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POČTY ŽÁKŮ, TŘÍDNICTVÍ 
 
TŘÍDA CELKEM ŽÁKŮ CHLAPCI DÍVKY TŘÍDNÍ UČITEL 
1.A 26 13 13 s. Svobodová Eva 
1.B 23 11 12 s. Zachová Božena 
2.A 22 9 13 s. Voštová Irena 
2.B 20 8 12 s. Aronová Miloslava 
3.A 27 14 13 s. Reitmayerová Mir. 
3.B 30 21 9 s. Hanušová Věra 
4.A 28 15 13 s. Herbichová Svatava 
5.A 30 13 17 s. Meluzinová Jitka 
6.A 27 12 15 s. Kosinová Marie 
6.B 25 16 9 s. Borovička Emanuel 
7.A 32 14 18 s. Haintzová Oldra 
7.B 30 13 17 s. Dukátová Jaruše 
8.A 32 19 13 s. Vocetková Jana 
9.A 32 18 14 s. Zelenková Věra 
 
Netřídní: s. Válková Ladislava 
Školní družina: s. Stránská Vlasta 

s. Slavíková Ludmila 
s. Horynová Jelena 

 
Školní rok 1976 – 1977 byl zahájen 1. září 1976. Slavnostního zahájení se zúčastnili hosté: 
Za OV KSČ s. JUDr Dušan Hofman 
Za ONV poslanci s. Karel Novák, s. Alois Mynařík 
Za UO KSČ s. Parys, s. Strejčková 
Hosté si prohlédli školu a navštívili žáky 9. p. r., kteří v tomto školním roce ukončí školní 
docházku. 
Na školu nově nastoupila s. Ludmila Slavíková a s. Jelena Horynová – obě pracovnice do 
školní družiny. Do této doby obě soudružky pracovaly jako učitelky ZDŠ Zahradní Město – 
Komarovova. 
V průběhu roku se s. Horynová podrobila náročné operaci a její zdravotní stav nedovoluje, 
aby dále pracovala. Byla převedena do invalidního důchodu. Na její místo ve školní družině 
nastoupila důchodkyně s. Křížová, později s. Jarmila Černá. 
Ze školy odešly ss. Dráždilová a Langerová z ŠD a nastoupily na učitelská místa na jiných 
školách.  
ZO KSČ pracovala pod vedením s. Reitmayerové. 
ZV ROH vedla s. Hanušová. 
PO řídila s. Voštová.  
Školní rok 1976 – 1977 byl prvním rokem, v němž bylo realizováno usnesení XV. sjezdu 
KSČ o dalším rozvoji československé výchovně vzdělávací soustavy. Úkoly nové koncepce 
se v plné šíři realizovaly ve všech 1. ročnících. V 1. p. r. naší školy zajišťovaly plnění tohoto 
úkolu s. Eva Svobodová v 1.A a s. Božena Zachová v 1.B. obě soudružky absolvovaly 
přípravu pro tuto práci, organizovanou OPS na experimentální ZDŠ Gutova. V začátku 



školního roku bylo třeba překonávat některé materiální obtíže, spojené s opožděnými 
dodávkami pomůcek. Výsledky práce v obou 1. třídách byly dobré, nová koncepce staví na 
netradičních formách práce, kdy učitel je řídícím článkem činnosti žáků. Systém skupinového 
vyučování je náročný na přípravu učitele, ale aktivizuje žáky, rozvíjí logické myšlení a vede 
žáky k pochopení kolektivního řešení úkolu. Celý systém víc než dříve rozvíjí myšlení, přesné 
a správné vyjadřování myšlenek, aplikaci i přenášení pozornosti.  
Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků na ZDŠ Hornoměcholupská, byli na naši školu převedeni 
někteří žáci do 3. p. r. V obou třetích třídách bylo třeba upevňovat nově vzniklé kolektivy. 
S tímto náročným úkolem si dobře poradily obě třídní učitelky s. Reitmayerová a s. 
Hanušová. Příchodem žáků z Petrovic do 6. p. r. se zvýšil počet tříd na škole, takže pracovna 
cizích jazyků i pracovna výtvarné výchovy se staly kmenovými třídami. Reservou dosud 
zůstala pracovna branné výchovy, která zároveň slouží jako pracovna audiovizuální techniky. 
Zvláštní iniciativou s. Vocetkové, s. Vacka – školníka a s. Melicharové – hospodářky školy, 
byla zřízena cvičná kuchyně pro výuku dívčí složky pracovního vyučování v 8. p. r. Úpravami 
bylo docíleno kabinetu výchovného poradenství a výtvarné výchovy. V plánu je dále 
přestavba kanceláře vedoucí ŠJ, která by uvolnila prostory pro kabinet dílenského vyučování. 
Nejsložitější situace je ve školní družině. Objekt je vlhký, špatně vytápěný, zařízení by bylo 
třeba obnovit. Od r. 1974 žádáme školskou správu o opravu tohoto objektu, stále bezvýsledně. 
Pionýrská organizace na škole má 12 oddílů pionýrů a jisker. Čerstvou vedoucí pionýrské 
skupiny je s. Irena Voštová – učitelka, vedoucími jsou většinou studenti a v oddílech jisker 
rodiče. Pionýrská skupina pracuje aktivně, zapojuje s do všech obvodních a podle možnosti i 
do celopražských akcí. Nejlepších výsledků v práci dosahuje oddíl turistiky, vedený s. 
Mackem. Tento oddíl letos poprve uskutečnil putovní tábor pro 29 pionýrů. Pionýři putovali 
po Jihočeském kraji a za 20 dní překonali vzdálenost 340 km. Na vybavení putovního tábora 
se podílel výbor SRPŠ a patronátní závod. 
Dobře pracoval v letošním roce i střelecký kroužek, který vedli příslušníci patronátní jednotky 
LM Kablo Hostivař. 
Na branné připravenosti žáků mají podíl branná cvičení, konaná pod patronací vojenské 
jednotky ve Vršovicích i lyžařský výcvikový zájezd 7. p. r. uskutečněný v chatě patronátního 
závodu Kablo v Kořenově v Jizerských horách. 
V uplynulém roce úspěšně pokračovala spolupráce školy, ZO KSČ, ZV ROH a PO se 
složkami NF v Hostivaři. Pověření pracovníci vystoupili na řadě veřejných schůzí, kde 
seznámili veřejnost s plněním úkolů XV. sjezdu KSČ na úseku školství. Aktiv rodičů – členů 
KSČ se sešel jednou v roce a řešil realizaci některých výchovných záměrů. 
V období voleb do zastupitelských orgánů se všichni pedagogičtí pracovníci i správní 
zaměstnanci aktivně zapojili do předvolební kampaně i přípravy volebních místností, které 
byly na zdejší škole. Pěvecký a recitační kroužek vystupoval na veřejných schůzích i ve 
volební dny. PO zajistila výrobu dárků pro nejstarší voliče. 
Pionýři i žáci školy se zúčastnili u příležitosti MDD jubilejní V. pionýrské olympiády. Žáci 3. 
p. r. nacvičili tělovýchovné vystoupení, starší žáci se zúčastnili branných soutěží. 
19. června v odpoledních hodinách utonul žák 6.B Milan Aron, syn s. Aronové, učitelky naší 
školy. Z této smutné události plyne pro nás všechny poučení, že neustále musíme vést žáky 
k opatrnosti a předcházení úrazům.1 
V závěru škol. roku jsme rozpracovali úkoly, související s přípravou oslav 60. výročí VŘSR. 
Vyučovací období skončilo 30. 6. 1977. 
 
Jana Forštová 
 

                                                
1 Přiložena fotografie žáka 


