
1953 – 54 
Zahájení školního roku – nová organisace školy 

Školní rok 1953 – 54 byl zahájen 1. září 1953 slavnostním shromážděním žactva a rodičů 
na školním dvoře. Zahájení se zúčastnila obv. šk. insp. s. L. Kavánková a zástupci všech 
patronátních závodů. Projev učinil nově jmenovaný ředitel s. J. Talácko. 

Po provedené reorganisaci školství vstupuje tímto dnem v život nový typ školy – osmiletá 
střední škola. Z dosavadní 7. národní školy a 5. střední školy byla vytvořena škola jednotná 
s názvem 59. osmiletá střední škola v Praze 10 – Hostivaři. Celkový počet tříd byl 22, 
z toho 15 tříd pro 1. – 5. post. ročník, 6 tříd pro 6. – 8. post. roč. a 1 jednoroční učebný kurs, 
který byl ponechán ještě pro tento školní rok. Sloučením škol byla také vytvořena společná 
družina mládeže. Ve školní budově byla až do pololetí v 1. učebně umístěna 19. zvláštní 
škola. Tato byla potom přemístěna do býv. hostince „Vlasta“. 

Nový ty školy s jednotným vedením a sjednoceným učitelským kolektivem má za úkol 
vychovávat jednotně veškerou mládež v duchu nového světového názoru poskytnout dětem 
zejména z dělnických rodin možnost získat co nejvyšší vzdělání, odstranit přechod mezi býv. 
národní a střední školou.  
Učitelský sbor 

S novou organisací nastaly i některé změny personální. Ředitelem školy byl jmenován s. 
Jaroslav Talácko, dosavadní ředitel s. Vilém Nový jmenován zástupcem ředitele, ředitelka 
býv. národní školy s. Marie Křížová převedena do stavu učitelů. 

V učitelském sboru byli: 
1. Jaroslav Talácko, ředitel, 
2. Vilém Nový, zást. ředitele, 
3. Veronika Janoušková, 
4. Miluška Vávrová, 
5. Jaroslava Vojáčková, 
6. Marie Křížová, 
7. Josef Kříž, 
8. Božena Hájková, 
9. Irena Voštová, 
10. Hedvika Tarabová, 
11. Jana Doubková, 
12. Ludmila Franzová, 
13. Jelena Horynová, 
14. Karel Modroch, 
15. Vlasta Mrázková, 
16. Anna Myšáková, 
17. Božena Joachimsthalová, 
18. Vladimír Karásek, 
19. Karel Pohan, 
20. František Fried, 
21. Josef Vojáček, 
22. Jiří Kubička, 
23. Kalyna Šutková, 
24. Ludmila Marková, 
25. Bohuvěra Lebedová, 
26. Marie Novotná. 
Družina mládeže: 
1. Jarmila Pešatová, vedoucí družiny, 
2. Božena Bohuslavská, 



3. Vlasta Bezpalcová, 
4. Markéta Novotná, 
5. Věra Jevická, 
6. Emilie Kadlecová. 
Předsedou záv. org. KSČ byl byl s. J. Vojáček, předsedou záv. rady s. V. Karásek. 
Od 1. září 1953 byl ministrem školství s. E. Sýkorou jmenován ředitelem školy s. Jaroslav 

Talácko. Narodil se 31. 5. 1917 v Paběhlicích u Kutné Hory. Vystudoval učit. ústav v Kutné 
Hoře, kde maturoval v r. 1936. Působil na školách kutnohorského okresu, na býv. menšinové 
škole v Černém Dole v Krkonoších a od r. 1939 na školách v Praze XIV. a v Praze 10. V r. 
1944 – 45 byl totálně nasazen na stavbu přehrady ve Štěchovicích, v Mor. Ostravě a na stavbě 
Vinohradského tunelu. Po osvobození přešel na bývalou měšť. školu chlapeckou ve 
Strašnicích. V r. 1946 vykonal zkoušku způsobilosti pro měšť. školy – I. odbor. Od r. 1948 až 
do r. 1953 působil na 2. střední škole ve Strašnicích. založil tam a po 3 roky vedl 80tičlenný 
pěvecký a hudební pionýrský soubor, s kterým vystupoval po celé Praze a vykonal tak velkou 
propagační práci. Od osvobození až do r. 1953 zastával funkci úsekového důvěrníka ROH, 
byl vedoucím dorostu ČSČK a 2 roky předsedou okres. výboru ČSČK, členem AVNF, 
členem KV ČSČK. V r. 1952 absolvoval 3měsíční politickou školu ministerstva školství 
v Paběhlicích. 

Karel Modroch, nar. 
přeložen z býv. národní školy ve Strašnicích, kde působil jako ředitel školy. 
Ludmila Marková, nar. 
nastoupila na školu po absolvování pedag. fakulty jako učitelka češtiny a ruštiny. 
Vlasta Mrázková, nar. 
nastoupila na školu po absolvování pedag. školy jako učitelka 1. – 5. p. roč. 

Počet žáků, třídní učitelé 
Třída Počet žáků Třídní učitel 
I.A 38 V. Janoušková 
   B 37 M. Křížová 
   C 37 M. Vávrová 
II.A 37 L. Franzová 
    B 37 J. Horynová 
    C 36 J. Vojáčková 
III.A 39 K. Modroch 
     B 40 J. Doubková 
     C 40 A. Myšáková 
IV.A 37 H. Tarabová 
     B 35 B. Hájková 
     C 36 V. Mrázková 
V.A 31 J. Voštová 
    B 31 B. Joachimsthalová 
    C 30 J. Kříž 
VI.A 45 M. Novotná 
     B 45 B. Lebedová 
VII.A 34 K. Pohan 
       B 37 V. Karásek 
VIII.A 36 L. Marková 
        B 35 J. Vojáček 
JUK 35 F. Fried 
Celkem 808  



Přehled činnosti školy. 
Práce v nově organisované škole vyžadovala velkého úsilí od učitelského sboru i vedení 

školy, protože tu vznikl mohutný kolektiv jak žactva tak i učitelů. Při řízení a celé organisaci 
práce byly nám vzorem pouze zkušenosti převzaté ze sovětského školství. Počáteční potíže a 
nedostatky se podařilo překonat, z bývalých dvou učitelských sborů byl vytvořen jeden 
kolektiv, který pak společně pracoval a řešil všechny problémy týkající se výchovy a 
vyučování. 

Veškerá činnost školy se řídila celoškolním plánem, který byl dále rozpracován do plánů 
čtvrtletních. Také vyučovací a výchovná práce byla prováděna podle předem vypracovaných 
plánů. 

Pro zkvalitnění metodické práce a sjednocení vyučovacích a výchovných požadavků byly 
vytvořeny předmětové komise vyučujících v 6. – 8. třídách a metodická sdružení učitelů 1. – 
5. tříd. K zvláštním poradám se scházeli třídní učitelé 6. – 8. tříd. 

Ředitel je politickým a pedagogickým vedoucím školy. Zástupce ředitele organisuje 
pedagogickou a metodickou práci na škole. Jednotlivé povinnosti ředitele a zástupce byly na 
počátku roku přesně rozděleny. 

Učitelský sbor se scházel pravidelně každý měsíc na zasedání pedagogické rady. Byly tu 
řešeny nejvážnější problémy školy, sdělovány zkušenosti z hospitací a přednášeny a 
rozšiřovány zkušenosti dobrých učitelů. 

Aby chod školy byl jednotný a řádně organisovaný, byl vypracován režim školy pro žáky i 
učitele. 

Celou úpravu uvnitř školní budovy – rozmístění učeben, kabinetů, bylo třeba 
přeorganisovat, vyřadit zastaralý nábytek, zřídit nové vkusné nástěnky. V jarních měsících 
bylo za pomoci rodičů upraveno i okolí školy, záhon před školou oset travou, upravena 
zahrada. O výzdobu školy vzorně pečovala s. M. Novotná, která této povinnosti věnovala 
všechen svůj volný čas. 

Během škol. roku navštívila školu dvakrát obv. šk. inspektorka s. Ludmila Kavánková. O 
práci školy se vyslovila velmi pochvalně. 
Pionýrská organisace 

Skupinovou vedoucí byla jmenována s. Joachimsthalová, učitelka. Oddíly měly své 
vedoucí, činnost celé organisace však nebyla ještě na požadované výši. V polovině roku 
převzala funkci skup. vedoucí za onemocnělou s. Joachimsthalovou s. Vlasta Mrázková. 
Vnesla do práce PO nové formy. Byl proveden nábor žáků a 18. 3. 1954 uskutečněn 
slavnostní slib 78 pionýrů v Kulturním domě za účasti náměstka předsedy ONV s. Kováře, 
referentky pro školství a kulturu s. Jimelové a zástupců patronátních závodů 25. 4. 1954 byl 
na počest 5tiletého trvání PO uspořádán další slib opět v kulturním domě, kterého se 
zúčastnila oši s. Kavánková. Organisovanost pionýrů stoupla na 63 %. Při té příležitosti byla 
uspořádána výstavka nejlepších prací žáků. V jednoroč. učeb. kursu byla ustanovena skupina 
ČSM. 
Zájmové kroužky 

2 kroužky mičurinské vedl opět s velkým úspěchem s. Vágner. Kroužky dosáhly 
pozoruhodných úspěchů v pěstování kukuřice, křížením jejích druhů a hledáním 
nejvýnosnějších odrůd. Cenné zkušenosti získali žáci i v oboru pěstování ovocných stromů. 
Kroužek byl hodnocen opět jako nejlepší na obvodě i v kraji a zařadil se mezi nejlepší v ČSR. 
kroužky úzce spolupracovaly s místním st. statkem, ČAZV, spolkem zahrádkářů. Semena 
rýžozrnné kukuřice byla předána slavnostně členy kroužku zeměd. odboru rady ÚNV 
k dalšímu pěstování na státních statcích. Kroužek byl odměněn diplomy, knihami, bylo mu 
darováno různé zahradnické nářadí.  

Technický kroužek vedl s. uč. Vojáček. Žáci zhotovovali především různé pomůcky pro 
fysiku, opravovali poškozené. 



V nižších třídách byly zřízeny koutky živé přírody, o které žáci pečovali. Tyto se staly pro 
vyučování velmi cennou pomůckou. 

 
Ve sběru odpadových surovin dosáhla škola velmi pěkného výsledku. Bylo sebráno 

celkem 8 1  vagonů odpadových surovin.  
Ve spoření nebylo dosaženo 100% úspěchu, jelikož se do akce nepodařilo úplně zapojit 

celé třídy. 
Velmi aktivně se škola zapojila do akce na pomoc korejským dětem. Byla uspořádána 

sbírka, která vynesla i s dary učitelů 1800 Kčs. 
Žáci VI. a VII. tříd se účastnili brigády při úpravě rekreačního střediska v Krči. Na konci 

prázdnin pak odjelo 40 žáků osmých tříd a JUK na chmelovou brigádu. 
375 žáků se účastnilo soutěže v dopravní kázni. Škola se umístila na 1. místě v Praze a 

získala tak odměnu Stát. pojišťovny – volejbalový míč. 
Od 1. do 14. února byl uspořádán lyžařský zájezd na hory, kterého se zúčastnilo 40 žáků. 

Patronát. závod TOS zapůjčil škole za tím účelem rekreační chatu na Krausových boudách 
v Krkonoších. Vedoucím zájezdu byl s. J. Kubička.  

Žáci JUK zvítězili v turnaji pionýrských skupin v Praze a získali tak putovní první cenu. 
Pro žáky od 9 do 14 let bylo uspořádáno zdravotnické školení.  
Třída V.B byla od 11. 3. do 8. 4. ve škole v přírodě v Radeníně u Tábora.  
Na letní prázdninovou rekreaci bylo podle stanovené kvoty vysláno 63 dětí. 
Zvláštní odměna byla přiznána škol. odborem s. M. Novotné za velmi dobré výsledky 

v práci a za mimořádné pracovní úsilí při zlepšování školního prostředí. 
SRPŠ 

Na počátku škol. roku ustaveno SRPŠ, jehož předsedou byl zvolen s. Frant. Hejra. Ve 
třídách pak byli zvoleni třídní a sociální důvěrníci. Výbor SRPŠ se snažil pomoci škole po 
stránce hmotné a při získávání a přesvědčování rodičů pro lepší péči o děti. 
Patronátní závody 

Škola měla 5 patronátních závodů: TOS, TONAVA, ČSAO, KOVOHUTĚ a 
PRAGOLAK; patronem, družiny byl závod KŘÍDOVÉ PAPÍRY. Všechny závody byly 
vydatnými pomocníky školy. Pomáhaly škole při uskutečňování různých akcí: rekreace dětí, 
vybavení školy, výlety atd. Žáci navštěvovali patronát. závody při exkursích, učinkovali na 
celozávodních schůzích. 
Volby 

16. 5. 1954 byly konány volby do Nár. shromáždění a do národních výborů. Žáci i učitelé 
se velmi aktivně zapojili do předvolební kampaně. Někteří učitelé byli členy volebních 
komisí. Školu navštívili někteří kandidáti do NV – s. Mazura, s. Štechrová, s. Vaněk a 
pohovořili se žáky o činnosti Národních výborů. 
Závěrečné zkoušky 

Ústní závěrečné zkoušky v JUK se konaly 15. – 19. 6. Předsedou zkušební komise byl 
ředitel školy J. Talácko. 

Ústní zkoušky žáků VIII. tříd se konaly od 21. 6. V VIII.A tř. byl předsedou komise 
ředitel J. Talácko, zástupcem ONV s. Vránek. V VIII.B tř. byl předsedou s. Mudra (vykonával 
funkci zástupce ředitele za nemocného s. V. Nového), zástupcem ONV s. J. Vaněk. 

Závěrečnou zkoušku konalo 70 žáků osmých tříd. 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 33 
žáků bylo doporučeno ke studiu na výběrových školách. SRPŠ připravilo pro žáky konající 
zkoušku pohoštění a knižní odměny. 

Školní rok byl ukončen estrádou, která se konala 25. 6. na zahradě Kulturního domu. 
Závěr 

Škol. rok 1953 – 54 byl důležitým mezníkem ve vývoji našeho školství. Reorganisací škol 
byla vytvořena po stránce organizační škola opravdu jednotná. Jediným vzorem při jejím 



uskutečňování nám byla sovětská škola. Bude třeba dále pokračovat v upevňování celé nové 
organisace a ve vytváření jednotného učitelského kolektivu, aby bylo dosaženo jednoty i ve 
vyučovací a výchovné práci. Nová škola musí být daleko více spjata se životem, musí žákům 
poskytnout polytechnické vzdělání. Učitel nové socialistické školy musí být politicky 
uvědomělý, odborně vzdělaný, s dobrým poměrem k dětem. Jen takový učitel může splnit 
všechny úkoly, které jsou mu svěřeny a uloženy vládou. 

Jaroslav Talácko 
 


