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Školní rok 1967/68 byl zahájen dne 4. září 1967. Naše škola má 8 tříd v 1. - 5. p. roč. a 10 tříd 
v 6. – 9. p. r. Brzy po začátku byla provedena orientační inspekce novým obvod. škol. 
inspektorem s. Frant. Braunem a kraj. škol. inspektorkou s. Rozehnalovou. Na Správě pro 
školství a kulturu ONV v Praze 10 došlo ke změně v osobě ředitele, po odchodu s. Bohumila 
Císaře do důchodu se novým ředitelem ŠS stal s. Jiří Načeradský, který do r. 1963 pracoval 
jako ředitel zdejší školy a později jako obvodní škol. inspektor v Praze 10. 
Pro pokles počtu tříd byly od nás na jiné školy obvodu přeloženy s. Jaroslava Gejdošová, s. 
Alena Hyšková (na ZDŠ Zahradní Město – východ), s. Jitka Loubová (ZM – východ) a s. Eva 
Janušková (ZDŠ U vršovického nádraží). K 31. prosinci 1967 skončil dohodou pracov. poměr 
s. Olgy Svítkové, za ni na školu nastoupila s. Alena Bednářová. Pro výskyt inf. žloutenky 
v rodině byla po dobu 3 týdnů zastupována s. Věra Štěpánková důchodkyní s. Emilií 
Kadlecovou, která krátce předtím ukončila zastupování za s. Marii Křížovou (lázeňská léčba). 
Během měsíce ledna byl nemocen s. Josef Kříž a zastupován důchodkyní s. Marií 
Zelenkovou. V podzimním období podstoupila operaci mandlí s. Jar. Dukátová. Jako nové 
pracovnice přišly na školu s. Svatava Herbichová, která převzala 1. třídu. Nahradila s. Janu 
Doubkovou, učitelku 1. – 5. p. r., která odešla na vlastní žádost na ZDŠ Novodvorská (nová 
škola v Braníku) a s. Jindřiška Kubošová jako vedoucí skupiny PO ČSM. 
Po instalačních pracích byla škola o prázdninách vymalována a spodní části stěn na chodbách 
dostaly emailový nátěr, takže práce začínala v příjemném prostředí.  
 
Počty žáků a třídnictví 
Třída  Celkem  Hoši  Dívky Třídní učitel 
I.A 24 14 10 Františka Makovičková 
I.B 23 14 9 Svatava Herbichová 
II. 29 14 15 Irena Voštová 
III. 27 12 15 Miluše Vávrová 
IV.A 23 12 11 Věra Hanušová 
IV.B 24 11 13 Miroslava Reitmayerová 
V.A 25 8 17 Josef Kříž 
V.B 24 7 17 Marie Křížová 
VI.A 32 16 16 Oldra Haintzová 
VI.B 32 15 17 Olga Svítková – od pol. Alena Bednářová 
VII.A 36 14 22 Jana Lidická 
VII.B 36 19 17 Libuše Štrausová 
VIII.A 29 17 12 Věra Štěpánková 
VIII.B 26 11 15 Jaroslava Dukátová 
VIII.C 26 12 14 Miroslava Kratochvílová 
IX.A 37 14 23 Marie Kosinová 
IX.B 33 14 19 Emanuel Borovička 
IX.C 31 12 19 Jana Forštová 
 
V plnění úkolů vytyčených v plánu školy jsme přistoupili s předsevzetím pracovat cílevědomě 
a neokázale. Výchovné úsilí pracovníků pedagogických bylo účinně podporováno i 
pracovníky provozními.  
V každodenní práci jsme měli na zřeteli rozvíjení všech složek osobnosti žáků, modernizaci 
vyučování a péči o hygienu a bezpečnost práce. V otázkách hygieny jsme měli oporu v novém 



školním lékaři Dr. Strnadovi, který tuto funkci převzal od počátku 2. pololetí po Dr. Hegrové. 
Dr. Strnad pracuje jako dětský lékař v Hostivaři, takže mnohé děti jsou mu známy z běžné 
lékařské praxe. Zná dobře i životní podmínky, v nichž doma vyrůstají cikánské děti – žáci 
naší školy. 
V tomto roce se i naše škola podílela na oslavách 50. výročí Říjnové revoluce v Hostivaři 
vystoupením skupiny žáků na veřejné schůzi zdejších občanů. Další skupina se čestně 
umístila v obvodním kole soutěže Na počátku byl Říjen. Návštěva výstavy o díle L. N. 
Tolstého přispěla k prohloubení znalostí žáků o ruské literatuře. Pracovníci školy navštívili 
divadel. představení Tři sestry. 
Znatelně se projevily kladné výsledky při pěstování aktivity žáků a samostatné práce. 
Soustavnou péčí bylo dosaženo toho, že počet úrazů na škole je skutečně minimální. Potěšilo 
nás, že škola byla držitelem putovního poháru, který je udělován ONV za nejnižší počet úrazů 
v dopravě. Letos probíhala tro. mléčná akce, řada žáků odebírá denně po lahvičce mléka. 
I nadále jsme pokračovali v úsilí, aby se co nejvíce žáků naučilo plavat. Žáci procházejí 
plaveckým výcvikem již v 1. – 5. třídách a počet neplavců je minimální. Zásluhu o 
zdokonalení dětí v plavání má i vedoucí hostivařských otužilců. 
Vzhledem k značnému počtu dětí zařazených školním lékařem do zvláštní tělesné výchovy 
vyučuje s. Kosinová tyto žáky ve dvou odděleních. 
I letos byly žákům školy slavnostním způsobem na ONV předány občanské průkazy za účasti 
poslance zdejšího voleb. obvodu. 
Na počátku 2. pololetí jsme přistoupili k jednání o rozmísťovacím řízení. Na střední školy se 
hlásilo celkem 60 žáků, z toho 39 dívek. Jako zástupce ONV byl členem rozmísťov. komise s. 
Špánek a za SRPŠ s. Dvořan. 55 žáků bylo nakonec přijato do škol, což je potěšitelné a svědčí 
o tom, že naše práce s těmito žáky IX. tříd byla úspěšná. 
Vzhledem ke změně v organizaci školního roku začalo 2. pololetí dne 31. ledna po 
dvoudenních pololetních prázdninách. Jarní prázdniny proběhly v době od 18. do 24. března. 
Přitom bylo vyučování rozloženo do 11denního cyklu, takže každá druhá sobota byla volná a 
rodiče s dětmi jí mohly využít ke zotavení. 
V únoru se uskutečnil lyžařský zájezd žáků VIII. tříd do objektu vojenského pionýrského 
tábora v Teplicích n. Metují. Vedla jej s. Jiřina Svobodová, uč. těl. vých.  
V měsíci březnu se v celé naší společnosti projevily účinky demokratizačního procesu, který 
byl zahájen lednovým jednáním ÚV KSČ. Tento proces ovlivnil i život školy, zvýšila se 
aktivita pracovníků i žáků. I pro školské pracovníky vznikla naděje, že dojde k posílení 
autority školy a učitele. 
Při dlouhodobém onemocnění ředitele školy od 10. IV. do konce května spočívala tíže řízení 
školy na s. zástupkyni Aleně Zlatkovové, která v této velmi obtížné situaci obětavě 
zajišťovala veškeré úkoly a chod školy. 
V tomto školním roce vznikla nepříznivá situace i ve školní družině tím, že se nám v průběhu 
roku hlásili další žáci, které jsme nechtěli odmítat a tak došlo ke přeplnění 2 oddělení družiny, 
které bylo způsobeno žáky III. tříd v úterý a ve čtvrtek v poledne. Další oddělní nebylo možno 
z elektronic. důvodů zřídit a tak s. Miloslava Šimková a s. Jar. Fafková pracovaly ve značně 
ztížených podmínkách. 
Letos poprvé po dlouhé době bylo otevřeno 1 oddělení školního klubu (mimoškolní péče o 
žáky 6. – 9. tříd), se 20 žáky v něm pracovala s. Vlasta Bezpalcová, která byla současně i 
vedoucí školní družiny. 
Co se týče výchovných problémů, objevily se nám hlavně u skupiny starších dívek z VIII. a 
IX. tříd. Tato děvčata se dostala do společnosti dalších mladých lidí ze Strašnic (hotel 
Solidarita) a pod negatívním vlivem této „party“ docházelo i k neomluveným absencím a bylo 
nutno věc spolu s rodiči několikrát řešit. 



V pionýrské organizaci došlo ke změnám. Jedná se o to, aby v této organizaci našly děti 
opravdové uspokojení svých zájmů a své přirozené aktivity. V březnu byla provedena 
registrace skutečně aktivních pionýrů, bylo jich registrováno celkem 210. 
V průběhu demokratizačního procesu došlo k obnově dětské organizace Junáka, na žádost 
vedoucích Junáka byla část klubovny na hřišti Na střelnici propůjčena k provozování činnosti 
této organizace. 
Jelikož stav neujasněnosti o vlastnictví tohoto hřiště trvá, nebyly na hřišti provedeny žádné 
nákladnější práce. Hřiště a klubovnu používala především pionýrská organizace a dále školní 
družina. 
PO ČSM má být úplně oddělena od školy, při škole má pracovat ještě po dobu 1 školního 
roku. 
Žáci naší školy se úspěšně umístili v obvod. kole matematické i fyzikální olympiády, 1 žák 
čestně obstál i v krajském kole FO. 
Žákovské družstvo IX. tříd vybojovalo 1. místo v celopražském turnaji v odbíjené – za vedení 
s. Svobodové. 
Jelikož je možno v příštím školním roce přistoupit diferenciaci žáků IX. tříd, byly ku konci 
školního roku provedeny přípravné práce a po projednání s rodiči byla připravena 1 třída se 
zaměřením studijním a 2 se změřením praktickým. 
Škola se připravuje i na zavedení pětidenního pracovního týdne od 1. IX. 1968. 
Ke změnám v učebním plánu dojde i připravovanou redukcí učebního plánu. 
Spolupráce se SRPŠ se i letos vyvíjela zdárně. Výbor pracoval za vedení s. Jaroslava 
Kalivody, předsedy a s. Otakara Kauchera, místopředsedy. S. Dvořan se osvědčil jako 
zástupce SRPŠ v rozmísťovací komisi a jako předseda výchovné komise na škole.  
I spolupráce s patronátním závodem Kablo Hostivař byla zdárná, i s ostatními závody jsme 
byli ve styku a škole to bylo ku prospěchu. Těžištěm práce s rodiči byly třídní schůzky a 
obětavá pomoc některých rodičů velmi pomohla škole po stránce materiální i výchovné.  
Počátkem července t. r. byl uspořádán putovní tábor žáků 6. – 9. tříd v Krušných horách, 
vedla jej s. Bezpalcová a s. Makovičková. 
 
Některé statistické údaje: 
Na konci škol. roku měla škola 515 žáků, z toho 277 dívek. Zaměstnaných matek je 427, ve 
školní jídelně se stravuje 260 žáků. Do škol. družiny chodilo 61 žáků, do škol. klubu 22. 
Prospělo 481 žáků, neprospěli 34, t. j. 6,79 %. Opravnou zkoušku koná 14 žáků, 2 z nich ještě 
před prázdninami. 
Známku 2. stupně z chování obdrželo 6 ž. 

3. stupně                                2 žákyně. 
 
Koncem škol. roku jsme se rozloučili se s. Marií Novotnou, která po dlouholetém působení na 
zdejší škole odchází do důchodu, bude však ještě do 8. III. 1969 pracovat za s. Janu Forštovou 
(mateřská dovolená). Dále se na své působiště na ZDŠ U vršovického nádraží vrací s. 
Miroslava Kratochvílová, která k nám byla přeložena na dobu tohoto škol. roku k vyučování 
ruského jazyka (dělením tříd vznikl vyšší počet hodin).  
Pracovnice pro hospodářsko-správní věci s. Marie Zárubová přechází spolu s vedoucí škol. 
jídelny s. Marií Cibochovou a vedoucí kuchařkou s. Tittelbachovou na nově postavenou ZDŠ 
Zahradní Město – sever do stejných funkcí. Ředitelem této školy je s. Vladimír Sobek, který 
tam přechází ze ZDŠ v Kodaňské ulici. 
ZDŠ v Záběhlicích – Práčská ulice byla zrušena, její pracovníci přešli převážně na ZDŠ 
Zahrad. Město – sever. Budovu převzala Zvláštní škola v Záběhlicích, kam přesídlily i třídy 
ZŠ z Hostivaře. S. řed. Králíček ze záběhlické ZDŠ přešel na funkci ředitele na ZDŠ 
Kodaňská. 



Tento školní rok nám přinesl řadu vzruchů, nesnází, ale také radosti z úspěšné práce. 
Vzhledem k tomu, že pro učitele byl obnoven termín prázdniny, sejde se učitel. Sbor 
k zahájení nového škol. roku 29. srpna 1968. Na prázdniny jsme se rozešli v sobotu ne 29. 
června. 
 
Jiří Spilka, 
ředitel školy. 
 
 


