílů.
Pracovníci školy se zasloužili o další zlepšení vzhledu okolí školy vysazením keřů, květů a
úpravou zahrad. I vnitřní výzdoba školy byla zkvalitněna a učebny byly doplňovány novým
nábytkem.

V letošním školním roce ukončilo školní docházku 43 žáků. Poprve byla dána možnost žákům
8. p. r. studovat v 1. ročnících gymnasií a některých středních odborných škol.
Z celkového počtu 43 žáků ukončilo povinnou školní docházku v 9. p. r. 36 žáků, 2 žákyně
v 8. p. r. dovrší letos 15 let, 5 žákyň 8. p. r. splnilo úspěšně přijímací zkoušky na gymnasium
a SEŠ. Z celkového počtu 36 žáků 9. p. r. bylo přijato na školy II. cyklu 12 žáků, do učebních
oborů s maturitou 5 žáků a do ostatních učebních oborů 19 žáků. Pro zkvalitnění výchovy
k volbě povolání se žáci zúčastnili v různých třídách 25 exkurzí do různých podniků Prahy i
odborných učilišť.
Nedílnou součástí práce školy je práce školní družiny. Všechny pracovnice se spolu s dětmi
pilně podílely na zlepšení pracovního prostředí, výzdoby i vybavení. Brigádně upravili i
nejbližší okolí školní družiny a upravily záhon s květinami. Práce ŠD byla ztížena častými
absencemi s. Dráždilové, za kterou většinu roku pracovala s. Jarmila Černá – důchodkyně. I
přes tyto obtíže dosáhla práce ŠD pod vedením s. Vlasty Stránské dobrých výsledků. Školní
družina se podílela na všech významných politických akcích přípravou programu nebo
výrobou dárků. Aktivní byl i podíl na obvodních oslavách 25. výročí konání školních družin.
Nesplnili jsme naléhavý úkol – adaptace budovy pro školní družinu. Není dosud rozhodnuto,
zda bude adaptace prováděna v celé šíři, nebo bude-li provedena pouze část požadovaných
prací. Náklad cca 400 000 Kčs je značný pro objekt, který je v assanačním pásmu. Vzhledem
k předpokládaným opravám se nedoplňovalo materielní vybavení.
U příležitosti MDD byla v pionýrském táboře v Petrovicích IV. pionýrská olympiáda, na jejíž
přípravě se podílely s. Reitmayerová a s. Hanušová. Vyučující 1. – 5. připravili se žáky
tělovýchovný program, pionýři naší školy a ZDŠ Hornoměcholupská nacvičili pro slavnostní
zahájení živý obraz.
V závěru školního roku byly rozpracovány úkoly, dané usnesením XV. sjezdu KSČ a stanou
se vodítkem pro naši další práci.
Vyučovací období skončilo 30. června 1976.
Jana Forštová
ředitelka školy

