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Zahájení školního roku 

Školní rok byl slavnostně zahájen dne 2. září 1963 za účasti zástupců SRPŠ, patronátních 
závodů a občanských výborů. Žáci vyslechli rozhlasový projev ministra školství. 
Změny v učitelském sboru 

Nově nastoupila s. Eva Jahodová, která na naši školu přišla ze Záběhlic a vyučovala 
převážně tělesné výchově. Protože byla postižena dlouhodobou nemocí, byly za ni přijímány 
pracovnice na zástup – studující tělesné výchovy s. Müllerová a Křížanová, s. Eva Zbuzková 
a konečně s. Jiřina Svobodová, která nastoupila od pololetí a již u nás zůstala trvale. S. Jitce 
Loubové byla prodlužena mateřská dovolená a pracovní volno, a roto ji zastupovala s. Josefa 
Tomaierová, s. Jan Flax, s. Jan Paroulek. Po pololetí opět nastoupila. S. Olgu Svítkovou, které 
bylo rovněž povoleno pracovní volno z důvodu péče o dítě, zastupoval s. Ant. Tuháček. 

S platností od 1. listopadu 1963 byl ředitelem školy jmenován s. Jiří Spilka, který předtím 
pracoval jako zástupce ředitele školy v Praze 10 – Záběhlicích. Dosavadní ředitel s. Jiří 
Načeradský byl vybrán do funkce obvodního školního inspektora na OŠK ONV v Praze 10. 
Jelikož do této funkce nastoupil dnem 1. října 1963, byla po dobu jednoho měsíce pověřena 
vedením školy s. zástupkyně ředitele s. Zdeňka Frajtová. 

Nově byly na škole ustanoveny s. Jana Forštová – z Prahy 7 a absolventka ped. fak. s. 
Jana Lidická. 
Počet žáků, třídní učitelé 
Třída Počet žáků Třídní učitel 
I.A  s. Josef Kříž 
I.B  s. Marie Křížová 
II.A  s. Frant. Makovičková 
II.B  s. Jana Doubková 
III.A  s. Emilie Kadlecová 
III.B  s. Božena Hájková 
IV.A  s. Miluše Vávrová 
IV.B  s. Irena Voštová 
V.A  s. Věra Hanušová 
V.B  s. Mir. Reitmayerová  
V.C  s. Věra Štěpánková 
VI.A  s. Jana Lidická 
VI.B  s. Karel Pohan 
VI.C  s. Marie Novotná 
VII.A  s. Jaruše Dukátová 
VII.B  s. Jan Ledvinka 
VII.C  s. Jana Forštová 
VIII.A  s. Eva Janušková 
VIII.B  s. Rudolf Marek 
VIII.C  s. Libuše Štrausová 
IX.A  s. Marie Kosinová 
IX.B  s. Emanuel Borovička 
IX.C  s. Vlasta Navarová 

Bez třídnictví: s. Jitka Loubová, s. Olga Svítková, s. Eva Jahodová (pův. přidělené 
třídnictví v VI.A zastávala na počátku školního roku pouze po krátký čas), s. Jaroslava 
Gejdošová, s. Helena Hlávková, vedoucí skupiny PO – letos na škole rovněž nově ustanovená 
za s. Janu Nuskovou, která přešla na ZDŠ Rybníčky. Členové vedení: s. Jiří Spilka, s. Zdeňka 



Frajtová, s. Milena Michalová. Školní družina měla 3 oddělení. Vedoucí ŠD: s. Vlasta 
Bezpalcová, vychovatelky s. Jaroslava Fafková a s. Stanislava Plíšková. 
Zdravotní stav žactva 

V jarním období došlo ke chřipkové epidemii, která postupně postihovala různé třídy, 
takže asi po jeden měsíc byla školní práce přerušena. Ve třídě IX.A se o školním výletě jako 
následek závadné potravy objevila infekční žloutenka, která propukla u 5 žáků v době 
prázdnin. Na škole bylo zřízeno 1 oddělení zvláštní tělesné výchovy, které vedla s. Navarová. 
Významné oslavy a akce 

Na počest 46. výročí VŘSR byl uspořádán lampiónový průvod, jehož se zúčastnil velký 
počet žáků. Žákům, kteří dovršili 15 let věku, byly v měsíci dubnu slavnostně předány 
občanské průkazy v Kulturním domě v Hostivaři. Projev k žákům pronesla zástupkyně ONV, 
pěkný program připravily s. Kosinová a Štrasová. 

K výročí květnové revoluce byl ve spolupráci s SPB uspořádán průvod k pomníku 
padlých v Hostivaři. S místní organizací SPB spolupracovala škola při celé řadě dalších 
příležitostí – příprava oslav VŘSR, besedy s. předs. Vyhnala se žáky, promítání 
dokumentárních filmů. 

V červnu 1964 se konaly v naší vlasti volby do nár. výborů a Národního shromáždění. 
Jedna z volebních místností byla v budově školy. S. uč. Marek obětavě shromáždil materiál a 
připravil výstavku žákovských prací a učebních pomůcek. Na chodbě v přízemí byla 
instalována výstava obrazů hostivařského malíře s. Chudomela. 

Pionýrská organizace připravila digram a zorganizovala služby o volebním dnu.  
ZO KSČ a ZV ROH 

Předsedkyní ZO KSČ byla s. Miroslava Reitmayerová, členy výboru s. Frajtová, Křížová, 
Fafková, Voštová. Stranická organizace usilovala o zajištění všech potřebných podmínek 
k provádění komunistické výchovy žactva. 

ZV ROH za vedení s. Věry Štěpánkové podporoval nové způsoby práce a cenným 
přínosem byla zejména provozní porada na námět: Jak zlepšit výchovnou práci na naší škole. 
SRPŠ 

Na počátku roku byli rodiče seznámeni s novým klasifikačním řádem, který vstoupil 
v platnost dnem 1. září 1964. Předsedkyní SRPŠ byla zvolena s. Věra Kotková, za jejíhož 
vedení byla velká pozornost výboru věnována tělesné výchově a organizování lyžařských 
zájezdů. V lednu odjeli do Polubného žáci třídy VI.A, v únoru žáci VIII. tříd na lyžařský 
zájezd.  

Členové SRPŠ pracovali jako instruktoři a další odborní pracovníci. Pro žáky třídy II.A 
zajistil třídní výbor týdenní obyt v Bezdružicích v rekreačním objektu ČKD.  

Žáci V. tříd byli vypraveni do školy v přírodě. 
Jedna z plenárních schůzí SRPŠ byla věnována besedě s obvodním soudcem, který 

seznámil rodiče s hlavními zásadami připravovaného zákona o rodině.  
Výchovná komise při SRPŠ pomohla vyřešit několik obtížných výchovných případů, 

z nichž jeden byl později řešen i soudně. Předseda vých. komise s. Stanislav Švára se snažil 
podnítit iniciativu v tomto směru i ve třídních výborech. Účinné řešení podpořila spolupráce 
se ZV ROH pracoviště rodičů. 

Výbor pro výstavbu hřiště Na střelnici pokračoval v započaté práci. Po odborné stránce 
byl velmi platným pomocníkem s. stav. inž. Bradáč, který je autorem projektu převlékárny na 
hřišti. Vedle rodičů poskytli vydatnou pomoc při výstavbě hřiště žáci, kteří věnovali mnoho 
volného času práci na hřišti. Ke konci školního roku se podařilo urovnat plochu hřiště a osít ji 
travou.členové učitel. sboru střídavě o sobotách a nedělích spolu se členy svých rodin se na 
práci podíleli. Velkým přínosem pro urychlení výstavby hřiště, která do jara stagnovala 
(chyběla hlína a cílevědomější představa o možnostech a perspektivách) bylo to, že za akci Z 



– odbor výstavby byl vedoucím rasoviště jmenován s. Lukeš, který se o zajištění dalších prací 
svědomitě staral. 

Za spolupráce PO, SRPŠ a vedení školy byl uspořádán MDD se sortovní náplní. 
Výstavba v okolí 
Přehrada 

V oblasti Zahradního Města pokračovala výstavba nového sídliště, na němž se zpožděním 
bylo započato se stavbou pavilónové školy. Koncem školního roku se k nám přihlašovali žáci, 
jejichž rodiče se na sídliště přistěhovali.  

V letním období přicházelo na koupaliště na přehradě v Hostivaři mnoho občanů z celé 
Prahy. Mezi nimi se vyskytovali i mladí lidé takového druhu, že nebyli zdejší mládeži 
příkladem dobrého chování a činili potíže i příslušníkům VB. Vcelku se však neprojevily 
zvláštní výkyvy v chování žáků naší školy.  

Členové ČSM v IX. třídách a pionýři odpracovali 535 hodin při výsadbě stromů 
v hostivařské oblasti.  
Rozmísťovací řízení 

Práce probíhala ve třech komisích: IX.A – zást. ONV s. Vošahlík 
SRPŠ s. Šťastný 

IX.B – zást. ONV s. Dvořanová 
   SRPŠ s. Beková 
IX.C – zást. ONV s. Špánek 
   SRPŠ s. Valentová 

Na střední školy bylo přijato celkem žáků, do učebního poměru vstoupilo      žáků. 
Patronátní závody 

Pomoc a podporu poskytovaly škole Filmové ateliéry 
Kablo 
Barvy a laky. 

Všechny tyto závody ochotně poskytovaly materiál pro pracovní výchovu, vycházely 
škole vstříc při uspořádání exkursí. Brigáda socialistické práce závodu TOS Hostivař pomohli 
zajistit dopravu uhlí pro školu v době, kdy dodavatelé uhlí měli potíže s vozovým parkem. 
Občanské výbory 
ČsČK 

V občanských výborech pracovali s. Kříž a s. Bož. Hájková. Jejich zásluhou existovala 
shoda a porozumění mezi školou a obč. výbory.  

Škola propagovala akce ČsČK a pracovníci školy šli příkladem při akci získávání dárců 
krve – 7 přihlášených učitelů.  
 


