
1 9 3 0

1 9 3 1



Obecná škola smíšená v Hostivaři byla počátkem školního roku výnosem min. škol. a
nár. osv. ze dne 27.VIII. 1930 čís.j. 1088 - I. a výnosem měst. škol. výboru v Praze
ze dne 14.X. 1930 čís.j. 35.416  - VI. přeměněna v reformní školu a dostalo se jí
pojmenování: Pokusná reformní obecná škola v Hostivaři.
Umístěna jest ve dvou budovách: v budově čís. 129 bylo 5 tříd a v budově 179 byly 3
třídy a tělocvična. Dvě třídy, pro něž místa nebylo, měly střídavé vyučování.
Správou školy pověřena zatímní ředitelka pokusné diferencované školy měšťanské Marie
Vonášková. Ustanoveno však, aby administrativní vedení obecné školy zůstalo odděleno
od administrace měšťanské školy, takže veškeré úřední knihy zůstaly v platnosti a
pokračuje se v nich v úřadování.

Počet třídPočet třídPočet třídPočet tříd
Dosavadních 5 tříd postupných, 2 definitivní a 3 zatímní pobočky ponechány schválením
z.š.r. 10. IX. 30 č. I 1681/17 č.z.š.r.105.237/30.

Začátek škol. rokuZačátek škol. rokuZačátek škol. rokuZačátek škol. roku
Zápis vykonán před prázdninami a školní rok počal 1. září shromážděním žactva obecné
a měšťanské školy i četných rodičů. Ředitelka M. Vonášková přivítala vřele rodiče i
žactvo, připomněla význam osamostatnění národa a zásluhy osvoboditelů. Upozornila na
jednotnost školy a stručně promluvila o nové práci. Odborný učitel B. Hohaus vyložil,
jak vznikla školní vlajka a žáci II. roč. zapěli školní hymnu.
K základním principům reformní školy náleží diferenciace. Podkladem k ní byl zatím
jedině výkaz o prospěchu žactva a podle toho rozděleno žactvo ve třídy A -
s prospěchem lepším, a třídy B - s prospěchem slabším, ovšem mimo elementární
třídy.



Počet žactvaPočet žactvaPočet žactvaPočet žactva
Třída Chlap. Děvč. celkem Třída Náb.čsl
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Vyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodinyVyučovací hodiny
Vyučovací hodiny rozděleny po 45 minutách a zvonění určeno následovně: 8:00 - 8:45,
8:50 - 9:35, 9:50 - 10:35, 10:40 - 11:25, 11:30 - 12:15. 13:45 - 14:30, 14:35 - 15:20,
15:25 - 16:10.  V sobotu se nevyučuje.
V přestávkách vystřídá se žactvo na chodbách, jež však pro nepřiměřenou velikost brání
lepšímu uspořádání doby odpočinku. V době letní vycházelo žactvo na dvorek.

Sbor učitelskýSbor učitelskýSbor učitelskýSbor učitelský
V učitelském sboru byli:
Řed. měšť. šk. Marie Vonášková narodila se 3. června 1888 v Mutěnicích (okr.
Strakonický), po studiích na ústavě učitelek v Praze působila od 16. března 1908 jako
zatímní učitelka II. třídy na obecné škole v Nov. Strakonicích. Vykonavši zkoušku
způsobilosti pro měšťanskou školu z předmětů I. oboru, působila na nově zřízené měšť.
dívčí škole (později na smíšenou proměněné) v Kožlanech u Rakovníka od 1. listopadu
1911. Tu působila do 31. ledna 1928 s výjimkou škol. r. 1923 - 1924, kdy byla službou
přikázána na státní měšťanskou školu v Litoměřicích.



Od 1. února 1928 byla jmenována definitivní odbornou učitelkou na měšťanské škole
smíšené v Hostivaři. Dne 25. listopadu 1929 jmenována zatímní ředitelkou pokusné
diferencované školy měšťanské s platností od 1. září 1929 a dne 1. září 1930 jmenována
správkyní školy obecné v pokusnou přeměněné a k měšťanské připojené.
Navštěvovala různé univerzitní kursy, zvláště školy V. Š. P. S.  v Praze. Zájezdy do
ciziny a studie zahraničního školství poskytly jí materiál k srovnávání a k aplikaci
toho, co se na naše poměry hodí.  - Jest členem místní školí rady v Hostivaři.
Otylie Dohnalová-Vojířová narodila se 14. července 1901 v Praze. Absolvovala státní
učitelský ústav v Praze, kde r. 1921 vykonala zkoušku dospělosti a r. 1923 učitelské
způsobilosti pro obecné školy. V r. 1927 nabyla způsobilosti vyučovati děti
slabomyslné.
Od r. 1921-23 učila na obecné škole v Přibyslavi a od 1923-1927 na měšťanské škole
tamtéž. Od r. 1927-28 učila na dvojtřídní obecné škole v Malé Losenici, 1928-29
v Ozdravovně hl. m. Prahy v Říčanech, 1929-30 na obecné škole ve Strašnicích. Dnem
1. září ustanovena na zdejší školu.
Ludmila Hahnová-Stočesová narodila se 25. VIII. 1904 ve Studánce u Pardubic.
Studovala dívčí reálné gymnasium v Pardubicích a r. 1922 vykonala maturitní zk.
K povolání učitelskému připravovala se v jednoročním abiturientském kursu při učitel.
ústavě v Král. Hradci, kdež vykonala zkoušku učitel. dospělosti r. 1923, způsobilosti
1925 a způsobilosti na měšťanské škole z II. oboru r. 1928 a způsobilosti učiti
němčině na měšť. šk. r. 1930. V r. 1927 účastnila se prázdninového jednoměsíčního
univers. kursu zoologicko-mikroskopického praktika v Praze a v škol. r. 1927-29
absolvovala vysokoškolský kurs pro měšť. šk. při V.Š.S.P. a od té doby navštěvuje
přednášky na VŠSP. Učila na obec. šk. smíš. v Mikulovicích, Kuněticích, Újezdě, na
měšť. dív. v Přelouči, na obec. dív. v Pardubicích, na měšť. chlap. V Pardubicích (na
Novém Měště). Od 1. září 1930 ustanovena zatím. učitelkou zdejší školy.
Karel Krupa narodil se 17. února 1893 v Petřvaldě ve Slezsku. Učitelský ústav
navštěvoval ve slez. Ostravě; tam vykonal zkoušku dospělosti, způsobilosti a zkoušku
z jaz. německého pro obec. školy. Působil na obec. školách v Domoslavicích u Frýdku,
v Petřvaldě, v Senohrabech, v Říčanech a v Hostivaři.
Za světové války byl vojínem a potom ruským legionářem. Je štábním kapitánem
ruských legií v. r.
Hlubokého odborného vzdělání nabyl v hudbě. Studoval konservatoř hudby v Praze (v
odd. J. Křičky u K. B. Jiráka), mistrovskou zkoušku komposiční (J. B. Foerstera).
Má státní zkoušku z hudby (sborový zpěv) a speciální zkoušku ze hry na klavír.



Z komposiční činnosti známa jsou orchestrální díla: Zborov, Tryzna, Smyčcový kvartet
c mol, cyklus písní: Matičce, slavnostní pochody a hudbu pro sokolské cvičení. Ve
svém působišti řídí místní orchestry a pěvecké sbory. Je dirigentem filharmonického
sdružení zaměstnanců hlavního města Prahy a sbormistrem ženského sboru téhož
sdružení, konečně i kapelníkem hudebního odboru stavebního úřadu X. v Praze.
Marie Lavická-Petráňová narodila se 28. června 1900 v Pardubicích, kdež nabyla
prvého vzdělání na obecné škole, pak navštěvovala měšťanskou školu v Bubenči,
městské lyceum v Praze VII, na němž vykonala maturitu 7. VII. 1917. Dva roky
vzdělávala se soukromě a pod 23. XI. 1919 začala vyučovati na dvoutřídní menšinové
škole ve Viklicích (okr. litoměřický). Dne 8. VI. 1920 vykonala na státní ústavě
v Praze zkoušku dospělosti a 22. XI. 1924 učitelské způsobilosti pro obec. školy.
Dále působila v školním r. 1920-21 na 3třídní škole v Krupce, 1921-22 ve Štětí nad
Labem, od 23. X. 1922 - 31.VIII. 1923 v Lovosicích, 1. VII. 1923 - 31. VIII.
1926 v Olšanech (okr.
slánský), I. IX. 1926 - 31. srpna 1930 v Hnidousích. Od 1. IX. 1930 jmenována
zatímní učitelkou zdejší školy. - Vzdělává se dále na ŠVSP v Praze.
Ludmila Mandlíková, definitivní učitelka zdejší školy od r. 1916 - 1917. Životopis
v kronice I. na str. 138.
Rudolf Nekola narodil se 20. března 1902 v Českých Budějovicích, kdež navštěvoval
školy a na učitelském ústavě r. 1920 vykonal zkoušku dospělosti učitelské. V r. 1921 -
1923 byl vojínem dělostřeleckého pluku č. 5. Vyučoval v r. šk. 1920 - 21 v Týně nad
Vltavou, 1923 - 24 v Bělově (okr. Kroměřížský), r. 1924 - 26 v Týnci n. L.,
v Kouřímě, v Zásmukách, r. 1926 - 27 na státní měšťanské škole v Třinci na
Těšínsku.
R. 1927 - 29 byl na universitě of Chicago (School of Education)  vykonal zkoušky
z jaz. anglického, literatury, sociologie, pedagogiky. Při tom učil na svobodomyslných
školách v Chicagu a napsal pro ně čítanku Radostné čtení. Byl členem redakce deníku
Spravedlnost; i v Čechách píše do novin.
V r. 1929 - 30 působil v Zásmukách. Od 1. září 1930 jmenován zatímním učitelem
zdejší školy.
Otomar Novák narodil se 1. srpna 1898 v Novém Strašecí u Slaného, kdež
navštěvoval obecnou a I. ročník měšťanské školy, ostatní třídy měšťanské školy
navštěvoval v Kralupech n. Vltavou, IV. ročník německé měšťanské školy poslouchal
v Litoměřicích. Pak studoval 4 roky na učitelském ústavu v Praze a maturoval 3.
VII. 1917. V r. 1919 vykonal zkoušku způsobilosti a současně z němčiny pro obecnou



školu, v roce 1920 zkoušku z III. odboru a z němčiny pro měšťanskou školu, v roce
1927 zkoušku z jazyka francouzského.
Jako zast. učitel působil v Kostelci u Křížků (okres vinohradský), na Královských
Vinohradech. Od r. 1920 jako zast. odborný učitel v Nuslích a Velkých Popovicích,
jako zatímní odborný učitel ve Voticích, kde získal i definitivní místa na měšťanské
škole. Od r. 1929 navštěvoval ŠVSP a semináře prof. Dr. Příhody.
Od 1. září 1930 vzdal se definitivního místa ve Voticích a nastoupil místo zatímního
učitele zdejší školy.
Josef Spilka narodil se 7. března 1899 v Ratiboři u Kolína. Učitelský ústav
vystudoval v Kutné Hoře, kde v červnu r. 1918 vykonal zkoušku učitelské dospělosti a
v listopadu 1920 zkoušku způsobilosti pro obecné školy. Od března 1917 do konce října
1918 sloužil jako jednoroční dobrovolník v Nagikanizsi v Uhrách.
Jako učitel působí od března 1919, a to na obecných školách v Kondicích a Suchdole,
od října 1924 na měšťanské škole v Kutné Hoře, od října 1925 na státní měšťanské
škole československé v Užhorodě. Tam vykonal v prosinci 1928 zkoušku z I. odb. na
měšťanské škole, v květnu 1929 zkoušku způsobilosti vyučovati němčině na měšťanských
školách, v prosinci téhož roku zkoušku vyučovati psaní na stroji na měšťanských
školách, v květnu 1923 zkoušku z I. odboru pro měšťanské školy ve znění slovenském.
V r. 1923 vykonal zkoušku způsobilosti vyučovati na lidových školách hospodářských.
V r. 1922 - 23 a 1930 - 31 je posluchačem Vysoké školy pedagogické v Praze. Od 1.
září 1930 ustanoven na zdejší obecné škole.
Po šest let byl vzdělavatelem Sokola a konal četné lidovýchovné přednášky.
Jest literárně činný. Otiskuje v časopisech a novinách básně, epigramy, feuilletony a
drobné prosy. Roku 1925 vydal u Ludvíka Bradáče v Praze lyrický debut „Rozpuk“;
r. 1928 vlastním nákladem bibliofilský tisk „Kaťa“, r. 1929 „Bronz“, sbírku básní
s motivy podkarpatoruskými, r. 1931 v edici Révě u Mileny Herbenové v Praze
„Novočeský Pasionál“.
Píše též pro děti. Přispívá do četných dětských časopisů verši a povídkami. K vánocům
1930 vydal v Ústavě učit. knihkup. a naklad. v Praze knihu povídek pro děti pod
názvem „Zbojníčkové od Vysoké“. Na podzim r. 1931 vydá u B. Kočího v Praze
knihu „Janko a trpaslíci“, fantastický románek slovenského chlapce z demänovských
jeskyň.
Anna Procházková-Steklá působí na zdejší škole od 24. II. 1930. Životopis její
v II. kronice na str. 268.



Josef Žaba narodil se 12. srpna 1908 v Hájku u Kostelce nad Orlicí. Obecnou školu
navštěvoval v Sudslavi, měšťanskou v Chocni, v Brandýse n. Orlicí a v Nitře na
Slovensku. Na učitelský ústav u sv. Jana pod Skalou vstoupil r. 1925 a vykonal
v Červnu 1929 zkoušku dospělosti učitelské.
R. 1929 - 30 učil na obecné škole chlapecké v Praze - Bubnech a 1. září 1930
jmenován výpomocným učitelem při zdejší škole.
Jaroslav Brandýs narodil se 4. dubna 1909 v Praze. Navštěvoval pětitřídní školu
obecnou, čtyřtřídní školu měšťanskou, tříletou školu zahradnickou. Soukromě studoval
reálku. Po absolvování přípravného kursu pro učitele náboženství vykonal zkoušku
způsobilosti v r. 1930 na učitelském ústavu u sv. Anny v Praze. Od 1. září 1930 učil
katolickému náboženství místo duchovní správy na zdejší škole.
Vladimír Plas narodil se 6. prosince 1905 v Bromech u Křivoklátu. Po předběžném
vzdělání na škole obecné v Slabcích navštěvoval vyšší státní reálku v Rakovníku a
státní učitelský ústav v Praze, na němž vykonal 15. června 1927 zkoušku dospělosti a
13. dubna 1929 zkoušku způsobilosti vyučovati náboženství československému.
Byl výpomocným učitelem československého náboženství po 3 roky v Hostomicích pod
Brdy a 1. září 1930 ustanoven na obecné škole zdejší učitelem téhož náboženství.
Marie Zdrůbecká-Dvořáková narodila se 31. srpna 1884 v Bohulibých u Jílového.
Po návštěvě škol v rodišti chodila na měšťanskou školu na Karlově a industriální kurs
při českém ústavu pro vzdělání učitelek v Praze.
Vysvědčení způsobilosti pro obecné i měšťanské školy nabyla 24. června 1907. Od r.
1920 - 1922 absolvovala kursy pro další vzdělávání učitelek žen. ruč. prací pořádaných
Ústředním spolkem učitelek žen. ruč. pr. v Čechách.
Od 1. října 1910 nastoupila službu a učila rok v Chodově, od 1911 na obecné a od
1920 i na měšťanské škole v Hostivaři.

Změny ve sboruZměny ve sboruZměny ve sboruZměny ve sboru
Dne 2. října 1930 onemocněla učitelka Otýlie Dohnalová-Vojířová spálou; od 3. října
ustanovena za ni výpomocná učitelka Marie Zoubková do 24. listopadu, kdy uzdravená
učitelka opětně nastoupila.
Dne 17. října 1930 onemocněla učitelka Ludmila Mandlíková; do 24. října vyučovali
členové sboru učitelského. Dne 27. října nastoupil výpomocný učitel Oldřich Duzbaba.
Jmenován sčítacím komisařem, dostal dovolenou od 1. do 7. prosince. Vyučování



převzali členové sboru učitelského. Dne 8. prosince O. Duzbaba zproštěn služby na
škole zdejší a 9. prosince nastoupila opět L. Mandlíková.
Dne 21. dubna onemocněla učitelka Ludmila Hahnová-Stočesová. V zastupování
střídali se členové sboru učitelského do 14. června. Dne 15. června nastoupil výpomocný
učitel Jaroslav Procházka a učil do konce roku.

Zaměstnání sboruZaměstnání sboruZaměstnání sboruZaměstnání sboru
NáboženstvíTřída Třídní učitel(ka) Čemu učí Žen.ruč.pr
Řím.kat Českost. Českobr.

1.a L.Hahnová-St. Všem
předmětům

       -        -        -     -

1.b O.Dohnalová-V. Své třídy        -        -        -     -
2.a M.Lavická-P. Své třídy        -        -        -     -
2.b J. Spilka Své třídy        -        -        -     -
3.a K. Krupa -ll- +

3.b,5.b  zpěvu
       -        -        -     -

3.b O. Novák -ll- + 3a,5b
kreslení

       -        -        -     -

4.a A. Procházková -ll- + 4.b
těl.dív.

       -       -
-

    -

4.b J. Žaba -ll- + 4.a
těl.hochy

       -       -
-

    -

5.a L. Mandlíková -ll- + 3.b
těl.dív.

       -       -
-

    -

5.b R. Nekola -ll- + 3.a
psaní

       -       -
-

    -

M. Zdrůbecká
-

3.a,3.b,4.a
4.b,5.a,5.b

      -
-

    -

J. Brandýs
-

       - 5 odd.        -     -

V. Plas
-

       -       - 2 dd. 4h    -



Osnovy a organizace školyOsnovy a organizace školyOsnovy a organizace školyOsnovy a organizace školy
Osnovy pro pokusné reformní školy pracovali členové reformního sboru ve zvláštních
kroužcích, jež se týdně scházely ke společné práci. Nejdříve podkladem vyučování byly
osnovy vydané ve Státním nakladatelství v tomto roce pro obecné školy a plán pro
reformní školy. Dle nových osnov učeno od 1. září 1930.
Jednou týdně ve vyšších třídách zařazena hodina volného zaměstnání. V této hodině na
středním stupni chystá se program pro společná shromáždění, vyměňují se knihy,
opakuje se opožděné učivo, píše se, čte, atd.
Místo hodin občanské nauky je týdně - na nižším stupni čtrnáctidenně - žákovské
shromáždění, jež má vždy určitý ráz a heslo občanské výchovy. Bývá připraveno
střídavě členy sboru učitelského. Program obstarávají žáci.
K některým pozváni byli hosté, kteří žactvu podali ukázky umění. Tak zpíval Bendlovy
Skřivánčí písně pan Vítězslav Novák, koncertní pěvec, jehož na klavíru doprovázel pan
Eduard Ingrid, hudební skladatel. Oba umělci konali již umělecký zájezd do západní
Evropy.

Potřeby kPotřeby kPotřeby kPotřeby k vyučování vyučování vyučování vyučování
Nové učebnice nebyly zavedeny a nebudou, pokud pro reformní školy nebudou přímo
doporučeny, kromě První knihy v 1. a 2. tř. pro vyučování čtení metodou globální.v
ostatních třídách mimo čítanku zavedena souvislá četba přiměřená věku žactva.
Místo sešitů zavedeny byly čtvrtky normalisované velikosti, vydané ve zvláštních
deskách Bakalovým ústavem. Písemných prací jest celkem veliké množství, neboť se
vztahují nejen ke slohu, k pravopisu, ale i ke čtení a vlastivědě. Trivium však zůstává
základem práce.
Cvičení pracují se ve formě testů a píší se všude na nelinkovaném papíře.

Třídění žactvaTřídění žactvaTřídění žactvaTřídění žactva
Podle plánu reformní školy, přijatého ministerstvem škol. a nár. osvěty, jest postup
semestrální. V listopadu se známky zapsaly do výkazu, dětem se přečetly, aby věděly,
ve kterém předmětě jest jim třeba se přičiňovati, ale zprávy se nevydaly. O tomto
postupu byly rodiče uvědoměni na schůzích jednotlivých tříd, kde třídní učitelé pověděli,
pokud tak neučinili již dříve měřením prospěchu žactva testy, o znázorňování postupu či
poklesu prospěchu, a pokud si rodiče přáli, i klasifikaci jednotlivých dětí.



Stravování mládežeStravování mládežeStravování mládežeStravování mládeže
Městský školní výbor vyslovil souhlas s tím, aby Ochrana matek a dětí
zprostředkovala dodávání placeného mléka mládeži k přesnídávce v 10 hodin.
Dětem 21 nemajetných rodičů poskytováno mléka od 9. října do 31. května a 11 dětem
nezaměstnaných od 2. března do konce roku.
Obědy připravené ve zvláštní školní kuchyni nákladem Sociální péče hl. m. Prahy
rozdávaným od 1. října do 30. května zdarma 23 dětem.
Některé děti dostávaly chléb a housky z výnosu sbírky podniknuté v prosinci
Rodičovským spolkem a zástupci školy.
I v útulku dostává se dětem odpoledne mléka a pečiva.

Správcové sbírekSprávcové sbírekSprávcové sbírekSprávcové sbírek
Kabinet v budově čís. 129 spravoval Otomar Novák. Kabinet v budově čís. 179
spravoval Rudolf Nekola. Knihovnu žákovskou spravoval Josef Spilka a knihovnu
učitelskou spravovala pí M. Vonášková.

DotaceDotaceDotaceDotace
Kde zprávě o dotacích za ½ pololetí napsané v kronice II., připojuje se ještě výkaz
dotací za druhé pololetí; místní školní radou bylo vyplaceno na potřebu pro ředitelnu a
třídy 481,50 Kč, na menší správky 100 Kč, na inkoust pro žactvo 168 Kč, na
vyučovací pomůcky 500 Kč, na žákovskou knihovnu 215 Kč.
Vedle toho škola dostala mimořádně 5000 Kč na pomůcky pro globální methodu a 600
Kč na potřeby pro nemajetné žactvo.

Švehlův fondŠvehlův fondŠvehlův fondŠvehlův fond
Úroky Švehlova fondu vyplácí se pololetně po 184,60 Kč. Výkaz o užití jmění podává
ředitelka v učitelských poradnách a zapsán jest v protokole.

DaryDaryDaryDary
Rada hl. m. Prahy darovala učitelské knihovně 12 knih, jež jsou dílem spisy presidenta
republiky Dr. T. G. Masaryka, dílem práce jiných spisovatelův o presidentu jednající.
Do knihovny žákovské předplatila městská rada Encyklopedii mládeže, redigovanou Dr.
J. Keprtou.



InspekceInspekceInspekceInspekce
Zem. škol. insp. vlád. R. p. Dr. E. Vebr navštívil školu 11. listopadu, uznal píli
učitelstva a vyžádal si obšírnou zprávu podle otázek, jež správkyni koly dal; pak ještě
inspicíroval 16. března 1931.
Dne 19. září  a 28. listopadu byl okres. škol. insp. prof. Aug. Šindelář přítomen
v některých třídách při vyučování, počátkem dubna inspekci dokončil a vykonal 14.
dubna se členy sboru učitelského inspekční poradu, při níž vyslovil uspokojení a
přednesl svá přání.

NávštěvyNávštěvyNávštěvyNávštěvy
Dne 28. listopadu navštívil školu mimo dobu vyučovací bulharský vyslanec Dr. Boris
Vazav, aby shlédl zařízení vzorové třídy 5.a.
V prosinci zavítal do školy předseda reformní komise Dr. Václav Příhoda a sledoval
vyučování v některých třídách.
Dne 24. ledna přednášel min. r. Dr. Karel Velemínský v R. s. o moderních stavbách
škol.
V únoru navštívil školu profesor Zdeněk Záhoř a daroval do učitelské knihovny 12
svých spisů o pohlavní výchově.
V měsíci březnu byl v některých třídách při vyučování p. zem. insp. Vojtěch Beneš.

Důležité úřední výnosyDůležité úřední výnosyDůležité úřední výnosyDůležité úřední výnosy
Ministerstvo škol. a nár. osv. nově upravilo dohlédací obvody okres. škol. inspektorů
v obvodu hlavního města Prahy na obvod severní, jižní, východní a západní. Dle tohoto
rozdělení přidělena zdejší škola okres. škol. insp. panu prof. Aug. Šindelářovi.
Ministerstvo škol. a nár. osv. upravilo článek IV. zákona z r. 1920 a ustanovilo, že
státní občanství musí míti ten, kdo chce býti definitivně ustanoven. Volba uchazeče děje
se dle služebního stáří, kvalifikace, rodinných poměrů a dle obtíží dosavadní služby.
Stav zdravotní bere se v úvahu, není-li překážkou ve vykonávání služby.
Vydán prováděcí výnos ministerstva škol. a nár. osv. 28. IV. 1931 číslo 119.273. - 30.
- I. k ustanovením služební prakmatiky učitelstva škol národních o kvalifikování
učitelstva.
Dle vládního nařízení z 26. června 1930 čís. 86 Sb. z. a nař. Konáno v prosinci
sčítání lidu.



Vánoční příspěvek dle vynesení městského školního výboru ze dne 17. října 1931 č.j.
18.497 nepodléhá ani dani důchodové ani pensijní příspěvek se z něho neplatí. Vyloučen
jest disciplinovaně trestaný.

Stav školních sbírekStav školních sbírekStav školních sbírekStav školních sbírek
Inventář kabinetu přírodovědeckého má 400 čísel, kabinetu vlastivědného 432 čísel,
knihovna žákovská 378 čísel a učitelská 364 čísel.

Školní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházkaŠkolní docházka
Období Půldnů vůbec Nezameškanýc

h
Zamešk.omluv. % Zamešk.neoml. %

1.9.-31.12.
1930

51.662 49.408 2.221 4.30 33 0.66

1.1.-31.3.
1931

39.907 37.959 1.935 4.85 13 0.03

1.4.-30.6.
1931

38.017 37.049 922 2.43 16 0.04

129.586 124.446 5.078 3.91 62 0.04

Zdravotní stav mládežeZdravotní stav mládežeZdravotní stav mládežeZdravotní stav mládeže
Zdravotní stav mládeže byl celkem uspokojivý ale přece časem objevovaly se nakažlivé
choroby, jež byly příčinou, že z rozkazu měst. okres. lékaře MUDr. Zdeňka Kurze
byly některé třídy zavřeny:
2.a, 2.b od 11. do 20. října; - - -  4.a od 5. do 9. listopadu;
3.a, 4.a od 25. do 30. listopadu; - - - 1.a od 28. listopadu do 8. prosince;
4.b od 9. do 19. prosince; - - - 3.a od 18. prosince do 2. ledna;
4.a od 21. do 27. ledna 1931; - - - 1.a od 28. ledna do 4. února;
2.a od 2. do 8. března 1931; - - - 5.a od 23. do 6. března

PojištěníPojištěníPojištěníPojištění
Bylo obnoveno pro celý rok 1931. učitelé jsou pojištěni dvojnásobnou částkou
žákovskou. V školním roce 1930-31 bylo 5 úrazů; pojišťovna vyplatila rodičům žactva
náhradu léčebného a útraty cestovné.



Dorost Č.Č.K.Dorost Č.Č.K.Dorost Č.Č.K.Dorost Č.Č.K.
V listopadu byly třídy 2.b,3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 5.b odbíraly 11 čísel Lípy a Radosti, ve
své činnosti mimoškolní řídily se směrnicemi Č. Červ. Kříže. Ve škole zvláště
pěstovaly samosprávu a zdravotnictví dle desatera dorostu.

ÚtulekÚtulekÚtulekÚtulek
Protože sociální poměry jsou neutěšené a mají značný vliv na školní práci, byly zřízeny
útulky:
Ranní od ½ 7 hod., v němž jsou děti prvních, druhých a pátých tříd, jejichž rodiče záhy
opouštějí domov, jdouce za prací. Dopolední a odpolední prvních a druhých tříd, které
mají střídavé vyučování, a pro děti, jež mají některé hodiny volné. Polední pro děti
prvních, druhých a pátých tříd, v němž se přespolní stravují ze školní kuchyně.
Odpolední pátých tříd, které potřebují podpůrné práce školní a jejichž rodiče nejsou
doma.

Rodičovské sdruženíRodičovské sdruženíRodičovské sdruženíRodičovské sdružení
Výnosem m. š. a n. o. z 19. května 1930č.j. 1516 pres. doporučuje se zřízení
rodičovských sdružení na školách národních. Učitelstvo od počátku roku konalo schůze
s rodiči svých žáků.
Když rodiče projevili zájem o sdružení, uspořádána společná schůze rodičů žactva
obecných i měšťanských škol dne 26. září 1930. Byla navštívena skoro šesti sty lidmi a
při ní založeno bylo rodičovské sdružení. Každá třída má svůj třídní odbor R. s. a
koná schůze měsíčně. Rodiče sejdou se s učitelem svých dětí, rozprávějí o jejich
potřebách, dovídají se o postupu práce, nahlížejí do tabulek prospěchu a vidí práce
svých dětí.
Teprve k jednání o záležitostech celé školy svolávaly se všechny třídní odbory ke
společné schůzi R. s., jež mělo přes 200 členů přihlášených.
Třídní odbory měly 22 schůze, společné schůze a besídky byly 10.



Slavnosti školníSlavnosti školníSlavnosti školníSlavnosti školní
Dne 26. října uspořádalo žactvo s učitelským sborem besídku na oslavu výročí
prohlášení republiky. Místnost byla pěkně vyzdobena členy učitelského sboru. Na
pořadu, jejž provedlo žactvo všech tříd, byly recitace jednotlivců i sborové, rytmické
hry, zpěvy a scény vážné i veselé. Ač bylo počasí velmi nepříznivé, přece přišlo hojně
návštěvníků a odměňovali žactvo nejen uznáním nad zdařilými výkony, ale přispěli i
peněžně na režijní vydání. Celkem se vytěžilo 255,80 Kč. Vydání hradilo učitelstvo a
ponechalo celou částku potřebám školy.
Dne 31. října - v den spořivosti - promluvilo učitelstvo k žactvu:  vysvětlilo význam
šetření podle vyspělosti žactva v jednotlivých třídách a nabádalo k následování. Dětem
v 1.a, 1.b rozdány spořitelní knížky se vkladem 5 Kč, jež darovala Spořitelna pražská
z Královských Vinohrad a Okresní hospodářská záložna v Hostivaři, aby získaly
zájem dětí pro spoření.
Dne 30. listopadu připomenuto ve vyšších třídách úmrtí J. A. Komenského.
Týden od 14. - 19. prosince věnován vánočním besídkám, jež jednotlivé třídy
uspořádaly, znamenitě se vydařily a přispěly ke sblížení školy s rodiči, kteří v hojném
počtu se jich účastnili. Při besídkách podáván dětem čaj se zákusky, jež rodiče sami
obstarali.
Dne 6. března 1931 bylo ve škole velké slavnostní shromaždění na oslavu narozenin p.
presidenta republiky. Děti všech tříd vystřídaly se v přednesu písní a básní, jež
opěvovaly zásluhy oslavencovy.
Dne 8. března pro širší veřejnost konán slavnostní koncert škol v bio Sokol
v Hostivaři, jejž řídil učitel p. Karel Krupa.
Dne 28. března připomenuto ve vyšších třídách výročí narození J. A. Komenského.
Dne 26. dubna uspořádala 5.a s třídní učitelkou Annou Procházkovou-Steklou
divadelní hru „Rusalčina píšťalka“ v sále u Červených.
Dne 9. května vyložen žactvu vyšších tříd význam vzájemnosti rumunsko-
československé.
Dne 10. května v bio Sokol v Hostivaři uspořádalo žactvo zdařilou „Slavnost matek“,
jejíž srdečnému programu naslouchalo sta matek hluboce pohnutých vděčností dětskou.



Úmrtí předsedy zem. Úmrtí předsedy zem. Úmrtí předsedy zem. Úmrtí předsedy zem. šk. radyšk. radyšk. radyšk. rady
Dne 20. května zemřel Dr. Rudolf Politzer, vícepresident zemské školní rady
v rozmachu činnosti prodchnuté vždy ušlechtilou snahou, vedenou nejčistšími ideály
lidskosti a vlastenectví. Po 9 let stál v čele zem. škol. rady. Byl nejen nevšedním
právníkem, úředníkem neobyčejného nadání, ale i člověkem dobrého srdce s hlubokým
sociálním a národním cítěním.
Budovy školní ozdobeny smutečními prapory a učitelstvo pražské účastnilo se 23.
května pohřbu.

ZápisZápisZápisZápis
Výnosem m. š. a n. o. ze dne 23. IV. 31 čís. 50.850. - I. ustanoven zápis žactva na
školách národních pro škol. r. 1931-32 na 26. a 27. června 1931.

Konec školního rokuKonec školního rokuKonec školního rokuKonec školního roku
Dne 27. června ukončil školní rok 1930 - 1931 společným shromážděním žactva, při
němž správkyně školy vzpomenula světlé památky Mistra Jana Husa, p. presidenta a
všech, kdož se o naši republiku zasloužili. - Děti zapěly národní hymny a ve třídách
jim rozdány školní zprávy.

RočenkaRočenkaRočenkaRočenka
Za školní rok 1930-31 vydána „První ročenka pokusné reformní školy obecné“ redakcí
správkyně školy Marie Vonáškové, učitelů Rudolfa Nekoly a Josefa Spilky.
Ročenka setkala se s velkým zájmem občanstva a přispěla k opravení názoru na školu
reformní. I mnoho učitelů škol normálních se o ni zajímalo a objednalo si ji.
Sboru nedostalo se k vydání Ročenky od nikoho finanční podpory, proo bylo nutno
získati inseráty a prodávati R. aspoň za výrobní cenu.
Zbytek nákladu uhrazen výnosem dvou dětských besídek, uspořádaných hlavně
přičiněním učitelky Anny Procházkové-Steklé v částce 800 Kč.


