1980 – 1981
Počty žáků – třídnictví
Třída:
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
6.D
6.E
7.A
7.B
8.A
8.B
9. tř.

Počet žáků:
32
33
33
24
26
22
31
28
26
20
30
31
30
28
2

Hoši:
18
19
18
13
12
12
17
14
16
11
17
12
16

Dívky:
14
14
15
11
14
10
14
14
10
9
13
19
14

Třídní učitel:
Svobodová Eva
Zachová Božena
Suchánková Helena
Slavíková Ludmila
Borovanová Jarmila
Voštová Irena
Smržová Anna
Válová Zdenka
Herbichová Svatava, od 15. 1. 81 s. Zoubková
Furmanová Alena
Borovička Emanuel
Fuchsová Milena
Langrová Hana
Volencová Dana
Merunková Zdena
Částková Kazimíra
Vagnerová Marie
Mašková Jena, od 1. 5. 1981 s. Kosinová
Haintzová Oldra
Dukátová Jaruše
Vocetková Jana
Kapuciánová Jindra
Meluzínová Jitka

Netřídní: s. Válková Ladislava – vých. poradkyně
s. Šebková Zora
s. Loubocká Růžena
s. Kosinová Marie
Zástupci ředitele: Votýpková Miroslava – nově ustavena (vyšší počet tř.)
Bervida Otta
ŠD – s. Stránská Vlasta – ved. Vychovatelka
s. Pospíšilová Dagmar
s. Roscherová Antonie
PO SSM – s. Slavatová Jarmila – skup. vedoucí
Školník: s. Vacek Josef
Hospodářka: s. Melicharová Věra
Hospodářka škol. jídelny: Lexová Jaroslava
Vedoucí kuchařka: Burešová Marie
Školní rok byl zahájen 1. 9. 1980 za účasti zástupců uliční organizace KSČ, občanských
výborů, hlavního výboru SRPŠ, poslance s. Martínka a patronátního závodu Kablo Hostivař.

Po slavnostním přivítání žáků 1. tříd byl vyslechnut projev ministra školství a rozdán rozvrh.
Od 2. září se učilo podle rozvrhu.1
Na škole bylo otevřeno 24 tříd. 11 na prvním stupni 13 na 2. stupni. Koncem září byly čtyři
první třídy spojeny do třech. S. Hájková, třídní 1.D přešla na dobu jednoho roku na ZDŠ
Komarovova.
Do 20. září stále chyběla jedna síla, která měla učit matematiku. Předislokováním nastoupila
21. 9. s. učitelka Loubocká – důchodkyně. V prosinci nastoupila na neplacenou dovolenou
(nemoc dětí) s. Vágnerová a na zástup přišel s.Janeček – důchodce. Po lázních – 26. 9.
nastoupila s. Dukátová. S. Mašková onemocněla 7. října a na její místo (do března 81)
nastoupila s. Vocetková. V lednu odešla s. Herbichová s manželem, který byl služebně
přeložen do Rakouska a na její místo přišla S. Zoubková. V dubnu znovu onemocněla s.
Mašková – její nemoc se neustále prodlužovala o týden – proto nebylo možné přijmout
nikoho na zástup. V červnu odjíždí s. Loubocká na návštěvu do Egypta a tak se poslední 3
neděle znovu musela suplovat matematika.
Z toho je vidět, že v letošním roce bylo noho problémů s výukou. Nové soudružky, které byly
na školu dislokovány, mají malé děti, jejich absence je velmi častá. Bylo odsupováno 1689
hodin (úvazek 1 pracovníka na 21 měsíců).
Tyto zástupy i přes úsilí jednotlivých učitelů se projevily v určité míře i na vědomostech žáků,
které nemohly být dostatečným způsobem procvičeny a upevněny.
V letošním školním roce proběhl řada významných událostí, které se promítly do výchovného
a učebného procesu školy. V první řadě to byla realizace závěrů XV. sjezdu strany v oblasti
školství – zavádění nové koncepce na 2. stupni, ze zasedání ÚV KSČ to bylo 15. plenární
zasedání k ideologickým a výchovným otázkám. V roce 1981 to byl 26. sjezd KSSS, XVI.
Sjezd naší strany a oslavy 60. výročí jejího založení. Závěr školního roku byl pak ve znamení
přípravy a průběhu voleb do všech zastupitelských orgánů. Všechna tato činnost se prolínala
prací metodických orgánů školy, pedagogických rad, prací třídních učitelů, všech pracovníků
školy. Vyučovací výsledky byly vcelku na dobré úrovni. Průměr v 1. – 4. tř. je 1,5, v páté
třídě 1,92 z toho z českého jazyka 2,45, z ruského jazyka 2,1 a z matematiky 2,47. V 6. – 9. tř.
je průměr 1,98 v Čj 2,58 v Rj 2,54 a M 2,48. Ze 374 žáků na druhém stupni má 106 žáků
vyznamenání – t. j. 28,3 %. 6 žáků bude dělat opravné zkoušky, 7 žáků má 2. stupeň
z chování.
Bylo uskutečněno 7 ukázkových hodin, 27 učitelů se účastnilo na zájmových hospitacích.
Stále ještě se projevují problémy v získávání a dodržování základních návyků a schopností při
dodržování uvědomělé kázně.
V letošním roce byla dokončena generální oprava školní družiny. Zvýšeným úsilím všech
soudružek vychovatelek, zvláště pak s. Stránské, byly prostory školní družiny vkusně a účelně
vybaveny. Práce se tak mohla lépe rozvíjet. Žáci pod vedením soudružek vychovatelek
vyráběli dárky pro rodiče, patronátní závod, veřejnost, dále vyrobili 130 skládaných holubiček
pro nejstarší voliče obvodu. Účastnili se na výstavce prací v OPS, při volbách na chodbách
školy, kde jejich práce, společně s výrobky starších žáků byla vysoce oceněna hostivařskou
veřejností. 12 výrobků bylo vybráno pro výstavku prací do Italie.
Žáci nacvičili pásmo, se kterým vystupovali při volbách, slavnostních schůzích patronátního
závodu, uliční organizace atd.
Zájmová činnost na škole byla různorodá. Byl ustanoven kroužek elektrotechnický,
zdravotnický, něm. jazyka, turistický, dovedných rukou, sportovní, dopravní výchovy.
Celkem 576 žáků bylo zapojeno do zájmové činnosti. 68 žáků navštěvovalo kroužky
v Domech pionýrů 60 dětí v LŠU 106 žáků se účastnilo výuky cizích jazyků, 222 ž. bylo
organizováno v TJ a 110 na nepovinných předmětech.
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Přiložena fotografie Vzpomínka na první den školy. „Ať ti slunce míru svítí na cestu.“

Účastnili jsme se řady soutěží:
„V zemi, kde zítra znamená včera“ obsadili žáci Němejc 8.A, Hovorka 8.A a Šrámková 7.B 1.
místo na obvodě, 1. místo získal žák Junek 6.A v „Puškinově památníku“
1. místo ž. Cejzlarová 8.B – „Komunisté, selských dědicové tradic národa.
1. místo v plaveckých soutěžích – starší chlapci
Soutěže – Praha – social. město jsme obeslali 26 pracemi literárními a 45 grafickými listy. „O
češtině trochu jinak“ jsme se umístili na 4., 5., 8. a 9. místě; Účastnili jsme se sport. soutěží:
Pochod pohádkovým lesem, Běhu mladé fronty, Ruďáska, dopravní soutěže, 273 žáků získalo
odznak v soutěži „Zlatá zebra“. Byl organizováno pionýrské kolo „Stezky odvahy“ a
„Partyzánského samopalu“, účastnili jsme se „Běhu zahradním městem“ na běhu „Únorového
vítězství“ získala pionýrská skupina plaketu okresního štábu lid. milicí.
K výchově národní hrdosti a internacionální družby je neustále měněn a aktualizován koutek
tradic.
V letošním roce jsme dosahli velmi dobrých výsledků ve veřejně-prospěšné činnosti. Žáky,
učiteli i rodiči bylo odpracováno 12.136 hodin na úpravě okolí školy, přebudování dílen,
výrobě zahrádek do oken, vypěstování květin, na úpravě a údržbě čistoty parku, úpravě
školního hřiště. Bylo sebráno 138.306 kg odpadových hmot, pionýrská skupina ve spolupráci
se školou organizovala 3 velké sběrové akce, byl proveden sběr pomerančové kůry, starého
chleba a léčivých bylin.
Činnost pionýrské skupiny má vzestupnou tendenci. Na škole je 6 oddílů jisker a 15
pionýrských oddílů, s nimiž pracuje 21 oddíl. vedoucích a 7 instruktorů. Na škole je splněno
204 odznaků výchovného systému, členové turistického oddílu splnili odbornost mladého
turisty a máme 90 nových odznaků Mladého zdravotníka.
5 oddílů uspořádalo třídní výlety, v rámci akce „Poznej své město“ bylo uskutečněno 150
vycházek po městě a okolí s pionýrskými vedoucími nebo třídními učiteli.
Pionýrská skupina získala čestný název „Psohlavci“.
Spolupráce se SRPŠ, uliční organizací, občanskými výbory, patronátním závodem i odbočkou
SPB je stále na velmi dobré úrovni. Soudruzi škole pomáhají při plnění všech výchovněpolitických úkolů.
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Tradicí se staly i besedy se sovětskými občany – veliteli vojsk v Bělé pod Bezdězem. Byly
uspořádány dvě besedy s žáky i pedagogy, které v dětech zanechaly velmi pěkné dojmy.
V letošním roce přišlo také několik dopisů a pohledů od soudruhů, kteří chodili do naší školy
před 50 – 60 lety.3
Na škole je 19 učeben, všechny jsou využity jako kmenové třídy. Na 1. stupni bylo zavedeno
plné střídavé vyučování, což ztěžuje provoz školy. Byla postavena dvě sídliště – Košík a Groš
– kde se teprve školy staví a proto naše škola musí plně využít všech svých prostor. Máme 1
malou tělocvičnu a jednu dílnu, malý cvičný byt, malou jídelnu. Tyto prostory kapacitně
nestačí krýt potřeby školy, která má 23 tříd a 4 oddělení ŠD.
V dubnu letošního roku se malovala celá škola (kromě malé budovy). Bylo instalováno
zářivkové osvětlení do všech tříd i kabinetů.
Na generální opravu kotelny škola stále ještě čeká.
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Přiloženy fotografie: Pionýrská stezka odvahy – organizována PS 26. 9. 1980 v Hetlíně
Oddíl „Blátošlapky“ při celostátní pionýrské hře „Partyzánský samopal“
Brdy – září 1980
3
Přiloženy fotografie: Škola z roku 1907
ZDŠ r. 1980

Vzhledem k pokračující výstavbě nových bytů v Hostivaři čeká naší školu větší zatížení. Je
zde však předpoklad, že učitelský sbor, který na škole zůstává bude schopen plnit všechny
náročné úkoly v novém roce.
Ze školy odchází s. učitelka Kosinová – starobní důchod
s. učitelka Mašková – předislokována na ZDŠ Komarovova
s. Dukátová – na ZDŠ Hornoměcholupská
s. uč. Loubocká – starobní důchod
s. uč. Furmannová – přestěhování
Všem těmto soudružkám přejeme plné vyžití v jejich dalším životě.
Společně s hodnocením práce školy za r. 1980 – 81 byly vytvořeny všechny předpoklady pro
úspěšné zahájení nového škol. roku.
Vaňková Soňa
řed. školy4
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Př7.Biložena fotografie pedagogického sboru 1980 – 1981
ss. Částková, Voštová, Válková, Meluzínová, Kapuciánová, Fuchsová
Svobodová, Borovanová, Haintzová, Vocetková, Roscherová, Loubová
Válová, Dukátová, Merunková, Smržová, Stránská, Pospíšilová, Zachová
Langrová, Kosinová, Bervida, Vaňková, Votýpková, Melicharová, Slavíková

