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Počty žáků a třídnictví 
 
Třída Celkem Hoši Dívky Třídní učitel 
I.A 24 12 12 Josef Kříž 
I.B 22 10 12 Marie Křížová 
II.A 23 14 9 Františka Makovičková 
II.B 24 15 9 Svatava Herbichová 
III. 25 12 13 Irena Voštová 
IV. 28 13 15 Miluše Vávrová 
V.A 21 9 12 Věra Hanušová 
V.B 24 10 14 Miroslava Reitmayerová  
VI.A 27 12 15 Marie Kosinová 
VI.B 26 12 14 Emanuel Borovička 
VII.A 31 16 15 Oldra Haintzová 
VII.B 33 17 16 Alena Bednářová 
VIII.A 29 10 19 Jana Lidická 
VIII.B 32 14 18 Libuše Štrausová 
IX.A 32 18 14 Věra Štěpánková 
IX.B 22 10 12 Jaroslava Dukátová 
IX.C 20 11 9 Jiřina Svobodová 
    Netřídní: Rudolf Marek, Jana Forštová, Karel Pohan 

Školní družina: Vlasta Bezpalcová 
Jaroslava Fafková, Jitka Krotilová 
Miloslava Šimková 
Jindřiška Kubošová 
 

Školní rok 1968/69 začal dne 2. září 1968 za mimořádné situace v naší republice. Dne 21. 
srpna 1968 došlo ke vstupu vojenských jednotek 5 států Varšavské smlouvy na naše území. 
Událost tato i události následující ovlivnily svým způsobem nejen nástup do školního roku, 
ale i jeho další průběh. Sovětské jednotky táboří nedaleko Petrovic dodnes v souvislosti 
s jejich dočasným umístěním v ČSSR. 
Pracovníci školy i přes velmi obtížnou situaci usilovali o to, aby výchova i výuka žáků 
probíhala za současných podmínek co nejkvalitněji. Vyučovalo se v pětidenním pracovním 
cyklu, soboty a neděle byly volné tak jak v celé řadě dalších odvětví a na většině pracovišť. 
Tak měli rodiče možnost na své děti výchovně působit nepřetržitě po celé dva dny. 
Škola měla 8 tříd v 1. – 5. postup. ročníku a 9 tříd v 6. – 9. p. r. Nově k nám nastoupila do 
funkce pracovnice pro hospodářsko-správní věci s. Vlasta Procházková. Jako vedoucí školní 
jídelny pracovala s. Polívková, po ní důchodkyně Libuše Procházková a po pololetí jako stálá 
pracovnice přišla s. Lexová. Vedoucí školní jídelny se stala s. Rybáčková. 
V pedagogickém sboru nedošlo k větším změnám. Po dobu čerpání mateřské dovolené byla s. 
Jana Forštová zastupována s. Marií Novotnou. Stálá vedoucí PO Jindřiška Kubošová přešla 
k 1. říjnu 1968 do funkce vychovatelky školní družiny, kde bylo nutno zřídit nové oddělení 
pro žáky 1. tříd. 31. XII. skončil pracovní poměr s. Jaroslavy Fafkové, která odešla do 
důchodu. Na uvolněné místo byla do přechodného pracovního poměru přijata s. Jitka 
Krotilová . 



V průběhu tohoto školního roku byla absence pracovníků minimální, což se příznivě projevilo 
i na celkové práci školy. Určitá potíž vznikla delší nepřítomností s. Karla Pohana, který byl 
pro nemoc umístěn v léčebném ústavu – v sanatoriu na Dobříši. Na zástup za něho byla přijata 
s. Miroslava Líbalová, aby vyučovala matematice v 8. a 9. třídách. Od počátku příštího škol. 
roku bude působit na ZDŠ V rybníčkách. Po dobu 1,5 roku pracovala na škole s. Alena 
Bednářová. Protože pro úbytek tříd jedno pracovní místo na škole zaniká, odchází tato 
pracovnice do Malešic – ZDŠ Hostýnská. 
Pracovní plán školy obsahoval řadu úkolů, z nichž nejvýznamnějšími byly pěstování kázně, 
pořádku, správných charakterových vlastností. Při jejich plnění jsme spolupracovali i 
s třídními výbory SRPŠ. Práce se nám vcelku dobře dařila a cílevědomým úsilím jak třídních 
učitelů tak ostatních pracovníků se nám podařilo překonat řadu negativních jevů. Velká 
pozornost byla věnována zejména přípravě žáků IX. tříd ke studiu i do učebního poměru. I 
výchova k dopravní kázni byla úspěšná, vyučující úspěšně zvládli doprovody žáků na různá 
divadelní představení a výchovné koncerty.  
Ve spolupráci se školním lékařem Dr. Strnadem byla zlepšována hygiena na škole a dosaženo 
toho, že žáci si pravidelně myli ruce, v každé třídě bylo k dispozici mýdlo. Na podzim došlo 
k jednomu případu onemocnění žáka infekční žloutenkou, veškerá hygienická opatření byla 
přesně dodržována a tak nedošlo k dalšímu rozšíření této nemoci. Školní lékař vyčlenil 30 
žáků pro zvláštní tělesnou výchovu. Pravidelně prováděl plánované prohlídky i kontroly stavu 
budovy po hygienické stránce a navrhoval potřebná opatření. Velkým kladem je, že dětské 
středisko je nedaleko školy a tak v případě orby byla odborná lékařská pomoc dosažitelná. 
Odběr mléka na počátku školního roku byl poměrně velký, postupně se však zmenšoval. 
Třídní učitelé, zejména nižších tříd, měli značné potíže se žáky kočujících rodičů, kteří jsou 
zaměstnanci lunaparků. Několik takových rodin se v tomto roce usadilo trvale v Hostivaři. 
Děti se po letním putování s těžko zjistitelnou kvalitou docházky a učení na podzim vracejí 
k nám a snaha vyučujících přes zimu napravit jejich nedostatky pak opět zaniká dalším 
putováním.  
Podobně tomu je i u dětí cikánských rodičů, u nichž právě rodinné prostředí maří naše 
výchovné úsilí. 
Ve školní družině jsme měli letos 3 oddělení a dále pracovalo 1 oddělení školního klubu. 
Celkem jsme zajišťovali mimoškolní péči o 90 dětí zaměstnaných rodičů. Dělo se tak formou 
opravdu pestrého a poutavého zaměstnání. S. vychovatelky měly k dispozici hřiště Na 
střelnici s letní klubovnou a možnost vycházek do přírody v okolí přehrady. Děti všech 
oddělení se vypravily často do města, hlavně za účelem poznávání kulturních památek, muzeí, 
výstav, filmových představení. Pěkné úrovně dosáhly rukodělné práce žáků zaměřené 
k různým příležitostem. Pracovnice školní družiny měly obtížnou práci s některými málo 
ukázněnými žáky a zejména s cikánskými dětmi, u nichž bojovaly za dodržování aspoň 
minimálních hygienických návyků. Protože v budově ŠD jsou jen tři místnosti, muselo být 1 
oddělení umístěno ve třídě v hlavní budově. 
V souvislosti s oslavami 50. výročí vzniku ČSR byla na naší škole zintenzivněna výchova 
k poznávání slavné historie našich národů; k lásce k rodné zemi a ke všem svobodymilovným 
národům. Žáci školy shlédli filmové představení V srdci Evropy, na němž se ve zkratce mohli 
seznámit s průřezem historií uplynulých 50 let. 
Na počátku května 1969 jsme se zúčastnili vzpomínkové slavnosti Svazu protifašistických 
bojovníků a Památníku padlých v 1. a 2. světové válce. Předtím besedovali se žáky IX. tříd o 
historii bojů za svobodu našeho národa.  
I letos byla práce školy ztížena tím, že od konce dubna 1969 byly ve všech budovách 
prováděny elektrotechnické práce na generální úpravě elektroinstalace. Na chodby školy, do 
kanceláří, dále do tělocvičny byly umístěny zářivky a ve třídách zesíleno osvětlení. Dodávkou 
drátů o potřebných rozměrech nám vypomohl závod Kablo Hostivař a tak nebylo nutno 



vysekávat zdi nadměrně. Velkým nedostatkem stále zůstává oplocení školy, které je 
v chatrném stavu, pilíře hrozí zřícením. Provádějícímu podniku chybějí cihly.  
Dodávky pomůcek škole se letos zlepšily, objednávky byly vyřizovány v kratších termínech 
než předtím. Ve 4 učebnách 1. – 5. p. r. máme nový nábytek – stolky a židličky. 
Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy byla vcelku plodná. Předsedou SRPŠ byl s. 
Mil. Dvořan, místopředsedou s. Hanuš, dalšími aktivními členy byly s. Kotková, Kozelková a 
Zdeňková. 
V měsíci únoru byl uspořádán lyžařský zájezd pro žáky 8. tříd do Polubného. Vedla jej s. 
Svobodová, učitelka těles. výchovy, dalšími instruktory byli 2 studující na vysoké škole, 1 
pracovnice vojen. správy a s. Štěpánková. Práci kuchyně zajišťovala s. Kotková a Zdeňková. 
Zájezd splnil své poslání a proběhl bez rušivých příhod i bez větších úrazů. 
Třídní výbory 2.B, 4. a 5. tříd pomohly zajistit krátkodobé pobyty dětí v Jizerských horách. 
Řada žáků prošla plaveckým výcvikem v různých kurzech, jedním z nich byl i kurs Oldřicha 
Lišky, otužilce. V zimě uspřádal klub otužilců plavec. závody dospělých na přehradě 
v Hostivaři. 
Mimořádná pozornost byla věnována žákům IX. tříd. Měli jsme 1 třídu studijní a 2 se 
zaměřením praktickým. Na střední školy bylo přijato 29 žáků, nepřijata zůstala pouze 1 
přihlášená. 
4 žáci ze studijní třídy se přihlásili do učebního poměru. Rozmísťovací řízení bylo oproti 
loňsku zjednodušeno, obešlo se bez časově náročných jednání rozmísťovací komise a 
vypracovávání komplexního hodnocení. 
Letos jsme řešili několik závažných výchovných problémů. Objevily se v VII. třídách a měly 
souvislost s předčasným vyspíváním některých dětí. Zde nám pomáhal školní lékař, obvod. 
škol. inspektor s. Braun a obvodní psycholožka s. Lukešová. Žáci, kteří končili povinnou 
školní docházku v 8. třídě, neměli dobrou pracovní morálku a někteří z nich museli pro své 
chování být ohodnoceni sníženou známkou z chování.  
Jako v jiných letech byly i letos vydány v měsíci dubnu žákům patnáctiletým občanské 
průkazy slavnostním způsobem na ONV. 
V souvislosti s pětidenním pracovním týdnem jsme před ukončením 1. pololetí provedli 
průzkum mimoškolní činnosti našich žáků. Výsledku průzkumu využívali třídní učitelé k další 
výchovné práci se žáky i s rodiči. Některá čísla z tohoto průzkumu: V tělesných jednotách 
cvičilo 156 žáků, knihy z OLK si půjčuje 100 žáků. V jazykových kurzech OKD se učí 80 ž. 
Přípravě na vyučování věnují v průměru žáci 1. – 5. tříd 4,5 hod. týdně a žáci 6. – 9. tříd 8 
hod. týdně. Příležitost trávit volné soboty a neděle mimo Prahu má 120 žáků. 
V nepovinných předmětech je rovněž zařazeno přiměřené množství žáků – v jaz. francouzské 
– 26, v biol. praktiku 38, ve sportovních hrách 20. 
 
Školní rok byl ukončen vydáním vysvědčení dne 27. června 1969. 
 
Jiří Spilka, 
ředitel školy 
 
 


