1978/1979
POČTY ŽÁKŮ, TŘÍDNICTVÍ
třída Celkem žáků chlapci dívky Třídní učitel
1.A 1
s. Anna Smržová
1.B
s. Zdena Válová
2.A
s. Svatava Herbichová
2.B
s. Ludmila Slavíková
3.A
s. Eva Svobodová
3.B
s. Božena Zachová
4.A
s. Irena Voštová
4.B
s. Jarmila Borovanová
5.A
s. Miroslava Reitmayerová
5.B
s. Věra Hanušová
6.A
s. Jana Vocetková
6.B
s. Jindřiška Kapuciánová
7.A
s. Jitka Meluzinová
7.B
s. Jena Mašková
8.A
s. Marie Kosinová
8.B
s. Emanuel Borovička
9.A
s. Oldra Haintzová
9.B
s. Jaruše Dukátová
Netřídní: s. Zdena Merunková
s. Dana Volencová
s. Ladislava Válková
Školní družina: s. Vlasta Stránská – vedoucí vychovatelka
s. Antonie Roscherová
s. Dana Pospíšilová
s. Josef Kříž
Školní rok 1978 – 1978 byl zahájen 1. září 1978. Slavnostního zahájení se zúčastnili čestní
hosté:
Za OV KSČ s. Marie Stamu
Za UO KSČ s. Pavlovský
Členové občanského výboru v Hostivaři a poslanci s. Ing. Novák a s. Jiří Martínek.
Za sbor pro občanské záležitosti se zúčastnila s. Kadlečková, která předala žákům 1. tříd
květinové dárky od SOZ a ONV. Hosté pobesedovali se žáky 8. a 9. tříd a pozdravili
nejmladší žáky školy – naše prvňáčky.
Pedagogický kolektiv se potom sešel na slavnostní ped. radě, kde byl přijat pracovní plán pro
školní rok 1978 – 1979. Náš pedagogický kolektiv se opět rozrostl. Nastoupila do 1. třdy s.
Anna Smržová ze ZDŠ Komarovova, s. Dana Pospíšilová do ŠD ze ZDŠ Komarovova, s.
Zdenka Merunková ze ZDŠ Julia Fučíka, s. Dana Volencová ze ZDŠ Uhřiněves, s. Jindřiška
Kapuciánová ze ZDŠ Dubeč, s. Antonie Roscherová z Chomutova – do ŠD.
ZO KSČ i nadále vedla s. Reitmayerová
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ZV ROH byl řízen výborem v čele se s. Dukátovou
Předsedkyní SČSP byla s. Herbichová
Vedoucí skupiny PO – s. Irena Voštová – čestná vedoucí PO
Uplynulý školní rok 1978 – 1979 byl rokem, jímž jsme vstoupili do realizace druhé poloviny
úkolu XV. sjezdu KSČ – přestavby 1. stupně ZDŠ. Zavedení nové výchovně vzděl. soustavy
vstoupilo do 3. p. r., zároveň s tím začala v časovém předstihu příprava vyučujících 5. – 8. p.
r.
Právě ukončený školní rok byl i rokem významných výročí, 60. výročí vzniku našeho státu,
10. výročí federativního uspořádání, 30. výročí založení PO s vyhlášením r. 1979 za
Mezinárodní rok dítěte. Těchto, ale i dalších výročí všichni pedagogičtí pracovníci výchovně
využili, žáci se zúčastnili řady školních, ale i ceohostivařských a obvodních akcí a oslav.
Výchovnou práci jsme orientovali především na vytváření pozitivních vztahů ke škole,
k místu bydliště, našemu obvodu i Praze.
Ve vyučovacím procesu jsme snažili o zvyšování kvality učebně výchovné práce, o
uplatňování nových forem a metod, o jejich popularizaci mezi všemi pracovníky školy.
Zkušenější s. učitelky, které pracují podle požadavků nové koncepce, uspořádaly řadu
přednášek, umožnily shlédnutí ukázkových hodin i hospitací. I děti budoucích 1. tříd z MTŠ
Hostivař se přišly podívat na práci svých kamarádů. S. učitelky budoucích „prvňáků“ se na ně
byly podívat v MTŠ, s dětmi pohovořily a tak o svých žácích získaly první poznatky.
V uplynulém školním roce jsme se úspěšně se žáky zapojili do různých soutěží a naši žáci
čestně školu reprezentovali.
Soutěže s dopravní tématikou Zlatá zebra se zúčastnili žáci všech tříd 1. stupně a získali
odznak. V obvodní plavecké soutěži obsadili žáci školy ve všech kategoriích 1. místa a řadu
dalších čestných míst. V branné soutěži získala škola diplom za nejlepší střelbu.
V literární soutěži Děti, mír a umění získala žákyně 8.A Margita Votavová 1. místo
v městském kole a Petr Němejc ze 6.A 2. místo v Praze. Náročná byla soutěž O zemi, kde
zítra již znamená včera. Naši žáci získali 4. místo. Bez úspěchů nebyli ani ti, kteří soutěžili
v olympiádách: Jan Smolík z 8.B – 3. místo v celopražské soutěži, úspěšně splnili podmínky
olympiády v české jazyce další soutěžící. Děkuji všem za úspěšnou reprezentaci.
Ve své práci jsme nebyli osamoceni. Spolupracovali jsme se složkami NF v Hostivaři,
s patronátním závodem Kablo. Všichni nám pomáhali, kde bylo třeba. Patronátní závod nám
pomáhal vyřešit prostorové problémy v šatnách i kabinetech, soudruzi z UO KSČ nám velmi
pomohli řešit svízelný letitý problém – adaptaci ŠD. Práce byly zahájeny a i když je zatím
k dokončení daleko, věříme, že i naše děti budou trávit mimovyučovací čas v pěkném,
hygienicky nezávadném prostředí. V těsné návaznosti na složky NF v Hostivaři pracoval
výbor SRPŠ, v jehož čele stála obětavá pracovnice – s. Koksteinová.
Hlavní výbor podporoval výchovné úsilí pedagogických pracovníků, pomáhal pionýrské
organizaci, zvlášť v období oslav 30. výročí PO. Uspořádal sportovní soutěže pro děti, zajistil
kulturní pořady, věnoval řadu pěkných cen a odměn. Velmi úspěšně proběhl 1. společenský
večer, který byl pod patronací SRPŠ uspořádán v tělocvičně naší školy. Výtěžek byl věnován
pionýrské organizaci.
I práce SRPŠ byla pestrá a vrcholí putovním táborem, který v letošním roce putuje z Jižních
Čech až do Beskyd. Zájem o tento druh rekreace je tak velký, že nestačí uspokojovat zájem
ani z poloviny. Kdo chce však putovat, musí celý rok pilně „chodit“. Každou 2. sobotu a
neděli pořádá turistický kroužek svoje „vycházky“ 10 – 30 km. Rozšířením počtu tříd ztrácí
pionýrská skupina svoji klubovnu. Slíbena je náhradní – z nebytového fondu. Už tento slib, i
když „jen“ zatím slib, je práce 14. UO KSČ.
Celý uplynulý rok byl náročný a komplikovaly jej i mimořádné zimní prázdniny od 5. ledna
do 27. ledna 1979. Dětem byla umožněna zimní rekreace, ale vše bylo třeba dohonit. A tak

jarní měsíce byly měsíce plné houževnaté práce. Ani 7. třídy nejely na lyžařský výcvikový
zájezd, zato si chválili pobyt ve škole v přírodě na Sklenářce žáci obou 4. tříd.
Květen a téměř celý červen byla letní vedra, která způsobila pedag. pracovníkům mnoho
nesnází zvlášť unavitelnost dětí i dospělých.
28. června 1979, 2 dny před odchodem na zasloužený odpočinek zemřel na následky dopravní
nehody dlouholetý pracovník naší školy, výborný pedagog, soudruh a kamarád Josef Kříž.
V krematoriu ve Strašnicích se s ním rozloučili jeho spolupracovníci, ale i bývalí žáci a jejich
rodiče, protože si jej všichni vážili po celou dobu jeho působení na naší škole, kde pracoval
od r. 1941.
Vyučovací období skončilo 29. 6. 1979
Dosavadní ředitelka školy předává tímto kroniku i školu nově nastupující ředitelce s. Soně
Vaňkové a přeje jí i celému pedagogickém kolektivu mnoho zdaru a úspěchů v práci.
Jana Forštová

