1979 – 1980
Počty žáků – třídnictví
Třída:
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Počet žáků:
27
27
26
29
30
26
22
24
24
28
28
32
34
27
30
25
24
23
24

Hoši:
15
13
14
14
16
16
13
11
12
10
14
21
22
12
16
12
10
8
15

Dívky:
12
14
12
15
14
10
9
13
12
18
13
11
12
15
14
13
14
15
9

Třídní učitel:
Slavíková Ludmila
Borovanová Jarmila
Voštová Irena
Smržová Anna
Válová Zdenka
Herbichová Svatava
Reitmayerová Jitka
Svobodová Eva
Zachová Božena
Volencová Dana
Merunková Zdenka
Haintzová Oldra
Dukátová Jaruše
Vocetková Jana
Kapuciánová Jindřiška
Meluzínová Jitka
Mašková Jena
Kosinová Marie
Borovička Emanuel

Netřídní: Válková Ladislava
Zelenková Věra
Zástupce ředitele: Bervida Otto
Školní družina: Stránská Vlasta – vedoucí vychovatelka
Pospíšilová Dana
Roscherová Antonie
Školní rok 1979/80 byl zahájen 3. září 1979. Slavnostního zahájení školy se zúčastnili:
Za: OV KSČ s. Pavlíková
patronátní závod: s. Ježilová
ONV Praha 10 – poslanci: s. Martínek a s. Novák
uliční organizaci KSČ: s. Pavlovský
občanský výbor: s. Parys
SRPŠ: s. Koksteinová – předsedkyně SRPŠ
Hosté si prohlédli školu, navštívili žáky 1. tříd, kterým přáli mnoho úspěchů ve školní práci a
navštívili žáky obou devátých tříd, kterým popřáli mnoho úspěchů v posledním roce školní
docházky.
Koncem školního roku 1978 – 79 odešly do důchodu s. učitelky Reitmayerová Miroslava a
Hanušová Věra.
Na školu nastoupila po dokončení ped. fakulty s. Jitka Reitmayerová (3.B), která po skončení
škol. roku přešla na vlastní žádost na ZDŠ Solidarita. V březnu 1980 nastoupila na mateřskou
dovolenou s. Zelenková Věra – na zástup byla přijata s. Zdena Taterová – důchodkyně. S.
Ludmila Slavíková o prázdninách onemocněla zánětem mozkových blan; na její místo (1.A)

byla do října převedena s. Pospíšilová ze ŠD. 1. 11. 1979 nastoupila s. Vlasta Brtnová, která u
nás pracovala do března 1980. Na ŠD se vystřídaly dvě soudružky vychovatelky, které nám
pomohly při zvládnutí obtížné situace.
Předsedkyně ZO KSČ s. Slavíková – nově zvolená předsedkyně byla po dobu své nemoci
zastupována s. Haintzovou v lednu 1980 byly provedeny nové volby a předsedkyní ZO KSČ
se stala Anna Smržová – uč. 1. – 4.
Práci ZV ROH řídila s. Jaruše Dukátová
SČSP vedla s. Svatava Herbichová
Předsedkyně SRPŠ byla i nadále s. Koksteinová
V září 1979 nastoupila skupinová vedoucí PO SSM Irena Derbalová, která i když byla
zaměstnána do 8. 1. 1980 pracovala pouze 20 dnů. V lednu přešla na vlastní žádost na
učňovskou školu a po dobu 3 měsíců převzala znovu funkci čestné skup. vedoucí s. Voštová.
V dubnu 1980 nastoupila s. Slavatová, která se do funkce skup. vedoucí zapracovává.
Školním rokem 79/80 byla dovršena realizace první etapy nové školské politiky vytyčené XV.
sjezdem strany. Byla ukončena přestavba 1. stupně a zahájena příprava pedagogů pro výuku
NK na II. stupni.
Stav vědomostí žáků 1. – 4. tř. byly na dobré úrovni. Žáci zvládají náročnější učivo, rychleji
se orientují v navozených složitějších situacích, vyhledávají nejsprávnější způsob řešení,
analyzují situaci, umí provést jednoduchý pokus se zápisem. V oblasti všeobecných znalostí a
dovedností byl dosaženo toho, že žáci dobře ovládají praktickou činnost v návaznosti na
výchovně vzdělávací proces. Bylo dosaženo výraznější aktivity žáků při plnění úkolů.
V 5. třídách se letos vyučovalo polodenně. Tato forma se plně osvědčila a přispěla k lepší
přípravě žáků na odborné vyučování.
Dosažené výsledky v těchto třídách byly dosaženy i vyrovnanějším složením žáků ve třídách.
V 6. – 9. třídách, kde situace ve složení je složitá, kde i podmínky pro práci učitele jsou
značně ztíženy malou samostatností některých žáků, jsme měli ve srovnání s loňským rokem
též řadu úspěchů. Projevilo se to i ve zlepšení průměru na jednoho žáka o 0,2. Dosažené
výsledky mohly být lepší, kdyby nebylo nutné vyvíjet značné úsilí při zajišťování běžného
vyučování v důsledku vysoké absence učitelů. (1498 vyuč. Jednotek – t. j 1 1 úvazku na
jednoho pracovníka.
Při analytické a hospitační činnosti školy bylo konstatováno, že úroveň většiny s. učitelů je na
dobré úrovni. Usilují o uplatňování nových forem a metod využívají všechny dostupné
pomůcky, v PK a MS dochází k neformální výměně zkušeností, ke sjednocení klasifikace.
Práce ŠD je značně ztížena prostorovými podmínkami školy a budovy ŠD. Vlastní činnosti
ŠD byly vyčleněny, kmenové třídy, žáci byli prakticky celý den ve stejné místnosti, což mělo
vliv na psychický stav dětí. I přes tyto potíže s. vychovatelky obětavě plnily všechny své
povinnosti. Svou činností pomáhaly v dětech rozvíjet hrdost na svůj obvod, vážit si práce
druhých, pracovat pro druhé.
Zájmová činnost byla zaměřena na prohlubování znalostí polytechnického charakteru. Ve
spolupráci se1 školním lékařem, rodiči žáků, učiteli a pionýrskými vedoucími, byly utaveny
na škole tyto kroužky: elektrotechnický, fotografický, dovedných rukou, turistický,
zdravotnický, kroužky němčiny, tři kroužky sportovní, pěvecký sbor. Těchto kroužků se
zúčastnilo 213 žáků, zájmové činnosti mimo školu (v ODPM, v ÚDPMJF, v těl. jednotách) se
účastnilo 305 žáků.
Na škole byly pořádány tyto soutěže:
třídní přebory v gymnastice; „O češtině trochu jinak“ kde žákyně Křížová získala v obvodním
kole 3. místo a Slámová 5. místo – soutěž připravila s. Kosinová (8.B tř.). Žákyně Štekrová
z 9.A za báseň Marka Grossmana získala na obvodě 2. místo.
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Následující slovo je nečitelné

Soubor v soutěži „Rossiana“ vyhrál obvodní kolo, v městském kole se umístil na 3. místě,
V písních přátelství soubor získal 2. místo, při soutěži o BLR získaly děti 2. místo.
86 dětí nacvičovalo se spartakiádou. Všechny celky byly zařazeny na vystoupení na Slani, dva
celky byly vybrány pro vystoupení na Strahově. Velkou zásluhu na tom mají s. učitelky:
Meluzínová, Volencová, Borovanová, Reitmayerová.
Na škole byl vybudován koutek tradic, kde se žáci seznamují s historií školy, Hostivaře a
obvodu.
V letošním roce jsme dosáhli dobrých výsledků i ve veřejně prospěšné práci. Žáky a učiteli
bylo odpracováno 9.876 hodin na úpravě okolí školy a prostředí ve škole. Bylo sebráno
74 326 kg surovin. Ve spolupráci s PO SSM byly organizovány dvě akce, jejichž výtěžek byl
věnován na fond solidarity a na další rozvoj činnosti pionýrské skupiny. Byl organizován
pravidelný sběr pomerančové kůry a starého chleba. Práce PS v letošním roce nebyla
systematická.ale přesto mnoho úkolů organizovaných OV SSM pionýrská skupina splnila
díky práci oddíl. vedoucích a s. uč. Voštové. S. Macek organizoval tradičně pionýrský
putovní tábor s účastí 19 pionýrů.
Pořádali jsme lyžařský výcvik pro 7.A a 5. tř., škola v přírodě na Sklenářce byla pro třídy 4.A
a 4.B s. učitelek Zachové a Svobodové.
Z výsledků výběrového řízení – všichni žáci splnili podmínky při přijímacích zkouškách na
školy II. cyklu a pouze dva žáci nebyli přijati.
Spolupráce se SRPŠ, UO KSČ, OV a patronátním závodem Kablo Hostivař byla tradičně
dobrá. Soudruzi nám pomáhali při plnění všech úkolů školy. Společně s vedením školy
organizovali dvě setkání se sov. občany – žijícími v ČSSR – v Bělé pod Bezdězem.
14. 2. 1980 zemřel s. Václav Parys – dlouholetý spolupracovník školy, vzácný člověk –
komunista. V krematoriu se s ním rozloučil ped. sbor a žáci školy.
Školní rok byl velmi náročný. Vedle běžných pedag. úkolů jsme zajišťovali časově i
organizačně náročný úkol přípravy dětí na spartakiádní vystoupení.
Od 16. června slouží naše škola pro 418 dorostenek i žen Západočeského kraje – Plzně.
Věříme, že se jim u nás bude líbit, snažili jsme se připravit všechno tak, aby se hostům u nás
líbilo.
Na závěr školního roku byli všichni vycházející žáci odměněny fotografií školy. Nejlepším
žákům SRPŠ věnovalo knižní odměnu.
Byli to tito žáci:
8.A – Havlíčková Jitka
8.B – Stiborová Jana
Válek Jan
9.A – Kokstein Radek
Kovandová Jana
Urbanová Jitka
Hervertová Dana
Kompitová Jana
Heroutová Hana
9.B – Rataj Tomáš
Aronová Martina
Heřmanová Hana
Janů Alena
Preisnerová Helena
Roubalová Blažena
Tento rok byl rokem vzájemného poznávání, kdy jsme se na úkolech, které nebyly lehké, učili
jeden od druhého.

Vyučování byl skončeno 13. června 1980 .
Soňa Vaňková
řed. školy2
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Přiložena fotografie učitelského sboru – škol. rok 1979 – 80
ss. Kapuciánová, Voštová, Vocetková, Borovička, Válková, Haintzová, Meluzínová
- Slavíková, Válová, Pospíšilová (ŠD), Kosinová, Dukátová, Merunková
- Borovanová, Taterová, Reitmayerová, Bervida (zást. řed.) Melicharová (hosp. školy), Smržová,
Volencová

