
1942 - 1943 
Zápis na školní rok 1942/43 byl proveden ve dnech 9. a 10. července a vyučování zahájeno 2. září 
1942. 
Na základě ustanovení výn. mšano ze dne 1./VII. 1941, č. 8882 - I./2 a ze dne 17. X. 1941 č. 
131.422/41 - I./2 se zřetelem k ustanovení §§ 5. a 6. ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. od počátku šk. r. 
1942/43 je zdejší škola organisována jako šestitřídní s 6 postupnými ročníky (5 def. a 1 zat.) s 5 
pobočkami (2 def. a 3 zat.) celkem 11 tříd. 
 
Umístění tříd: 
Ve školní budově čp. 129 v přízemí byly umístěny v pravém křídle: II.b (č.5), III.a (č.6), III.b (č.7), 
IV.b (č.8), VI.b (č.9), v levém křídle: I.b (č.4), I.a (č.3), II.a (č.2), IV.a (č.1); v prvém poschodí 
v levém křídle VI.a (č.1) V budově čp. 179 jsou třídy: V.a (č.10), V.b (č.11) 
Třídu č. dv.       Používá reklamační potravinová komise. Pomocná třída je umístěna v budově č. 371 
v kuchyni. 
 
Vyučovací hodiny: 
V tomto školním roce trvají vyučovací hodiny jako v minulém školním roce až na jazyk německý, kde 
v 6. tř. byly zvýšeny na 7, a v 5. tř. na 8 hodin. Ubráno na zeměpise. Vyučováno je jako loňského 
roku.  
 
Učitelstvo: 
1.a Marie Kopecká 
1.b Marie Kudrnová 
2.a Jos. Maudr do        od té doby Lud. Mašindová 
3.a František Šustek do 21.9. přeložen do Michle potom suplováno do        a pak Jos. Maudr. 
3.b Ant. Procházková 
4.a Frant. Moravec 
4.b Antonín Barák 
5.a August. Řeháková 
5.b Josef Kříž 
6.a Václav Novák 
6.b Jarosl. Vrťátko 
Pomocná třída: Jaroslav Cihelka do 21.9.  - přeložen byl do Nuslí, potom suplováno do 7. 10. od té 
doby Jaroslava Slavíková. 
Jazyku německému vyučují: 
Božena Faitová a Bohumil Krásný, který byl 15.X. přeložen na hlavní školu a ve 4. třídách a 3.b 
vyučováno bez oddělení, ačkoli řídící učitel několikrát urgoval svou žádost o novou sílu, nebyla přece 
ustanovena. 
Ručním pracím dívčím vyučovala: 
Vlasta Hlinková, 18 hodin a Marie Vašátková, 3 hodiny. Vlasta Hlinková přeložena do Vršovic 24.9. a 
za ní jmenována Marie Cucová. Dne 4. XI. přeložen Marie Vašátková do Vršovic; na hlavní školu 
jmenována Marie Cucová a na naši školu přišla Vlasta Jandovská. 
 
Správcové kabinetů a knihoven: 
Kabinet č. I. spravuje Jaroslav Vrťátko, kabinet č. II. Josef Kříž, kabinet č. III. Václav Novák. 
Učitelskou knihovnu spravuje Marie Kopecká a žákovskou Marie Kudrnová. 
 
Počet žactva a náboženské vyznání 
 

Náboženství 
Římkat. Čskomor. Českobrat. jiné Bez vyzn. 

Třída Počet 
hochů 

Počet 
dívek 

h. d. h. d. h. d. h. d. h. d. 
1.a 24 15 21 10 3 3 - - - - - 2 
b 22 18 20 14 1 3 - - - - 1 1 
2.a 23 24 20 16 1 5 - - - - 2 3 



b 18 27 17 21 1 5 - - - - - 1 
3.a 25 22 19 20 3 1 - - - - 3 1 
b 28 17 23 14 2 1 2 - - - 1 2 
4.a 34 19 26 14 6 1 - 2 - - 2 2 
b 22 25 17 17 3 5 - - - - 2 3 
5.a 29 9 21 8 3 - - - - - 3 1 
b 18 20 15 15 - 2 1 - - - 2 2 
6.a 19 14 16 9 1 2 1 1 - - 1 2 
b 19 13 12 9 2 4 1 - - - 4 - 
Pom. 9 11 8 12 1 - - - - - - - 
 281 233 235 178 26 32 5 3 - - 21 20 
 
Dne 29. IX. vyslechnut projev p. ministra školství o sv. Václavu. Tohoto projevu se zúčastnili za 
školu: Jos. Maudr, Jos. Kříž, Václav Novák, Marie Kopecká a Ant. Procházková. 
Ve dnech 19. - 24. X. byla vysílána denní radiová výzva pro zdar sběru látkového. II.a odevzdala 1.60 
kg. Sběr byl v V.a a proto měly prvé třídy po tu dobu polodenní vyučování. 
Od 26. 10. - 31. X. byl týden šetření. Podle nařízení m. š. v. musí každá škola zavésti střádání žáků. 
Na naší škole přejímá šetření místní okresní hospodářská záložna. Prodáváním známek pověřena kol. 
Jarosl. Slavíková. 
Od 21. X. - 14. XI. vyučovalo se polodenně, poněvadž škola neměla dříví a nemohla vytápěti. 
Ve dnech 9. - 14. XI. byl „týden bezpečné dopravy“. Ve 12. školním týdnu byl mimořádný sběr papíru 
a sebralo se 200 kg. 
II.a odevzdala místní pobr. komisi č. j. 7864.440 g pecek a I.b 900 g, celkem 5.300 g. 
 
Zkouška z jazyka německého: 
Písemná se konala dne 15. IX. a ústní š0. IX. Všichni účastníci vykonali zkoušku úspěšně. 
 
Dne 29. X. byly VI., V. a IV. třídy v zoologické zahradě.  
 
Na naši školu byli letošního roku nově ustanoveni: 
Ludmila Mašinová, nar. V Novém Bydžově 5. XI. 1988. Obecná škola v Novém Bydžově 1905 - 
1910. Hlavní, měšť. škola v Kutné Hoře 1910 - 1913. Německý pokrač. kurs v Kutné Hoře 1913 - 
1914. Učit. ústav v Kutné Hoře 1914 - 1918. V tomto roce maturovala. První místo nastoupila 16. září 
1918 ve Sloupně - 4 měs. Žiželice 2 r. 7 1  měs., Nový Bydžov 1 r., Starý Bydžov 1 r., Nové Město 2 
r., Nový Bydžov 3 r., Semily 4 r., Roudnice n./L. 10 r. Od 1. X. 1942 v Hostivaři. 
Vlasta Jandovská, nar. 15. VII. 1919 ve Vršovicích. Obecnou a hlavní školu vychodila tamtéž. 
Jednoroční učebný kurs na Král. Vinohradech. Dvě třídy městské odborné školy pro ženská povolání 
v Praze I. a živnostenskou pracovnu šití šatů tamtéž. 1938 - 1940 se vzdělávala na ústavě pro 
vzdělávání učitelek domácích nauk v Praze I. 12. VI. 1940 zkouška dospělosti. 1941 hospitovala na 
měšť. škole ve Vršovicích. Od 2. XI. 1942 ustanovena na zdejší škole.  
Augustina Řeháková, nar. 17. ledna 1920 v Jasení na Slovensku. Obec. a měšť. škola v Podbrezové n 
Slov. Učitelský ústav v Levicích na Slovensku. Vychodila tam pouze 3 ročníky, neboť bylo Slovensko 
prohlášeno samostatným státem a jmenov. se přestěhovala s rodiči do Prahy. V Praze na ženském uč. 
ústavě dokončila studia a složila maturitu. První rok Na zdejší škole hospitovala, pak byla nějaký čas 
bez místa. 16. III. 1942 byla ustanovena na zdejší škole praktikantkou a od 15. září 1942 výpomocnou 
učitelkou. 
Jaroslava Slavíková, nar. 8. III. 1921 v Hostivaři, kde vychodila obecnou školu. 1932 nastoupila na 
reálné gymnasium ve Vršovicích. 1940 maturovala. 1941 složila doplňovací maturitu na uč. ústavě 
v Hořovicích. 1941 - 42 hospitovala na IV. obec. škole chl. ve Vršovicích. 1. IX. 42 ustanovena 
praktikantkou v Michli a 28. IX. výpomocnou učitel. němčiny zde. 
 
Sběr odpadových hmot vynesl: 
V červenci: papíru 20 kg 

kostí 10    „ 
železa 20  „ 



celkem 50 kg 
v srpnu: papíru 55.- kg 

 kostí 5.20    „ 
 železa 10.30 „ 
celkem 70.50 kg 

v září: kostí   25.58 
 papíru 32.70 
 železa 250.91 
 j. kovů 20.20 
 st. guma 6.- 
 celkem 335.34 

v říjnu: kostí 34.19     kg 
papír 20.88     „ 
železo 372.79 „ 
hadry 35.55    „ 
st. guma 2.60 „ 
celkem 466.01 kg 

v listopadu: kostí 40.-   kg 
papír 201.-  „ 
železo 315.- „ 
celkem 556.- kg 

 
Prosinec 1942 
Rodičovské sdružení poskytlo k vánocům následující podpory: 10 dětem boty, 5 šaty, 4 zimníky a 2 
prádlo. Celkem 21 dítěti. 
Dále byly rozdány 25 dětem poukázky k obchodníkům na 50, 75 a 100 K v celkové částce 2.000 K.  
Jednorázová výpomoc jedné velmi potřebné rodině v částce 400.- K. 
U pana továrníka Podhajského byly sjednány zdarma obědy (kromě soboty a neděle) pro 20 potřebnýh 
dětí. Přihlásilo se 10 dítek. 
Vánoční prázdniny byly od 18. XII. - do 12. I. 43. 
 
Sběr odpad. hmot za prosinec: 
Kostí   85.- kg 
Papír   54.-   „ 
Železa 107.- „ 
Celkem 346.- kg 
 
Výměrky a dotace: 
Pro rok 1942 měla škola tyto výměrky: 

1. na ředitelnu a třídy ................................ K 255.- 
2. na menší správky ..................................  „  270.-  
3. na inkoust pro žáky .............................. K 369.20 
4. na školní lékárničku .............................  „    50.- 

Všechny částky byly vyčerpány, vyúčtování bylo předloženo uč. poradě dne 17. XII. 1942 a 
schváleno. Vyúčtování je uloženo v archivu. 
Dotace: 

1. ruční práce chlapecké ............................... K 449.- 
2. učitelská knihovna .................................... „  112.50 
3. žákovská knihovna ................................... „   406.- 
4. ženské ruční práce .................................... „   159.- 
5. potřeby pro nemaj. žactvo ........................ „   576.- 

Všechny dotace byly vyčerpány, konferencí 17. XII. schváleny a odeslány místní školní radě. 
Dotace měst. škol. výboru: 

1. na vyučovací pomůcky ............................... K 300.- 
2. na učitelskou knihovnu ...............................  „ 100.- 



3. na žákovskou knihovnu ..............................  „ 120.- 
Byly vyčerpány a vyúčtování odesláno s ostatními dotacemi. 
 
Leden 
Vyučování v lednu započato 12. Dne 26. a 27. nebylo dodáno uhlí a proto se nevyučovalo. Žákům 
byly dávány pouze domácí úkoly. 
Dne 20. ledna nastoupil výp. učitel Zdeněk Řehoř a vyučovalo se němčině řádně v odděl. 
Dne 23. ledna byl zase přemístěn na 1. obec. dív. ve Strašnicích a 3. třídy vyučovány zase bez 
oddělení. 
Sběr v lednu: kostí   226.82 kg 
                      papír   151.94  „ 
                      železo 868.13  „ 
                      hadry    84.29  „ 
                      st. guma 13.88 „ 
                      celkem 1345.06 kg 
Únor: 
1. února jmenován byl na školu výpomoc. učitel Jaroslav Kumpera, za odešlého Zdeňka Řehoře a 
němčinu vyučuje zase v předepsaných odděleních. 
Dne 10. února jmenován na školu pro pomocnou třídu výp. uč. Zdeněk Kubala a výp. uč. Jaroslava 
Slavíková byla přeložena do Záběhlic. 
10. II. - 12. II. a 26. II. nebylo dříví, 20. II. uhlí. Žákům byly dány pouze úkoly domácí a nevyučovalo 
se. 
Dne 27. II. vykonal na zdejší škole inspekci pan okres. škol. inspektor Josef Pešina a byl se svým 
pozorováním spokojen.  
Sběr v únoru: kostí    316.01 kg 

papír    212.29  „ 
železo 2288.37 „ 
hadry    152.17 „ 
guma      22.17 „ 
celkem 2 991.01 kg 

Za únor celkem sebráno 2 991.01 kg to jest 4532.68 bodů, na 1 žáka průměrně 5.74 kg, 8.69 bodů. 
Nejlepším sběračem je VI.b třída s 525.38 kg a 746.90 body. Nejlepší sběrač je Dalibor Paul ze VI.b 
s 111 kg a 152 body. 
 
Jan Kumpera, narodil se 31. XII. 1910 v Budějovicích, kde v letech 1916 - 21 vychodil 5 tř. obecnou a 
v letech 1921 - 24 školu měšťanskou. Učitelský ústav absolvoval ve sv. Janě pod Skalou, kde v červnu 
1935 vykonal zkoušku uč. dospělosti. Od 1. září 1935 vyučoval na řím.-kat. obec. škole v Bojně na 
Slovensku jako učit. čekatel. V roce 1940 byl propuštěn ze služeb Slovenska. Od 1. září t. r. vyučoval 
na soukromé škole cvičné ve sv. Janě pod Skalo jako učit. praktikant. Od 1. II. 1943 působí na zdejší 
obec. škole v Hostivaři jako výpomocný učitel němčiny. 
 
Zdeněk Kubasa narodil se 8. IX. 1919 v Sudislavi n./Orl. Vzdělání: obecná škola v Radišti, býv. měšť. 
škola v Brandýse n./Orl. Učitelský ústav v Litomyšli. Zkoušku dospělosti vykonal 31. V. 1938. První 
působiště Brandýs n./Orl. 1 1  měs., poté 2 roky na českých školách v Sudetengau (Landškroun) jako 
dobrovolník od 1./IX. 1941 působí opět v Protekt. a to v Poličce (Litomyšl) pak v Ruzyni (Praha - 
Venkov) a nyní v Hostivaři. 
 
Březen: 
Dne 5. března byli Antonín Barák, uč. čekatel, František Moravec, učit. ček. a Václav Novák výp. uč. 
povoláni k pracovní povinnosti do Říše. Antonín Barák nastoupil do Ratibors, Frant. Moravec do 
München a V. Novák do Norinberk. 
Náhrada za tyto učitelé jmenována nebyla a z rozkazu p. škol. okres. inspektora p. Jos. Pešiny 
nastoupili učitelé jaz. německého do tříd. 
Výpom. uč. Bož. Faitová převzala IV.b tř. výp. uč. Jos. Kumpera IV.a tř. Šesté třídy byly spojeny. Od 
5. III. se vyučuje jaz. německému bez oddělení. 



Dne 3. III. č. j. 168/43 odesláno NOUZ 19 sebraných knih pro dělníky v Říši. 
Na škole zavedeno střádání úspornými známkami u Pražské spořitelny. Vedoucím spoření je výp. uč. 
Zdeněk Kubasa. Střádání se účastní všechny třídy a střádá 165 žáků. Do konce března uspořeno 4.000 
K.  
Dne 15. III. čtvrté výročí Protektorátu oslaveno poslechem projevu pana státního sekretáře K. H. 
Franka, p. Dr. Teunera a p. ministra školství a nár. osvěty E. Moravce radiem ve třídách.  
Sběr: kostí        554.32 kg ....................... 1.662.96 bodů 

papír        188.34  „                             376.68   „ 
železo     3295.99 „                          3. 295.99  „ 
stará guma  33.42 „                              167.10  „ 
textil. odpad 84.24 „                             421.20  „ 
jiné             144.17 „                             288.34  „ 
                 4.300.48 kg                       6.212.27 bodů 

Průměr na 1 žáka 8.55 kg 12.35 bodů. Nejlepší třída III.b 811.63 kg 996.51 bodů. Nejlepší sběrač 
Zdeněk Stibor III.b s 220.50 kg, 220.50 bodů; odměněn knížkou. Rozdáno 110 kusů mýdla. 
 
Duben: 
Dne 3. dubna nastoupil opět výp. uč. Václav Novák, který byl propuštěn z pracovní povinnosti v Říši a 
od toho dne byla 6. třída opět rozdělena.  
Dne 12. dubna nastoupil zat. uč. Ant. Barák, který dostal od pracovního úřadu odklad do prázdnin. 
Převzal svoji třídu IV.B a výp. uč. Bož. Faitová vyučuje od toho dne pouze jaz. německému. 
Za uč. ček. Frant. Moravce není doposud síla jmenována a proto se ve 3.a, 3.b, 4.a a b vyučuje jaz. 
německému pouze v jednom oddělení. 
17. dubna bylo ve všech třídách vzpomenuto padesátých narozenin pana ministra školství Emanuela 
Moravce. 
Dne 20. dubna byla společná oslava 54. narozenin Vůdce Adolfa Hitlera poslechem rozhlasu. 
Sběr: 
Kostí                 535.81       body 1 607.43 
Papír                 355.44           „      710.88 
Železo            2 409.72           „   2 409.72 
Jiné kovy               6.12          „        18.48 
Stará guma           16.06         „         80.30 
Tex. odpadky       98.19         „        490.95 
Jiné odpadky        20.28         „          40.56 
                       3 441.62                  5 358.32 
Průměr na 1 žáka 6.78 kg, 10.56 bodů. 
Nejlepší třída VI.b 792.35 kg, 1 068.05 bodů 
Nejlepší sběrač Dalibor Paul, VI.b 300 kg, 300 bodů. Odměněn knihou v ceně 25 K. Rozdáno 107 
kusů mýdla. 
 
Květen: 
Dne 20. května byla č. 15.992 - VI - na škole ustanovena bývalá učitelka Hedvika Tarabová-
Roušarová, jako výpomocná učitelka jaz. německého. (Životopis její v minulé kronice na str. 1771.) 
Od tohoto dne je řádně vyučováno ve všech třídách, mimo šestých ve dvou odděleních. 
Žactvo bylo rozhlasem upozorněno, aby šetřilo telefonní a telegrafní vedení a nabádáno k pilnému 
sběru odpadových hmot.  
Sběr za květen: 
Kosti .................. 628.43 kg ................................ 1 885.29 bodů 
Starý papír ......... 279.41  „  ................................    558.82    „ 
Tex. odpadky ..... 104.01  „  ................................    520.05    „ 
Guma ................... 25.25  „  ................................     126.25   „ 
Železo .............. 1 872.13 „  ................................  1 872.13   „ 
Pestré kovy ............  1.98 „  ........................................ 9.90   „ 
                                                
1  Na str. 55 kroniky z let 1930 - 1939 



Jiné .......................  12. -  „  ...................................... 24. -     „ 
                          2 923.21 kg                                  4 996.44    „ 
Průměr na žáka 5.78 kg a 9.89 bodů. 
Nejlepší třída VI.b se 902.70 kg, 1206.60 body. 
Nejlepší sběrač Dalibor Paul, žák VI.b tř. se 400 kg, 400 body odměněn knihou. Rozdáno 125 kusů 
mýdla. 
 
Červen: 
V měsíci červnu bylo vyučování plynulé se všemi učitelskými silami a třídní učitelé se snažili vyplniti 
mezery, které vznikly v dřívějších měsících nedostatkem učitelů. 
Od 31.V. do 21.VI. byl mimořádný sběr starého papíru. Vedoucím sběru byla hlavní škola. Hostivař 
byla rozdělena na úseky a každá rodina byla navštívena. Hlavní škole pomáhali žáci 5. a 6. tříd. 
Rozhlasem byly dítky nabádány k pilnému sběru. Celkem bylo sebráno 895 kg z toho naše škola 
sebrala 230 kg.  
Sběr za červen: 
Kosti ............................... 438.52 kg ................... 1 315.56 bodů 
Starý papír ...................... 637.41  „  .................... 1 346.82   „ 
Hadry .............................    47.06  „  ....................    235.30   „ 
Železo ............................3 370.50 „  ..................... 3 370.50  „ 
Guma .............................       6.89 „  ......................     34.45  „ 
Jiné ................................        5.10 „  ......................     10.20  „____ 
                                        4 541.48 kg                       6 312.83 bodů 
Průměr na jednoho žáka 8.92 - 12.40 bodů. 
Nejlepší třída VI.b se 1 866.8 kg ..... 2.208.40 bodů. 
Nejlepší sběrač Dalibor Paul VI.b 810 kg a 820 bodů, odměněn knihou. Rozdáno 87 kusů mýdla. 
 
Dne 4. VI. byl vyslechnut rozhlasový projev za zesnulého zástup. říšského protektora generála 
Reinharda Heydricha. 
 
Dne 17. června súčastnila se škola div. předst. Míly Melanové „Malý Muk“. Dne 21. školní biograf. 
představení: „Výroba tužek, Ovocný sad, Stavíme dálnici a Bohatství kostí“. 
 
Červenec: 
Dne 11. července byla uspořádána výstava žákovských prací. Umístěna byla ve třech třídách (4.a, 2.a, 
1.a) Návštěva byla velmi pěkná a rodiče byli s výstavou velmi spokojeni. 
Dne 12. července byla oslava 71. narozenin pana státního presidenta Dr. Emila Háchy. Řídící učitel 
měl projev radiem do všech tříd a zhodnotil zásluhy pana státního presidenta pro naši zemi i náš národ. 
Téhož dne vykonal na zdejší škole inspekci pan okr. škol. insp. Josef Pešina s uspokojením. 
 
Kabinety: 
Správcem kabinetu č. 1 byl kol. Josef Vrťátko. Kabinet obsahuje 384 inventární čísla, přibyla 22 č. 
Kabinet č. II. spravoval kol. Josef Kříž, má 122 čísel a nic nepřibylo. 
Kabinet č. III. měl kol. Václav Novák obsahuje 179 čísel a nic nepřibylo. 
Učitelskou knihovnu spravovala kol. Marie Kopecká. Knihovna má 69 čísel, přibylo 25 čísel. 
Žákovskou knihovnu měla kol. Marie Kudrnová, obsahuje 126 čísel a přibylo 15.  
 
Sociální péče! 
Rodičovské sdružení darovalo škole 3.500 K na odměny žákům za vzornou píli, pěkné chování a 
řádnou docházku. 
Každá třída dostala 250 K, neb 300.- (nejpočetnější třídy). Zakoupené knihy byly vystaveny též na 
školní výstavě. 
Na prázdninovou osadu bylo vysláno 35 dětí. K příbuzným na venkov jede 164 dětí. Na chmel bylo 
vysláno ze sedmé třídy 6 hochů a 6 děvčat. 
 
Zdravotní stav žactva: 



V tomto školním roce byly uzavřeny pro nemoc tyto třídy: 
1.b pro spálu ve dnech 10. a 11. května 
2.b pro spálu ve dnech 7. a 8. června 
 

Počet půldnů Počet žáků 
Zameškaných  

 

nejmenší Největší 
vůbec Nezamešk.  

Oml. % Neoml. % 
Za první 
pololetí 

503 532 70.658 65.297 94.41 5.242 7.42 119 0.17 

Za druhé 503 518 48.303 76.832 91.17 7.206 8.52 265 0.31 
Za školní 
rok 

499 532 155.159 142.327 91.73 12.448 8.02 384 0.25 

 
Školní rok byl zakončen dne 14. července 1943 a zápis dne 14. a 15. července 1943. 
Josef Maudr 
Říd. uč. 
 


