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Počty žáků a třídnictví. 
 
Třída Celkem Hoši Dívky Třídní učitel 
I.A 22 13 9 Miroslava Reitmayerová 
I.B 23 13 10 Věra Hanušová 
II.A 22 10 12 Josef Kříž 
II.B 23 8 15 Marie Křížová 
III.A 21 12 9 Františka Makovičková 
III.B 26 15 11 Svatava Herbichová 
IV. 29 15 14 Irena Voštová 
V. 28 13 15 Miluše Vávrová 
VI.A 31 14 17 Věra Štěpánková 
VI.B 33 15 18 Jiřina Svobodová 
VII.A 26 11 15 Marie Kosinová 
VII.B 24 10 14 Emanuel Borovička 
VIII.A 34 19 15 Oldra Haintzová 
VIII.B 28 12 16 Jar. Dukátová 
IX.A 31 11 20 Libuše Štrausová 
IX.B 25 9 16 Jana Vláčilvá 

Netřídní: Rudolf Marek 
Jana Forštová 
Karel Pohan 

Školní družina: Vlasta Bezpalcová 
 Jindřiška Kubošová 
 Mil. Šimková 
 Jitka Krotilová 

 
Školní rok 1969/1970 začal dne 1. září 1969. Plán práce školy byl zaměřen jednak na 
praktickou denní práci, jednak na zajišťování úkolů spojených s oslavami 25. výročí obnovení 
existence ČSR a 100. výročí narození V. I. Lenina. 
 
Situace personální: Učitelský sbor byl vcelku stabilizován, za nepřítomného s. Karla Pohana, 
který byl na dlouhodobém léčení, nastoupila s. Helena Pospíšilová, ta vyučovala matematice 
v 6. a 9. třídách do 10. III. 1970. Za s. Marii Kosinovou po dobu jejího léčení v prosinci, 
lednu a únoru pracovala s. Emanuela Nová. Jiných zvlášť podstatných změn nebylo a lze 
konstatovat, že přes náročnost úkolů letošního školního roku se absence pracovníků 
neprojevila zvlášť výrazně. Na konci škol. roku ukončila svou dlouholetou pedagogickou 
činnost s. Františka Makovičková, která byla vždy svědomitou a odpovědnou pracovnicí a 
dobrovolnou vedoucí turistických kroužků, dále funkcionářkou ČČK. Na konci škol. roku 
odešla ze školy s. Alena Zlatkovová, zástupkyně ředitele, aby převzala funkci ředitelky školy 
na ZDŠ Praha 10 – Dubečská. Při svém působní na naší škole značným podílem přispěla 
k tomu, aby práce školy v uplynulém období byla zajišťována co nejlépe a aby se našeho 
pracoviště dotklo co nejméně rušivých vlivů. 
 
Stránka materiální: Po loňské instalaci moderního osvětlení se alespoň po zahájení letoš. škol. 
roku podařilo zlepšit situaci v tělocvičně položením nových parket i když s tím byla spojena 



ta obtíž, že místnost byla po dobu 2 měsíců vyřazena z provozu. Položením PVC do tříd 
v přízemí se zlepšily i hygienické podmínky žáků nejnižších tříd. Dosud nejsme spokojeni 
s tím, že nebyla provedena plánovaná oprava poškozené omítky na budově, přestavba školní 
jídelny a kuchyně a zejména výměna sloupů oplocení, které jsou v havarijním stavu. Rovněž 
nedořešena zůstala otázka skladování většího množství paliva. Co se týče pomůcek, je škola 
v podstatě přiměřeně vybavena a pomůcky jsou účelně využívány. Školní družina měla letos 
opět 4 oddělení, a proto 1 z nich musel být opět umístěno v jedné z učeben školy.  
 
Školní práce: Škola měla 8 tříd v 1. – 5. post. roč. a 8 tříd v 6. – 9. p. roč., 4 oddělení škol. 
družiny. Na škole pracovalo celkem 25 pedagogických pracovníků, 5 provozních 
zaměstnanců, 1 hospodářská pracovnice a ve školní jídelně bylo celkem 5 pracovnic. 
Tento pracovní kolektiv střední velikosti zajišťoval řadu úkolů a různorodých činností. 
Podařilo se udržet relativně klidné ovzduší školy, na tom mají podíl vedle všech zaměstnanců 
zejména výbor ZO KSČ a výbor ZO ROH. V klidu a pořádku jsme spatřovali základní 
podmínku k práci a východisko k plnění školních úkolů. Vyučující dle svých oborů se snažili 
učit žáky chápat jevy v současné společnosti, zejména vyučující společenských věd přispívali 
k osvětlování historického poslání našeho pracujícího lidu, naší národní minulosti a kultury. 
Významných výročí bylo náležitě a neformálně využito. Žáci navštívili filmové představení 
Máš-li svou zemi rád (počátek 2. světové války). Oslavy v jubilejním roce vrcholily v dubnu 
1970, členové učitel. sboru se zúčastnili místní oslavy 100 výr. nar. V. I. Lenina v Hostivaři. 
Se žáky vyš. tříd byl k této příležitosti připraven vhodný program. Škola se jako každoročně 
zúčastnila pietní vzpomínky na bojovníky padlé v Pražském povstání a v bojích za 
osvobození ČSR. 
Pro pracovníky školy byla uspořádána beseda se s. Dr. Jiřím Štrausem o díle J. A. 
Komenského. Škola podpořila výrobu plakátů provedení jarního úklidu v Hostivaři, svoz 
železného šrotu. Žáci 7. tříd za vedení výtvarníka školy se zúčastnili výtvarné soutěže 
organizované Čs. mírovou radou. V rámci branného cvičení byly plněny branné podmínky 
celostátní soutěže Směr Praha. Členové SPB provedli v 9. třídách besedu k událostem 
v květnu 1945. 
Mezi školou a místními složkami v Hostivaři existoval vztah vzájemného pochopení a 
spolupráce, což přinesl prospěch oběma patronům i řešení společných záležitostí.  
Ve 4. a 5. třídách bylo zajištěno poloodborné vyučování a ve třídách 1. naše s. učitelky 
zkoušejí v praxi návrh nových osnov tělesné výchovy. 
Ve spolupráci se SRPŠ, v jehož čele jako předseda stál s. Dvořan, byla splněna řada 
výchovných úkolů a zdárně zajištěn průběh lyžařského zájezdu pro žáky 8. tříd v Polubném. 
Naši vyučující měli přehled o mimoškolní práci žáků, škola sama se podílela na podporování 
zájmové činnosti dětí jednak organizováním výuky v nepovinných předmětech, jednak 
činností školní družiny, kde s. vychovatelky jsou schopny konat s dětmi různé druhy činností 
ať v oboru těles. výchovy či výtvar. vých., pracov. vých., pozorování přírody, nácvik tanců 
atd. 
Vyvrcholením činnosti školního kubu (pro žáky 6. – 9. tříd) byl putovní tábor do Krušných 
hor, který vedla s. ved. vychovatelka s. Bezpalcová. 
Při rozmísťovacím řízení byla práce tříd. učitelů velmi náročná, opětovně byla sestavována 
komplexní hodnocení žáků, kteří se přihlásili ke studiu na střed. škole. 
Z 32 žáků jich bylo přijato 30, což je dokladem o úspěšné práci školy při přípravě žáků 9. tříd 
a zejména o odpovědné práci s. Štrasové – učitelky čes. jaz., s. Pospíšilové a s. Pohana – 
učitelů matematiky. Je nutno ovšem ocenit i práci vyučujících v ostatních předmětech, které 
svým způsobem rovněž ovlivňují osobnost žáka a jeho schopnosti. 



Ve 2. pololetí škol. roku proběhy pohovory k výměně členských průkazů členů stranické 
organizace, nový průkaz obdrželi všichni členové, dálo1 bylo prováděno politickoodborné 
hodnocení všech pedagogických pracovníků. 
Učitelský sbor školy vstoupí do nového škol. roku jako kolektiv podstatně nezměněný, bude 
pouze doplněn o několik nových pracovníků.  
Vzhledem k pokračující výstavbě nových bytů v Hostivaři čeká naši školu větší zatížení 
zvýšeným přírůstkem žactva. 
Je však předpoklad, že učitel. sbor je schopen v stávajícím složení plnit i další obtížné úkoly 
v příštím škol. roce. 
V Hostivaři dne 31. srpna 1970. 
 
Jiří Spilka 
 
 

                                                
1 Oprava: dále 


