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O kronice 
 

Hostivická škola, od roku 1953 nazývaná osmiletá střední, vznikla spojením národní 
(dříve obecné) a střední (dříve měšťanské) školy při jedné z mnoha školních reforem. Když 
se v roce 1960 změnila povinná školní docházka opět na devět let, byla škola přejmeno-
vána na základní devítiletou. Stále sídlila v budově Komenského čp. 141 a v době, kterou 
zachycuje tento svazek Pramenů k hostivické historii, vznikla tzv. školička Komenského 
čp. 454. 

Kronika byla psána obvyklým způsobem do konce školního roku 1958/1959. Poté ji 
škola dlouhých osm let nevedla a zápisy byly doplněny dodatečně. V dodatečných zápisech 
nejsou například důsledně zapsány všechny změny v učitelském sboru, takže někteří 
učitelé se objevují nebo mizí, aniž by bylo možné přesně sledovat jejich působení. Do 
kroniky jsou založeny strojopisně psané zápisy o průběhu školních roků 1963/1964 
a 1964/1965 a další drobnější zprávy, které byly rovněž zařazeny do tohoto přepisu. 

Kronika byla studována v roce 2006 při přípravě podkladů ke stoletému výročí školní 
budovy Komenského čp. 141, kdy byla uložena v Základní škole Hostivice. V současné 
době se nachází ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích. 

Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními 
poznámkami pod čarou, které doplňují, upřesňují, případně opravují původní text. Přepis 
zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti, pouze na některých 
místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce. Údaje, které kronikář 
nedoplnil, jsou označeny […], texty vynechané v zájmu ochrany osobních údajů nahrazuje 
označení [***]. To se týká zejména dat narození osob narozených po roce 1930 a jmen 
trestaných žáků. 
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[Str. 1] 

Školní rok 1957–58 

Září 

Učitelský sbor školy se sešel po prázdninách v pondělí 26. srpna v zahajovací pedagogické 
radě. Nastoupili i noví členové učitelského kolektivu, a to s. Pincová, Linderová, Říhová 
a Turková. 

Blanka Pincová se narodila [***] v Č. Budějovicích, kde pak v květnu 1955 maturovala 
na jedenáctiletce. Tam také vystudovala vyšší pedagogickou školu, na níž absolvovala 
v r. 1957, a to v oboru matematika, fysika. Hostivice je její první působiště. 

Božena Říhová, nar. [***] v Nové Olešné, vystudovala také v Budějovicích a absolvovala 
v roce 1957 v oboru biologie, chemie. I ona začíná svou učitelskou dráhu v Hostivici. 

Jitka Linderová, nar. [***] v Praze, dokončila studium v r. 1955 na pedagogické fakultě 
KU v Praze v oboru český jazyk, tělesná výchova.  

 

[Str. 2] 

Působila na osmiletce v Litoměřicích, odkud byla na vlastní žádost přeložena do Hostivice. 

Helena Turková, rozená Minaříková, narodila se 18. 4. 1921 v Řevnicích. Učitelské 
vzdělání si doplňuje dálkovým studiem. Na zdejší školu byla přeřazena na dobu potřeby 
z Lysolaj. 

Po intensivní týdenní přípravě byl zahájen škol. rok slavnostně v pondělí 2. září 
shromážděním všech žáků v sokolovně. Tohoto zahájení se zúčastnil s. Pachman, Kletečka, 
Tichý, Jurášek, Kaplánek a Pošepná. Přítomen byl také okresní šk. inspektor s. Horák. 
Hned v prvním týdnu se rozběhla naplno metodická práce ve schůzkách předmětových 
komisí a metodických sdružení. Také třídní schůzky proběhly ve všech třídách. Byli na nich 
zvoleni třídní důvěrníci, z nichž pak byl na členské schůzi SRPŠ zvolen nový výbor, jehož 
předsedou se stal opět B. Lefler. 

V sobotu 7. 9. navštívil školu krajský školní inspektor s. Matoušek, který spolu s oši 
Horákem provedl kontrolu připravenosti školy na nový škol. rok a hospit. při vyučování 
u s. Pincové, Říhové a Kuklové. 

 

[Str. 3] 

Hned od počátku září byla organisována práce družiny mládeže, v níž vedle dosavadní 
družinářky s. Evy Leschtinové byla přijata druhá vychovatelka s. Eva Andrýsková, rozená 
Rutkovská. Tato soudružka se narodila [***] v Lomnici n. Pop. Absolvovala na pedag. 
fakultě v r. 1954. Po působení v pohraničí byla ustanovena na zdejší škole. 

Družina pracuje nyní ve dvou odděleních a má průměrně 45 žáků. 23. září se sešli na 
zvláštní schůzce rodiče těchto žáků a pohovořili si s oběma vychovatelkami o práci družiny. 
Schůzky se zúčastnil také ředitel školy a předseda MNV s. Arnold. 
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V měsíci září navštívila škola dvě výstavy, a to 14. 9. výstavu filatelistů ve zdejší sokolovně 
a 17. 9. včelařskou a ovoc. v Děl. domě. 

Pionýrská organisace zahájila činnost hned od počátku škol. roku. Její členové se 
zúčastnili 12. 9. vítání mongolské vládní delegace na letišti v Ruzyni a kulturní úderka 
zazpívala brancům při odvodech v Řepích v pátek 20. 9. 

 

[Str. 4] 

26. 9. uspořádal ONV zájezd ředitelů a učitelů na strojírenskou výstavu do Brna, kterého 
se zúčastnili s. Jupa a Bartoníček. 

V pondělí 23. 9. zemřela po dlouhé chorobě zaměstnankyně škol. kuchyně s. Em. Šímová 
ve věku […] let. Ve škole byla zaměstnána od […]. Byla vždy vzornou pracovnicí a svou 
milou povahou si získala srdce všech. Jejího pohřbu v pátek 27. 9. se zúčastnilo vedle 
učitelského sboru a dětí mnoho občanů zdejší obce. Za všechny se s ní rozloučil na 
místním hřbitově ředitel školy. Čest její památce! 

 

Říjen 

Říjen byl zahájen návštěvou indonéské parlamentní delegace ve zdejším JZD, jejíhož 
přivítání se zúčastnili naši pionýři. Odpoledne se konala ve škole členská schůze ZO KSČ, 
jíž se zúčastnili s. Pachman a Kletečka. Na schůzi byl zvolen nový výbor, v jehož čele 
zůstal i letos s. Nedvěd. 

Pátek 4. říjen 1957 se stal jedním z nejvýznamnějších dnů historie lidstva. Toho dne byla 
v Sovětském svazu vypuštěna první umělá družice Země a tím člověk učinil první krok 
k dobytí vesmíru. 

 

[Str. 5] 

V sobotu 5. 10. otevřela škola výstavu výpěstků mladých mičurinců ve zdejší sokolovně, 
která vzbudila zaslouženou pozornost veřejnosti. 

Počátek měsíce října byl zle narušen epidemií chřipky, která řádila v celé republice a která 
se bohužel rozšířila i mezi naše děti a učitele. Řada tříd musela být uzavřena a mnoho 
škol. akcí odvoláno. Tak proběhla i Štafeta přátelství, pořádaná v sobotu 12. 10. na 
zahájení oslav 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, bez dětí. 

Ve čtvrtek 17. 10. byl zahájen Rok stranického školení, jehož se zúčastňovali po celý rok 
nejen všichni učitelé a zaměstnanci zdejší školy, ale i učitelé a zaměstnanci škol okolních. 
Propagandistou byl s. Kverka, který dosáhl v této funkci vynikajícího úspěchu. 

V neděli 20. 10. se konal na MNV první slavnostní zápis nově narozených dětí do 
pamětní knihy. Slavnostní zápis organisoval sbor pro občanské záležitosti při MNV, jehož 
členy jsou s. M. Šrámek a M. Horák. Vlastního aktu se zúčastnili činně i pionýři naší školy. 
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[Str. 6] 

V pondělí 21. 10. navštívil naši školu opět s. inspektor Horák. Hospitoval u s. Bartoníčka 
a dal poslední pokyny k hospitaci ředitelů osmiletých středních škol, která se uskutečnila 
druhého dne v úterý 22. 10. Hospitace ředitelů se mimo s. Horáka zúčastnil i s. Váňa, 
vedoucí škol. odboru rady ONV a předseda školské komise MNV s. Staněk. Ředitelé 
hospitovali u s. Kverky a Bartoníčka při dějepisu a zeměpisu, odpoledne pak u třídnické 
hodině v VIII.B u s. M. Horáka. Hospitace skončila plným úspěchem všech jmenovaných 
soudruhů. 

25. října rozvázala pracovní poměr dohodou s. B. Říhová, která se rozhodla z osobních 
důvodů zanechat učitelského povolání. Místo ní nastoupil na zdejší škole bývalý náš žák 
s. Bohumír Roubal, narozený [***] v Hostivici. Vystudoval Vančurovo gymnázium 
v Praze a absolvoval na vyšší pedag. škole v r. 1955. Působil na osmileté střední škole 
v Železném Brodě a po vojenské službě byl ustanoven na zdejší školu. 

  

[Str. 7] 

V měsíci říjnu byly zahájeny pravidelné prohlídky žáků lékaři OÚNZ. 

 

Listopad 

Měsíc listopad byl ve znamení vyvrcholení oslav 40. výročí Velké říjnové socialistické 
revoluce. Vskutku triumfálním nástupem k nim bylo vypuštění druhé sovětské umělé 
družice daleko mohutnější první s živým psem na palubě, k němuž došlo v neděli 3. listo-
padu. Oslavy u nás probíhaly od 5. do 8. listopadu. 

V úterý 5. 11. se škola zúčastnila lampionového průvodu obcí. Ve středu 6. 11. převzali 
naši pionýři rudý prapor KV KSČ, věnovaný pionýrům Pražského kraje, ve čtvrtek 7. 11. se 
zúčastnili všichni žáci promítání filmu „Bulganin a Chruščov v Indii“ ve zdejším kinu. 
V družině mládeže byla besídka, jíž se za MNV zúčastnil s. Tampír a za školu s. Krátký. 
Dopoledne téhož dne položili pionýři kytice k hrobům rudoarmějců v naší obci. V pátek 
8. 11. jsme uzavřeli vlastní školní oslavy besedou o dojmech z návštěvy SSSR, kterou 
dětem uspořádala s. Králová z Ruzyně. 

 

[Str. 8] 

Po dnech radosti přišly dny velké bolesti. 13. listopadu zemřel po krátké nemoci president 
republiky s. Antonín Zápotocký. Ve čtvrtek 14. 11. se zúčastnili všichni učitelé a starší 
pionýři smuteční tryzny za zemřelého presidenta v Dělnickém domě, na níž o jeho životě 
a práci promluvil s. M. Haas. Pohřeb zesnulého se konal za velkého smutku celého národa 
v pondělí 18. 11. V úterý 19. 11. se pak sešlo Národní shromáždění, aby zvolilo presidenta 
nového. Stal se jím první tajemník ÚV KSČ s. Antonín Novotný. Od tohoto případu bude 
pro budoucnost u nás spojena funkce presidenta republiky s funkcí prvního tajemníka 
strany. 
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Od 1. listopadu 1957 nastoupila v družině mládeže jako druhá vychovatelka s. Eliška 
Hrbková, rozená Knollová, naroz. 24. 8. 1927 v Jenečku, která dosud pracovala jako 
ředitelka mateřské školy v Rudné a po mateřské dovolené rozvázala pracovní poměr. Nyní 
nastoupila znovu do práce po E. Leschtinové, která přešla na národní školu do Rudné. 

 

[Str. 9] 

S. Eva Andrýsková se stala vedoucí vychovatelkou. 

8. 11. začal na zdejší škole pracovat filatelistický kroužek, vedený soudruhy ze SRPŠ. Po 
celý měsíc pokračovaly lékařské prohlídky žáků. Započala také akce volby povolání, a to 
informativním pohovorem s rodiči vystupujících žáků. Ve čtvrtek 14. 11. bylo ukončeno 
první čtvrtletí klasifikační pedagogickou radou. Známky byly dětem oznámeny v sobotu 
16. 11. V porovnání s 1. čtvrtletím minulého roku je stav lepší, ale zdaleka ne takový, 
abychom mohli být spokojeni. O výsledcích prvního čtvrtletí hovořili třídní učitelé s rodiči 
na třídních schůzkách, které byly uskutečněny 19. a 21. 11. 

V témže týdnu byla zahájena akce návštěvy výchovných koncertů v Praze, jíž se 
postupně zúčastnili všichni žáci 4. až 8. tříd. Ve čtvrtek 21. 11. se zúčastnili vyučování 
dějepisu a zeměpisu u s. Kverky a Bartoníčka učitelé ze všech osmiletek našeho okresu. 
Přítomen byl také oši s. Horák. Hospitace opět skončila úspěchem jmenovaných soudruhů. 

 

[Str. 10] 

V úterý 26. 11. se zúčastnili někteří učitelé a starší žáci besedy s Emilem Zátopkem, 
největším naším sportovcem, ve zdejší sokolovně. Tamtéž konala se v sobotu 30. 11. 
beseda se sovětskými turisty, při níž účinkovala kulturní úderka našich pionýrů a kde se 
pionýři osvědčili jako velmi dobří tlumočníci. Byl to velmi pěkný večer, jímž byl důstojně 
ukončen Měsíc čsl. sovětského přátelství. 

V úterý 26. 11. hospitoval ředitel školy spolu se s. Jupovou a Pokornou na nár. škole 
v Chýni a ve středu 27. 11. večer se zúčastnila řada našich učitelů školy členské schůze 
SRPŠ v této obci. Byla to dobře připravená akce, která přispěla k značnému sblížení 
chýňských rodičů se školou v Hostivici. 29. 11. nastoupil zástupce ředitele s. Saifrt pro 
infekční chorobu v rodině do karantény. 

 

Prosinec 

Na počátku měsíce prosince byla započata akce inventarisace školního majetku, při níž 
vydatně škole pomáhá s. Uiberlai. V pátek 6. 12. se konalo shromáždění všeho učitelstva 

 

[Str. 11] 

v Praze, na němž promluvil s. Haas. Večer se někteří naši učitelé zúčastnili velmi zajímavé 
exkurse na Lidovou hvězdárnu na Petříně. Téhož dne se rozloučili s. Nedvěd, Landa 
a Šrámek za všechny ostatní se sovětskými turisty v pražském hotelu Flora. 
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12. prosince byly uzavřeny oslavy 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce slavnost-
ním zasedáním MNV, v jehož rámci bylo s. Pachmanem, Kletečkou, Arnoldem, Novákem, 
Vávrovou, Hájkovou a Chaloupkou ošátkováno 83 nových pionýrů. 

Vyučování bylo ukončeno v sobotu 21. 12., kdy byli rozhlasem vyhlášeni a veřejně 
pochváleni nejlepší sběrači odpadových surovin. V ředitelně byly jim pak odevzdány věcné 
odměny, darované ONV Praha-západ. Tím byl uzavřen rok 1957 a žáci i učitelé se rozešli 
na zimní prázdniny. 

 

Leden 

Nový rok 1958 započal na škole 6. ledna rozhlasovou připomínkou k zahájení třetího roku 
naší druhé pětiletky. V učitelském sboru došlo k některým změnám. Soudružka I. Havlíč-
ková nastoupila mateřskou dovolenou a po ní rozvázala  

 

[Str. 12] 

pracovní poměr. Na její místo nastoupila Pavlína Paroulková, roz. Švecová, bývalá 
žákyně zdejší školy. P. Paroulková se narodila [***] v Hostivici. Maturovala 12. června 
1953 na pedagogickém gymnáziu v Praze XIX., učila v pohraničí, odkud byla na vlastní 
žádost přeložena do Suchdola, odkud přišla k nám. 

Z družiny mládeže byla přeložena na osmiletou střední školu v Rudné s. Andrýsková a na 
její místo byla přijata s. Věra Jiránková, roz. Žallmanová, narozená 21. 2. 1926 v Uher. 
Hradišti. V. Jirásková pracovala až dosud jako úřednice. Učitel. způsobilost získala v Praze 
r. 1957. Vedoucí družiny mládeže byla jmenována s. Eliška Hrbková. 

V měsíci lednu vyvrcholilo pracovní úsilí celého učitelského kolektivu k ukončení prvního 
pololetí. Toto bylo uzavřeno v pedagogické radě 28. ledna. Bylo konstatováno, že 
z celkového počtu 777 žáků 53 neprospělo, a to 32 z českého jazyka, 17 z ruského jazyka, 
19 z matematiky a 18 z jiných předmětů. Na druhém stupni naproti tomu mělo 85 žáků 
vyznamenání. 

  

[Str. 13] 

V klasifikaci chování mělo 36 žáků druhý stupeň a 5 třetí stupeň z chování. 

V průběhu měsíce ledna byla dokončena akce výběru žáků na školy třetího stupně. 
Přihlásilo se celkem 42 žáků, 2 žáci z bývalých rolnických rodin nemohli být podle pokynu 
MV KSČ a MNV do výběrové školy doporučeni. 

13. ledna navštívil školu okresní školní inspektor s. Horák a provedl inspekci u s. Hrubeše, 
Tiché a Nedvěda. Od 13. do 18. ledna byl ve škole nepřítomen s. Roubal, který byl vyslán 
OV TVS jako instruktor na hory. 

16. a 18. ledna se zúčastnili žáci nižších tříd loutkového představení v Kladně, kam byli 
odvezeni kladenskými autokary. Bylo to po prve, kdy si divadlo pro naše děti přijelo 
a odvezlo si je domů. Až dosud přijížděli kladenští loutkaři se svými loutkami sem. 
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25. ledna se konala výroční schůze hostivického JZD, na níž účinkoval tentokráte jen 
s malým úspěchem pěvecký kroužek pionýrské organisace vedený s. Landou. 28. ledna se 
zúčastnily VII. třídy výchovného koncertu v Praze. 

 

[Str. 14] 

Únor 

Po pololetních prázdninách, v nichž byl proveden zápis do 1. třídy pro příští školní rok, sešli 
se žáci a učitelé ve škole v pondělí 10. II. 

První akcí školy v druhém pololetí byly třídní schůzky s rodiči, na nichž učitelé zhodnotili 
práci dětí v prvním pololetí a seznámili rodiče s některými výchovnými akcemi, které škola 
začala provádět (používání příboru v jídelně, jednorázové výchovné akce a pod.). 

V měsíci únoru navštívili žáci naší školy představení filmu „Jan Žižka“ ve zdejším kinu. Žáci 
nejvyšších tříd se zúčastnili také oslav 10. výročí Vítězného února v pondělí 25. 2. v Děl. 
domě. Na tomto večeru účinkoval i pionýrský pěvecký kroužek školy, jehož členové 
nastoupili s černými páskami na rukávech na počest zesnulého patrona naší skupiny 
národního umělce básníka Petra Bezruče. 10. výročí Vítězného února bylo vzpomenuto ve 
všech třídách a pionýrských oddílech. 

23. února byly dětem připomenuty 55. narozeniny Julia Fučíka a Den Rudé armády 
a námořnictva. 

 

[Str. 15] 

22. února účinkoval pionýrský pěvecký kroužek na oslavě Vítězného února v Chýni. 

 

Březen 

V měsíci březnu řádila značně chřipka mezi učiteli. Přesto se ve škole intensivně pracovalo 
a byly splněny všechny plánované úkoly. 

1. března se konala v Praze krajská konference vesnických učitelů, na níž byla z naší školy 
delegována s. Cílková. 

6. března shlédly naše děti divadelní představení chýňské školy v Dělnickém domě. Byla 
sehrána pohádková hra „O šípkové Růžence“. 11. března se pak znovu vypravily za loutko-
vým divadlem do Kladna. 

V měsíci březnu jsme věnovali velkou pozornost celostátní akci „Měsíc české knihy“. 
V rámci této akce jsme uskutečnili 13. března místní kolo soutěže dětské umělecké tvoři-
vosti, z něhož byla řada žáků doporučena do kola okresního. 

V pondělí 10. března navštívili naši školu matematici ze všech osmiletek našeho okresu 
a hospitovali při hodině matematiky u s. Krátkého. 

Ve středu 12. března se konala v Praze okresní konference vesnických učitelů, které se 
zúčastnili za  
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[Str. 16] 

zdejší školu s. Šrámek a Šmejkal. 

18. března byla na škole proveden ve spolupráci s pracovním odborem rady ONV nábor do 
hornictví mezi vystupujícími chlapci. O toto povolání projevili zájem prozatím jen chlapci 
z nižších tříd, a to ještě s poměrně špatným prospěchem. 

22. března se konaly v sokolovně již tradiční šibřinky, v jejichž půlnoční scéně se uplatnila 
řada učitelů zdejší školy. 

V posledním týdnu měsíce března bylo na škole provedeno další očkování dětí proti obrně. 
Bylo také provedeno branné cvičení a cvičení CO. Dále byla započata inventarisace 
školního majetku. 

28. března se konal opět Den učitelů, při němž byli s. Saifrt, Horák a M. Brchlerová 
vyznamenáni diplomem a uznáním rady ONV. Společná oslava se konala ve Smetanově 
síni v Praze. Zamrzelo nás, že hostivický MNV neuznal za vhodné vzpomenout při této 
příležitosti naší práce. 

 

[Str. 17] 

Duben 

V měsíci dubnu se na naší školu navrátila s. Miluše Reslová, roz. Černá, která na konci 
minulého školního roku nastoupila mateřskou dovolenou. Soudružka Turková, která ji 
zastupovala, byla přeložena do Libčic. 

17. dubna bylo ukončeno klasifikační poradou třetí čtvrtletí. Bylo konstatováno další 
zhoršení prospěchu žáků. O této věci bylo hovořeno s rodiči žáků v Jenči, kde se většina 
učitelů druhého stupně zúčastnila členské schůze SRPŠ, konané v úterý 1. dubna. 

10. dubna shlédli naši žáci koncertní provedení Smetanovy Prodané nevěsty v Dělnickém 
domě. V pátek 11. 4. se zúčastnili pak žáci VI. tříd dalšího výchovného koncertu v Praze. 

Během měsíce dubna pokračovaly zdravotní prohlídky našich žáků. 

V VIII. třídách probíhal kurs první pomoci, který přednášela s. Kandlerová. 

Komise pro práci s dětmi připravila a provedla v pondělí 14. dubna v Dělnickém domě 
besedu o výchově dětí, na níž s rodiči ho- 

 

[Str. 18] 

vořili okresní prokurátor dr. Bauer, zástupce VB s. Řeřicha, předsedkyně soudu mladist-
vých L. Zahrádková, vedoucí úřadovny ochrany mládeže s. Točilová a předseda okresní 
komise pro práci s dětmi s. Pták. 

V úterý 22. dubna byla ve všech třídách uspořádána beseda o Leninovi, při níž byl dětem 
podrobně vysvětlen význam zakladatele prvního socialistického státu na světě – SSSR. 
V druhé polovině měsíce dubna bylo hodně času věnováno přípravám oslav 1. máje. Bylo 
připraveno kulturní vystoupení našich pionýrů a dětí obou zdejších mateřských škol 
a zvláštní péče byla pak věnována výzdobě školy a májového průvodu. 
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Květen 

1. máj, pořádaný letos v Hostivici, byl radostným svátkem především našich dětí a školy. 
Měly totiž velký úspěch jak svým vystoupením, tak i výzdobou, kterou si připravily na 
májový průvod. Významnou akcí, kterou jsme v květnu na škole věnovali značnou 
pozornost, byla akce „Měsíc bezpečnosti“. V jejím rámci byla uspořádána ve třídách před- 

 

[Str. 19] 

náška o dopravní a požární bezpečnosti pracovníky veřejné bezpečnosti. 

V květnu byla zahájena světová výstava v Bruselu, jíž se s úspěchem zúčastnil i náš stát. 
Dětem byl vysvětlen význam této výstavy pro nás a ukázáno jim názorně, čím náš národ 
přispívá k mírovému soutěžení států. 

V měsíci květnu započaly výlety jednotlivých tříd. Tak VI.AB podnikly výlet do Hřenska, 
VIII.AB do západních Čech atd. 

Po celý měsíc se intensivně pracovalo na přípravách dvou velkých podniků školy, jimiž měl 
být ukončen školní rok a jejichž provedení bylo součástí závazku školy k XI. sjezdu KSČ. 
Byly ustanoveny výstavní a divadelní výbor, které oba podniky, výstavu práce školy 
a divadelní představení opravdu vzorně připravily. 

15. května nastoupila dočasně na naší škole učitelka s. Alena Krejčová, a to na místo 
s. B. Pincové, která byla přeřazena na osmiletku v Řepích k zastupování za onemocnělého 
s. Rouska. Soudružka Krejčová se narodila [***] v Praze a učitelskou aprobaci získala na 
vyšší pedagogické škole v Č. Budějovicích v r. 1957. 

 

[Str. 20] 

Učila v Horšově Týně a ve Středoklukách. Z naší školy byla 30. června přeložena na školu 
v Praze Vršovicích. 

 

Červen 

Měsíc červen byl dobou největšího pracovního vypětí všech pracovníků školy. Zahájen byl 
oslavou Mezinárodního dne dětí, jíž se škola hromadně zúčastnila v neděli 8. června, když 
před tím ve čtvrtek 5. všichni učitelé byli na exkursi v elektrárně ve Slapech. Exkursi 
uspořádal OV SZŠ. V prvním červnovém týdnu byly mimo to ještě tyto dva podniky: 
v pondělí 2. června se konala beseda s rodiči o Mezinárodním dni dětí a v pátek 6. června 
se zúčastnili naši žáci okresního přeboru v lehké atletice v Ruzyni. 

10. a 11. června započaly na naší škole závěrečné zkoušky písemnými pracemi z českého 
jazyka a matematiky. Ústní zkoušky proběhly pak ve dnech 16. až 19. června. Skončily 
pěkným úspěchem a potvrdily stále se zlepšující práci školy. Zkoušek se po tři dny 
zúčastnil pracovník OV KSČ s. Haas a v posledním dnu pak vedoucí škol. odboru rady ONV 
s. Váňa spolu s náměstky Kantorem a Kosanem. 
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[Str. 21] 

Od 18. do 21. 6. probíhal v Praze XI. sjezd KSČ, nejvýznamnější politická událost roku. 
V neděli 22. 6. jsme otevřeli na počest sjezdu KSČ v sokolovně výstavu práce žáků 
a učitelů zdejší školy. Podle thematického námětu s. Saifrta byla zde přehledně 
a názorně veřejnosti předvedena celá problematika školní práce. Uspořádání výstavy po 
vnější i námětové stránce bylo opravdu vzorné a všichni, kdož výstavu shlédli, netajili se 
svým uspokojením. Výstava potrvala v sokolovně po celý poslední červnový týden a byla 
uzavřena v neděli 29. 6. slavnostním divadelním představením dramatického kroužku 
školy, který provedl hru ředitele školy M. Šrámka „S písní veselou pionýři jdou“. Hru 
režíroval s. Bartoníček, tance nacvičila L. Pokorná a výpravu hry provedl B. Roubal. Hra 
byla ve čtvrtek sehrána pro žáky naší školy a v pátek pak pro žáky škol v Jenči, Chýni 
a Ruzyni. Těmito dvěma opravdu náročnými podniky byl slavnostně ukončen školní rok, 
když před tím v úterý 24. 6. byl uzavřen konečnou klasifikační poradou. Bylo při ní zjiště-
no, že 39 žáků propadá a 43 má povolenu po prázdninách opravnou zkoušku. 

 

[Str. 22] 

Na vyšším stupni mělo 86 žáků vyznamenání. Velmi zlé byly výsledky klasifikace chování. 
Zatím co po celý školní rok nebylo téměř případu, který by bylo třeba nějak tvrději řešit, 
v měsíci červnu došlo hned k třem velmi vážným kázeňským přestupkům. Prvním byl útěk 
žáků P[***] a B[***] do pohraničí spojený s krádeží doma a po týdnu pak druhý pokus 
o útěk, tentokráte s pokusem o žhářství. Tento případ byl pedagogickou radou jedno-
myslně hodnocen čtvrtým stupněm z chování. Je to první případ použití tohoto stupně na 
naší škole. Druhým zlým případem byla krádež, které se dopustilo pět chlapců z Chýně, 
vedených K[***] a J[***], na koupališti na Břvech. Tito chlapci provedli svůj přečin 
v době, kdy měli být ve škole, čímž se provinili i proti školnímu řádu. I zde bylo nutno 
použít snížené známky z chování, i když hlavní viníci vystupovali ze školy. Třetí, nejhorší 
případ, udál se v období závěrečných zkoušek a byl odhalen a vyšetřen až dodatečně. 
musela jej proto pedagogická rada řešit teprve potom, kdy už uzavře- 

 

[Str. 23] 

la své jednání o žácích VIII. tříd. Osm žáků těchto tříd se vloupalo do školní dílny 
a odcizilo odtamtud řadu předmětů. Na návrh komise pro práci s dětmi při MNV a se 
souhlasem MV KSČ a rady MNV byli dva největší provinilci, Š[***] a P[***] klasifikováni 
třetím stupněm z chování a ostatních šest chlapců druhým stupněm. Tento případ značně 
rozvířil hladinu veřejného mínění, ale v celku  lze říci, že rozhodnutí školy bylo až na malé 
výjimky přijato jako nezbytné. 

Tyto případy značně zkalily pěkný dojem, který uplynulý školní rok ve všech školských 
pracovnících zanechal. Jediné potěšující zůstává souhlasné konstatování všech odpověd-
ných činitelů, že nelze škole dávat vinu za to, co se stalo. Byla to především nesprávná 
výchova v rodině a špatné příklady dospělých, které zapříčinily tyto důsledky.  

30. června odešla do důchodu dlouholetá učitelka zdejší školy s. Anežka Zpěváčková. 
Odchází s vědomím dobře vykonané práci, s vědomím úspěšného splnění životního poslá-
ní. Vychovala na zdejší škole tři generace žáků, do jejichž srdcí se zapsala trvalým písmem. 
Přejeme s. Zpěváčkové do dlouhých let odpočinku hojně zdraví, pohody a spokojenosti. 
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[Str. 24] 

Školní rok skončil a učitelé odešli na zaslouženou dovolenou. Letos jsme je opravdu všichni 
potřebovali. Pracovalo se bezesporu daleko intensivněji než jiná léta. Tím více nás 
zarmucuje, že výsledky naší práce nebyly tak jednoznačně dobré jako jindy. Bude třeba 
podrobným rozborem odhalit příčiny špatného prospěchu našich žáků i jejich na štěstí jen 
ojediněle špatného chování a vyvodit z těchto příčin závěry pro další práci školy. Bude jistě 
upřímnou snahou nás všech, aby v příštím školním roce byla tedy práce daleko úspěšnější 
než letos. 

M. Šrámek, ředitel školy 
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[Str. 25] 

Školní rok 1958–59 

Září 

Přípravné práce k zahájení nového školního roku začaly pedagogickou radou 25. srpna za 
účasti všech 26 členů sboru. Druhý den se zúčastnil celý sbor okresní učitel. konference ve 
Slovanském domě v Praze. Ve zbývajících dnech přípravného týdne pracovali učitelé na 
inventarisaci škol. zařízení, učitelské a žákovské knihovny, reorganisaci kabinetů, na oprav-
ných zkouškách. 29. 8. navštívil školu okr. škol. inspektor s. Horák a konstatoval dobrou 
přípravu školy i plánu práce. 

Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září ve třídách a potom slavnostním shromážděním 
v sokolovně, kde pozdravili žáky i učitele zástupci veřejného života v obci soudruzi: Novák, 
Tampír, Blätterbauer, Švihálek, Lefler, Kaplánek, Soukupová, Hájková, Boček, Končel 
a přáli jim hodně úspěchu v práci. Na pozdravný telegram učitelského sboru z Moritzburku 
u Drážďan (NDR) bylo zasláno poděkování. 

Naše škola má letos 756 žáků, 12 tříd I. stupně, 10 tříd na II. st., 

 

[Str. 26] 

2 družiny mládeže a působí na ní 26 učitelů, 2 vychovatelky a skupinová vedoucí PO 
s. Brchelová. Ředitelem školy je M. Šrámek, zástupcem A. Saifrt, jednotlivé třídy vedli: 
I.A Ludmila Pokorná, I.B Johanka Jupová, I.C Marie Kuklová, II.A Libuše Zpěváčková, 
II.B Miroslava Haklová, III.A Josef Hrubeš, III.B Marie Krátká, IV.A Ivanka Tejkalová, 
IV.B Jindřiška Fialová, V.A Marie Nekolná, V.B Marie Bieglová, V.C Karel Šmejkal, 
VI.A Františka Cílková, VI.B Miroslav Horák, VI.C Miloslav Nedvěd, VII.A Blanka Pincová, 
VII.B Václav Jupa, VII.C Boh. Roubal, VIII.A Miroslav Kverka, VIII.B Jaroslav Krátký, 

 

[Str. 27] 

Jiří Bartoníček VIII.C. 

Jako literní učitelé působili na škole Teresie Tichá, Dagmar Otisová a Zdeněk Landa, 
družinu vedly Eliška Hrbková a Věra Jiránková. Nově byla na škole jmenována Marie 
Nekolná. Narodila se [***] v Praze. Po maturitě na pedagogickém gymnasiu v Praze 
v r. 1953 působila dva roky na dvojtřídce v Borovnici, jeden rok na osmileté střední škole 
v Načeradci a naposledy dva roky na národní škole v Úhonicích. Tam působila také ve 
veřejném životě jako předsedkyně Výboru žen, učila ve večerní škole pro občany 
cikánského původu a v lidových kursech ruštiny. – Dagmar Otisová, nar. [***] 
v Sekernici, okr. Chust. Po studiu na gymnasiu ve Slaném a pedag. škole v Praze působila 
v Ústí n. L. 
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Od druhého dne škol. roku začala práce podle rozvrhu. Na pracovních schůzkách metod. 
sdružení a předmětových komisích, jichž se zúčastnili také učitelé z Jenče a Chýně, byly 
vypracovány plány opakování základního učiva a stanoveny zásady pro sestavení prověrek 
a jejich rozbor. Spolupráce s rodiči byla navázána na tříd. schůzkách, na nichž byli zvoleni 
noví důvěrníci, a na výborové schůzi Sdružení rodičů a přátel školy, kde byla zvolena 
novou předsedkyní s. Holečková. 

Pionýrská organisace zahájila činnost v 16 oddílech s 334 dětmi. Všechny oddíly měly 
své vedoucí, v jejich kolektivu pracovali také čtyři učitelé: Landa, Pincová,  

 

[Str. 28] 

Nekolná a Kuklová. Ke schůzkám se oddíly scházely ve škole, od prosince pak v klubovně 
nově otevřeného kulturního domu AZKG v továrně.1 

Značnou pomocí dětem zaměstnaných rodičů byla dvě oddělení družiny mládeže, jež 
navštěvovalo 42 dětí. 

2. září vzpomněli učitelé se žáky slavných bojů Slovenského národního povstání, jimiž 
slovenský lid přispěl před 14 lety k osvobození naší vlasti. 

Na počátku září pomohli žáci vyšších tříd našemu JZD při hubení mandelinky 
bramborové. 340 žáků pod vedením 10 učitelů nalezlo přes 300 brouků. 

8. září tragicky skonal při výkonu čestného povolání horníka bývalý žák naší školy Antonín 
Kletečka. Obětavě pomáhal svým rodičům v starostech o četnou rodinu, pracoval v pio-
nýrské organisaci a byl výborným cvičitelem Sokola. Na poslední cestě jej doprovodili také 
žáci a učitelé naší školy. Čest jeho památce! 

K prohloubení estetické výchovy bylo uspořádáno v kině 16. září literár. hodinka, na níž 
seznámil herec J. Jančařík žáky 6.–8. tříd se životem národního hrdiny Julia Fučíka 
a působivě recitoval úryvky z jeho Reportáže. 

25. září shlédly děti a 1.–7. tříd divadelní představení Osvětové besedy Princezna a 7 bo-
hatýrů. 

 

[Str. 29] 

V posledních zářijových dnech seznámili učitelé žáky s tragickými událostmi před dvacíti 
lety a objasnili, proč nesmíme nikdy připustit obdobu Mnichova. 

 

Říjen 

Velké nadšení a hrdost na práci našich pracujících vzbudilo v nás vítězství ČSR na 
světové výstavě v Bruselu. Učitelé hovořili se žáky o významu tohoto skvělého 
úspěchu. 

                                                 
1  V Podskalí čp. 135. 
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1. října byl zahájen na ONV Praha-západ speciální kurs marxismu leninismu pro učitele, 
jehož se zúčastnili z naší školy po celý rok s. Šrámek, Saifrt, Nedvěd a Šmejkal. Ostatní 
učitelé a správní zaměstnanci navštěvovali Rok stranického školení vedený s. Kverkou. 

2. října se konala v kině výroční členská schůze Sdružení rodičů a přátel školy, na níž byla 
zvolena novou předsedkyní s. Holečková. 

17. října navštívili naši školu učitelé z osmileté střední školy v Praze II, Vojtěšské ulici. 
Hospitovali v 2. a 3. vyučovací hodině podle oborů v 1.–5. třídách, na II. stupni v čes. j., 
rus. j., zeměpise, dějepise, matematice a fysice. V následující pedagogické radě pak 
vysoko hodnotili práci našich učitelů, jak se obrážela ve vědomostech i chování našich 
žáků. V krátkých referátech podali ředitelé obou škol s. Šrámek a Čehyli nástin výchovně-
učebných plánů svých škol. Diskuse o výchovném vyučování, polytech. výchově, volbě 
povolání a pionýrské organisaci přinesla řadu dobrých zkušeností. Na závěr promítl 

 

[Str. 30] 

s. Šrámek filmy o práci i zábavě naší školy. 

Výchovná práce školy byla posílena několika hodnotnými kulturními akcemi: Děti 1.–3. tříd 
se pobavily 16. 10. v kladenském loutkovém divadle hrou O chaloupce z marcipánu. 
20. října se starší žáci pochlubili výpěstky plodin na mičurinské výstavě v sokolovně, již 
navštívil také okr. škol. inspektor s. Horák. 22. 10. uspořádali herci z Divadla J. Wolkera 
literár. pásmo o Jiřím Wolkerovi pro žáky 7. a 8. tříd. 24. října vyslechli žáci 6. tříd výchov-
ný koncert ve Smetanově síni. Pořad byl dětem blízký a soutěží v poznávání hudebních 
nástrojů tak zaujal, že se děti na další koncert těšily. 29. 10. shlédli žáci 5.–7. tříd barevný 
film „Bratr oceán“ o našich lodích, námořnících a jejich cestách světovými moři. 

Zdravotnická péče o děti byla doplněna očkováním proti obrně 13. 10. a proti tetanu 
30. října. Družstvo zdravotníků a požárníků z řad našich žáků prokázalo dobrou připrave-
nost vítězstvím v okresním kole. 

Koncem října jsme vzpomínali 40. výročí vzniku samostatnosti Československé republiky. 

 

Listopad 

Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen Štafetou přátelství, jíž předcházel 
hvězdicový běh v našem okrese. Část trati probíhala také naší obcí a byla ozářena 
lampiony, jimiž zdravili žáci i učitelé poselství bratrskému sovětskému lidu. V dalších dnech 
pak psala řada dětí dopisy  

 

[Str. 31] 

školákům do Sovětského svazu a učitelé besedovali s dětmi o úspěších sovětské vědy 
v astronautice, o vysoké úrovni techniky v zemědělství, na stavbě přehrad a elektráren 
a o usilovném boji SSSR za dorozumění mezi národy a světový mír. 
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Čtvrtletní pedagogická rada ukázala, na které úseky naší práce se musíme více soustředit, 
a podnítila několik účinných opatření: Vzájemné hospitace učitelů téhož předmětu; porady 
učitelů jednotlivých tříd na II. stupni; zařazení kursu společenského chování do tříd. hodin; 
zavedení doučování. Pro prohloubení výsledků praktických cvičení na pozemku byla 
uzavřena patronátní smlouva s JZD Hostivice, již navrhla s. Cílková; práci v dílnách 
umožnila smlouva s STS Hostivice vypracovaná s. Bartoníčkem a úspěšnou přípravu žactva 
na II. CS zajistila smlouva s TJ Sokol Hostivice navržená s. Saifrtem. 

10. 11. se konala ve Slovanském domě okresní tělovýchovná konference, na níž za naši 
školu promluvili v diskusi s. Cílková, Saifrt a Roubal. 

13. 11. seznámila s. Rybáková z odboru pracovních sil ONV rodiče vystupujících žáků 
s možnostmi při volbě povolání. Týž den odpoledne byla slavnostně otevřen kulturní dům 
AZKG Hostivice. Naši pionýři v něm získali pěknou klubovnu pro své schůzky. 

15. 11. nastoupila na škole za s. I. Tejkalovou, 

 

[Str. 32] 

která odešla na mateřskou dovolenou, s. Eva Vohanková, roz. Hrabánková. Narodila se 
[***] v Polici, okr. Dobruška, vystudovala reál. gymnásium a filosof. fakultu Karlovy 
university. Jako promovaný filolog má aprobaci čes. j., ruský jazyk pro 9.–11. p. r. Začala 
učit 1. 9. 1958 na osmileté střední škole v Rudné, od 15. 11. pak v Hostivici. 

18. listopadu se zúčastnili žáci 8. tříd vedení s. Kverkou a Bartoníčkem exkurse do Musea 
dělnického hnutí v Praze-Břevnově. 27. 11. byl uspořádán s dětmi 3.–8. tříd zájezd do 
Divadla J. Wolkera na představení „Děti kapitána Granta“. 

28. 11. provedli pionýři sběr starého železa pro akci Pionýrská tavba republice. Soutěží 
jednotlivých oddílů bylo dosaženo pěkného výsledku. 

24. listopadu se konala v Chýni schůze SRPŠ při škole v Hostivici. Za rodiči dětí z Chýně 
se vypravilo deset učitelů s ředitelem v čele a na přátelské besedě prohovořili jednotný 
postup při výchově naší mládeže. (Hospitace s. Šrámka 21. 11. v chýňské škole před-
cházela.) 

 

Prosinec 

4. prosince byl v kině promítán pro žáky 4.–8. tříd velmi poučný dokumentární film Akce 
Teutonský meč. Film přesvědčivě ukázal přípravy německého fašismu 

 

[Str. 33] 

na druhou světovou válku a burcoval vědomí diváků k ostražitosti proti dnešním 
podněcovatelům mezinárodního napětí. 

10. 12. vzpomněli učitelé s žáky výročí narozenin presidenta republiky A. Novotného 
a 12. 12. patnáctého výročí uzavření smlouvy československo-sovětské, jež zajistila naší 
republice bezpečnost a velikou pomoc při budování socialismu. 
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8. prosince navštívil školu okres. šk. insp. s. Č. Horák a po hospitacích sdělil zkušenosti 
s prováděním individuální péče o děti z dělnických a zemědělských rodin. 

13. prosince uspořádal Sokol slavnostní akademii, na níž účinkovaly také děti z naší školy. 
Nejmenší s radostným zaujetím zacvičily s májkami, starší dívky s bílými obručemi 
a chlapci 7. a 8. tříd provedli vzorně rozcvičku. Vystoupení dětí mělo radostnou odezvu 
v hledišti a ukázalo dobrý stav příprav na II. celostátní spartakiádu. 

Ředitel školy s. Šrámek a zást. řed. A. Saifrt se zúčastnili školení pořádaného ve dnech 
9., 12., 16. a 18. prosince v Ruzyni. Velmi výstižné referáty přednesli s. Görtler (Směrnice 
XI. sjezdu KSČ), s. Bachura (Ideově politická výchova na školách), s. Rollencová (Formy 
a metody práce k uskutečnění usnesení XI. sjezdu) a s. Horák (Individuální péče a zlepšení 
prospěchu žáků). Instruktáže po- 

 

[Str. 34] 

skytly mnoho cenných podnětů a ukázaly konkrétně cesty k prohloubení práce školy. 

 

Leden 

Vstup do předposledního roku druhé pětiletky v naší republice byl zahájen vzrušující 
zprávou ze Sovětského svazu 2. 1. o vypuštění další kosmické rakety do vesmíru. Tento 
nový úspěch sovětské vědy vzbudil u nás veliké nadšení a stal se mocnou posilou 
mírovému úsilí. 

Rada MNV udělila pochvalu Jar. Císařovi, žáku VII.B, za to, že se snažil pomoci tonoucímu 
na litovickém rybníku Jar. N[***] a rychle vyrozuměl velitele požárního sboru. 

Pro zajištění jednotného výchovného působení školy i rodiny promluvili učitelé na třídních 
schůzkách o výchově morálních vlastností socialistického člověka a škol. lékař dr. Procház-
ka o výchově dospívající mládeže. 

19. ledna byl zahájen kurs plování pro žáky VI. tříd. V pěti dvouhodinových lekcích 
seznámil s. Roubal 35 žáků se základy plování. 

21. ledna vzpomněli žáci a učitelé 35. výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina. 

27. ledna se konala pedagogická rada, na níž byla zhodnocena práce školy, jak se obrazila 
ve vědomostech a chování našich žáků. Do školy chodilo 753 žáků, z toho 495 dělnických, 
33 rolnických a 225 ostatních. Přespolních bylo 252, do družiny chodilo 38 žáků, v zájmo-
vých kroužcích pracovalo 122 žáci,  

 

[Str. 35] 

v pionýrském oddíle 459 dětí. Prospělo celkem 733 žáků, z toho 81 s vyznamenáním 
(45 děl., 5 rol., 31 ostatních), neprospělo 17 (16 děl., 1 rolnic.), a to z českého jazyka 11, 
z ruského jazyka 5 a z matematiky 4 žáci, z ostatních předmětů 6, neklasifikováno bylo 
7 žáků. Chování bylo hodnoceno u 24 žáků 2. stupněm, nižšího stupně nemuselo být užito. 
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Únor 

Pololetní prázdniny proběhly ve znamení studia a prohloubení vlastní práce učitelů. 
S. Pincová a Nedvěd se zúčastnili instruktáže pro učitele fysiky v Libčicích, s. Saifrt pro 
učitele biologie v Řepích, ostatní učitelé navštívili výstavu Chemie kolem nás (v Praze 
U hybernů) a provedli exkursi do JZD Hostivice. S. ředitel a zástupce se zúčastnili besedy 
o přestavbě školství v SSSR a u nás, vedené pracovníkem MŠV s. F. Zemanem, který se 
vrátil ze studijní cesty v Sovětském svazu. O pololetních prázdninách vypracovali třídní 
učitelé posudky na žáky přihlášené do výběrových škol. 

V únoru byly založeny pro děti 1. a 2. tříd oddíly jiskřiček, v nichž se děti připravují na 
vstup do pionýrského oddílu. Skupinky 5 dětí vedou starší pionýři, rodiče nebo učitelé 
a scházejí jednou za čtrnáct dní na schůzce, na vycházce, ke hrám a podobně. 

O významných událostech, jako byl XXI. sjezd KSSS, 11. výročí Vítězného února, Den 
sovětské armády, místní konference strany a směrnicích pro práci v obci, se dozvídali žáci 
na třídních schůzkách nebo besedách s učiteli. 

 

[Str. 36] 

Pro zdárný nácvik vystoupení žáků na II. celostátní spartakiádě bylo rozhodnuto pomoci 
cvičitelům v dobrovolné tělesné výchově procvičováním prostných také v hodinách školní 
tělesné výchovy. 

20. 2. byli s. ředitel a zástupce přítomni v Ruzyni na instruktáži „Funkce českého jazyka“, 
kterou řídil s. Soukup z KPS. 

12. 2. shlédli žáci I.–IV. tříd hru O Koblížkovi v kladenském loutkovém divadle. 14. 2. 
uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy ples v Dělnickém domě. K společenskému 
úspěchu přispěli chlapci a děvčata z ČSM, kteří zatančili úvodem polonézu nacvičenou 
s. Saifrtem. Z výtěžku plesu budou doplňovány pomůcky pro polytech. výchovu. 17. 2. se 
sešli rodiče žáků, kteří docházejí do družiny mládeže, s vychovatelkami a učiteli k společné 
poradě o pomoci slabým žákům. 15. 2. odešly na mateřskou dovolenou vedoucí PO 
s. Holubová-Brchelová a s. Otisová. Poněvadž za ně nebyla náhrada, vedla pionýrskou 
skupinu s. Pincová a část jejího učeb. úvazku a předmětům po s. Otisové učili ostatní 
učitelé II. stupně. 

 

Březen 

Počátkem března bylo provedeno místní kolo Soutěže tvořivosti mládeže v recitaci, zpěvu 
a výtvar. pracích. Z 85 soutěžících postoupilo do okresního kola 9 dětí. 

6. 3. uspořádal okres. pedag. sbor instruktáž pro učitele výtvarné výchovy spojenou 
s výstavou výkresů. Vedl ji s úspěchem s. Fořt z KPS a zúčastnili se jí z naší školy s. Jupa, 
Roubal, Barto- 

 

[Str. 37] 

níček a Saifrt. 
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U příležitosti Mezinárodního dne žen besedovali učitelé s dětmi o záslužné práci žen 
a matek, v ruč. pracích pak zhotovily děti upomínky, jež předaly zároveň s květinami 
vynikajícím pracovnicím a matkám více dětí na slavnosti v Děl. domě 8. března. 

V tomto měsíci vysvětlili učitelé žákům v třídnických hodinách nebo v pětiminutovkách 
význam návštěvy N. S. Chruščova v NDR, návštěvy angl. státníků v Moskvě, 20. výročí 
15. III. 1939, J. A. Komenského (Den učitelů). 

26. 3. bylo provedeno branné cvičení s žáky 3.–8. tříd a po jeho skončení turnaj škol 
okresu Praha-západ v košíkové, jehož se zúčastnilo 6 družstev z Rudné, Ruzyně, Lysolaj 
a Hostivic – a z něhož jako vítěz vyšlo I. družstvo chlapců z naší školy. 

27. 3. se shromáždili učitelé okresu Praha-západ na oslavu Dne učitelů v hotelu 
International v Dejvicích. Rada ONV ocenila dobrou práci učitelů a vyznamenala a ocenila 
nejlepší z nich. Z naší školy to byli s. Šrámek – za velmi úspěšné řízení práce školy, 
s. Šmejkal – za celoživotní práci ve škole a s. Cílková za obětavou práci v OPS a v tělesné 
výchově. 

26. 3. navštívili žáci 7. tříd Památník národního písemnictví a seznámili se s Malou Stranou 
mladého J. Nerudy; vedli s. Kverka, Saifrt a Landa. 

 

Duben 

4. dubna se zúčastnili s. ředitel a zástupce školení ředitelů v Ruzyni. Referát o hodnocení 
vyučovacího procesu přednesl ředitel KÚVU s. Görtler. 

 

[Str. 38] 

V dubnu a květnu prostudovali učitelé sborníky KÚVU „Ideově politická výchova“ a „Poly-
technická výchova“. V ranních desetiminutovkách a v tříd. hodinách byly besedy na 
temata: 89. výročí narozenin V. I. Lenina; svátek MLR; význam ochrany ptactva (zavěšeno 
12 ptačích budek vyrobených v prakt. cvičeních); společenské chování dětí ve styku 
s dospělými. 

Estetická výchova žactva byla doplněna účastí žáků 6. tříd na vých. koncertě ve 
Smetanově síni 8. 4. a návštěvou hry J. Zeyera Neklan v Divadle J. Wolkera 17. 4. (4.–8. 
třídy). 

15. 4. se vrátila z mateř. dovolené I. Tejkalová a převzala opět svoji třídu. 

18. 4. provedli pionýři sběr odpadových surovin na Fond solidarity mládeže. Vedeni učiteli 
a vedoucími PO sebrali více než 10 tun materiálu. 

Pro přípravu oslav Svátku práce a Dne vítězství byla utvořena komise (s. Šrámek, Cílková, 
Saifrt a Bartoníček). 

20. 4. byla uspořádána schůze SRPŠ při naší osmiletce pro jenečské rodiče ve škole 
v Jenči, na níž besedovali s rodiči s. Šrámek, Saifrt, Horák, Nedvěd, Jupa, Pincová. 

23. 4. shlédli žáci 4.–8. tříd film o životě V. I. Lenina. 

24. 4. se konalo v sokolovně slavnostní pionýrské shromáždění na počest 10. výročí 
založení PO ČSM. 
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[Str.  39] 

27. 4. se sešli učitelé okresu Praha-západ na aktiv v sále Globus v Dejvicích a vyslechli 
referáty „O atheistické výchově“, přesvědčivě proslovený ved. škol. odboru s. Váňou, 
a „O individuálním přístupu k žákům“. 

28. 4. navštívil školu pracovník VÚP s. dr. Šulc a hovořil se s. ředitelem a tříd. učiteli 8. tříd 
s. Krátkým, Kverkou a Bartoníčkem o zkušenostech z výchovy k volbě povolání vystupu-
jících žáků. 

 

Květen 

Svátek práce oslavili všichni žáci a učitelé společně s ostatními pracujícími mohutným 
průvodem do Jenče na májovou manifestaci. Útvar školy vyjadřoval zásady nové školy: 
radostnou výchovu tělesnou, polytechnickou a ideovou. Za nejmladšími dětmi ve 
spartakiád. úborech a s májkami pochodovali starší žáci v labor. pláštích, v pracov. 
oblecích a s nářadím, se standartami a emblemy znázorňujícími polytechnické vyučování 
v přírodních vědách a praktických cvičeních. Jádrem útvaru byli pionýři v slavnostních 
krojích, kteří nesli nápis Mír a skandovaným heslem „Každý pionýr prací hájí mír“ a 
pestrými mávátky se stali nejradostnější částí průvodu. 

4. 5. položili pionýři květiny ke hrobům rudoarmějců a památníčkům padlých v Květnové 
revoluci. 

8. 5. v předvečer Dne vítězství uspořádal Sokol slavnostní akademii, při níž vystoupila 
i škol. mládež (Pohádka, Červené míčky, Buď připraven). 

14. 5. promluvili učitelé v tříd. hodinách o výročí založení KSČ v r. 1921. 
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S. řed. Šrámek dosáhl pěkného úspěchu v soutěži ministerstva školství a kultury o nejlepší 
hru ze školského prostředí získáním 3. ceny. 

24. 5. se stala naše obec dějištěm pionýrského sletu okresu Praha-západ. Téměř 2 000 
chlapců a děvčat se sjelo zvláštními vlaky a autobusy k radostné oslavě 10. výročí založení 
PO ČSM. Mohutný průvod, v jehož čele za státní vlajkou a vlajkami spřátelených států šli 
představitelé okresního i místního výboru strany a samosprávy, čítal přes 2 500 účastníků 
a vyvrcholil slavnostním srazem na hřišti Pod hrází. Byli vyznamenáni nejlepší vedoucí PO 
(z naší školy s. Pincová, Matějíčková, Čížková, Jakovec). V pestrém sledu následoval pak 
bohatý program ukazující rozmanitost zájmové činnosti dlouho do odpoledních hodin na 
hřištích Pod hrází i v sokolovně: vystoupení družstev požárníků, první pomoci, táborníků, 
souborů tanečních, pěveckých a recitačních, cvičení připravovaná pro II. CS. Škoda, že 
výzdobou obce zůstali naši občané hodně dlužni radostnému nadšení pionýrů a jiskřiček. 

29. 5. se sjeli učitelé a žáci z jižní poloviny okresu Praha-západ k secvičné a přípravě na 
vystoupení na okresní spartakiádu. Organisování takového množství dětí na poměrně malé 
ploše sokol. cvičiště vyžadovalo velkého úsilí, ale bylo s úspěchem zvládnuto, takže ved. 
šk. odboru s. Váňa a s. insp. Horák mohli potvrdit dobrý stav nácviku. 
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Červen 

V neděli 7. června odjelo 335 dětí naší školy se svými učiteli zvláštním vlakem na okresní 
spartakiádu v Roztokách. Jednotlivých vystoupení se zúčastnily těmito počty cvičících: 
Pohádka – 48 dětí, Radostná jar 108 dětí, Buď připraven 82 chlapců, Červené míčky 
97 dívek. Všechnu námahu cesty, zkoušek, vlastního vystoupení i parného dne dobře 
snášeli a prokázali dobrou připravenost fyzickou i morální na II. CS v příštím roce. 

V neděli 14. června cvičily děti na veřejném cvičení Sokola v Ruzyni a o týden později 
společně s ruzyňskými na veřejném cvičení v Hostivici. 

23. 6. doprovodili žáci VI.B spolužačku E. Vysušilovou na poslední cestě. Bylo to hodné 
děvčátku, jež měli všichni rádi. Pohřbu se zúčastnil i tříd. uč. s. Horák a řed. s. Šrámek. 

24. 6. besedovali žáci 8. tříd s Animejcem Banghouilem, který v 1. pololetí t. r. studoval 
v místní STS organisaci práce. Své zkušenosti uplatní v témž oboru ve své vlasti. 

27. 6. byl ukončen škol. rok slavnostním shromážděním v sokolovně. Práci školy zhodnotil 
ředitel s. Šrámek a odevzdal vystupujícím žákům 8. tříd jako odměnu za dobrou práci 
pěkné knihy. 

28. 6. se zúčastnilo 50 pionýrů jako delegace naší školy při oslavách 10. výročí založení 
pionýrské organisace ČSM, 
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jež vyvrcholily slavnostním průvodem Prahou. 

Zapsal A. Saifrt 

M. Šrámek, ředitel školy 
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Školní léta 1959–1967 

V letech 1959 až 1967 nebyla školní kronika řádně vedena. Zaznamenávám zde proto 
stručně jen některá fakta a události těchto let, pokud se mi je podařilo dodatečně 
shromáždit. 

Ve šk. roce 1959–60 měla škola 22 tříd, z toho na nižším stupni 11. Celkový počet žáků 
byl 773. V pololetí byla zrušena jedna ze tří prvních tříd a její žáci rozděleni do zbývajících 
dvou poboček. Na vyšším stupni byly 4 šesté třídy, ale pouze jedna devátá. 1. září 
nastoupila na zdejší škole Alena Rážová, učitelka 1.–5. tř. nar. [***]. Byla sem přeložena 
z Horní Polžice a dojíždí ze Zličína. 19. února odešla na mateřskou dovolenou Ludmila 
Pokorná, na jejíž místo byla ustanovena M. Maisnerová. 5. ledna nastoupila na škole jako 
administrativní síla Květa Svobodová. O prázdninách se provdala F. Cílková za Františka 
Řeháka. Jedinou devátou třídu navštěvovali mimo místních dětí i žáci se Řep, Ruzyně, 
Dobrovíze, Svrkyně, Středokluk a Jenče. 

Ke Dni učitelů byl ministrem školství vyznamenám ředitel školy Miloš Šrámek čestným 
titulem Vzorný učitel. Tento titul získal především za průkopnickou práci v oblasti 
výchovy k volbě povolání. Vyznamenání převzal na slavnostním shromáždění v Klubu 
školství v Praze z rukou předsedy KNV a za účasti předsedy ZV ROH na škole M. Horáka. 
Shodou okolností dostal současně od 
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Krajského odborového svazu poukaz na zakoupení osobního automobilu.  

Na škole pracovalo v tomto školním roce několik zájmových kroužků, z nichž nejlépe si 
vedl kroužek mičurinský, vedený F. Řehákovou, a včelařský, vedený M. Horákem. Při škole 
pracovala i nadále ŠDM, a to ve 2 odděleních. 

V říjnu 1959 byla zahájena stavba školičky naproti školní budově. Byla stavěna svépomocí 
v akci Z. Školní rok byl s ohledem na celostátní spartakiádu ukončen již 18. června. 

Ve školním roce 1960–61 měla škola 21 tříd se 770 žáky. Na vyšším stupni byly již dvě 
deváté třídy, čímž byl dokončen přechod z osmileté školní docházky na devítiletou, jak ji 
stanovil nový školský zákon. V listopadu byli žáci, dojíždějící k nám z Noutonic, převedeni 
do nově zřízené školy ve Velkých Přílepech. Učitelský sbor zůstal celkem beze změny. Na 
školu se vrátila z Jenče Pavla Paroulková, která zde už učila v r. 1958. Ve školní družině 
mládeže působily dále ve dvou odděleních E. Hrbková a V. Jiránková. Ve funkci placené 
skupinové vedoucí PO nastoupila 1. září s. Borská, učitelka začátečnice, ale po měsíčním 
působení přešla na národní školu v Dobrovízi. Na její místo byla přijata až v prosinci Věra 
Perná, pracovnice se základním vzděláním, dálkově studující jedenáctiletku, která přes 
elán, s nímž se svého úkolu ujala, velkého úspěchu nedosáhla. O zimních prázdninách si 
zlomila nohu učitelka Blanka Pincová, nyní již provdaná Pokorná, za níž byla na školu 
přijata Julie Sechovská. 1. listopadu nastoupila půlroční mateřskou dovolenou Jindra 
Fialová. 3. ledna byla na školu přijata k vyučování na nižším stupni Zdeňka Kostková, žena 
ředitele školy v Chýni, pomocná magistra farmacie, která ihned počala dálkově studovat 
pedagogický institut. V tomto školním roce nebylo na škole vyučováno náboženství. 
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Nedostatek učeben – školička nebyla ještě dokončena – způsobil, že šest tříd mělo směnné 
vyučování. Škola měla také potíže s nábytkem, dosavadní byl už v nevyhovujícím stavu 
a nový byl opatřován se značnými potížemi. Tři učitelé zdejší školy – s. Krátký, Kverka 
a Řeháková – byli metodiky OPS. Zástupce ředitele A. Saifrt vybudoval v podstřeší školy 
pěknou půjčovnu knih, kde byly dětem pravidelně půjčovány knihy ze žákovské 
knihovny. 

Ministerstvo školství pověřilo školu experimentálním vyzkoušením semestrální klasifika-
ce. Pokus narazil na dosti značný odpor málo informované veřejnosti, ale v závěru skončil 
úspěšně a pololetní klasifikace byla později zavedena v celém státě. 27. října navštívil naši 
školu ústřední inspektor Řasa z ministerstva školství. Ve dnech 31. října až 17. listopadu 
probíhal pak na škole průzkum školského odboru, prováděný oši M. Bačkovským a členy 
OPS s. Rasou, Turkem, Jodlem, Škopem, Kramlem a Jindřichem. 

Na škole pracovalo 6 zájmových kroužků, v nichž pracovalo 165 žáků. Nejlépe pracoval 
opět kroužek mičurinský a včelařský, vedle nich pak kroužek dramatický, vedený B. Dvořá-
kovou. Úspěšný byl i kroužek recitační, který se zvláště vyznamenal vystoupením na oslavě 
40. výročí založení KSČ, a to nejen v Hostivici, ale i na zasedání OV KSČ v Praze. Dobrou 
úroveň vykazovala také dobrovolná tělesná výchova mládeže, jíž se zúčastňovalo 260 žáků 
a jako cvičitelé řada učitelů. V PO bylo organisováno 99 jisker a 575 pionýrů. PO měla 
16 oddílů, vedených většinou mladými rodiči z řad členů SRPŠ. Těžiště práce této rodičov-
ské organisace bylo v 8 komisích: výchovné, komisi  
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pro ŠDM, pro PO (rodičovská rada PO), pro volbu povolání, pro polytechnickou výchovu, 
brigádnickou, organisační a finanční. Největší akcí SRPŠ bylo uspořádání vlastního prázdni-
nového tábora pro naše děti, který byl pak každoročně opakován až do r. 1965. 

Dobrá byla i spolupráce s patronátními závody: STS, JZD a AZKG.  

Významnou akcí tohoto školního roku byla obvodní učitelská konference, která byla 
uspořádána 30. května v kultur. domě AZKG za účasti učitelů všech obvodových škol 
a řady veřejných funkcionářů a na níž byla podrobně zhodnocena činnost všech škol 
obvodu v tomto školním roce. 

Ve školním roce 1961–62 měla škola již zase 22 tříd, deváté třídy byly už také tři. 
Přibyly dvě učebny pro 1. třídy v dokončené školičce, v budově u Findejsů2 se pak 
počaly budovat dílny pro polytechnickou výchovu. Na školu přišli tito noví učitelé: 
Marie Lerchová, roz. Pívalová, nar. [***], učitelka 1.–5. tř., nastoupila 1. října v ŠDM. 
Její manžel pracoval ve zdejším mlýně. Na zdejší školu přišla z Pňovan, okr. Stříbro. 
1. ledna 1962 nastoupila zde Jiřina Krčilová, roz. Veselá, nar. 7. 3. 1925, vyučená 
domácí krejčová, absolventka pedagogické školy pro pracující, bydlící v Litovicích. Na 
zdejší školu byla přeložena na vlastní žádost z Řep. Nastoupila zde za uč. L. Slabochovou. 
6. února přišel na zdejší školu uč. Jaromír Olšovský, nar. 18. 4. 1910, s aprobací I. a III. 
odboru. Byl sem přeložen ze školy v Černošicích. V polovině dubna byl jmenován učitel 
zdejší školy Miro- 

                                                 
2  Školská čp. 461, nyní Školská čp. 1709. 
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slav Kverka zástupcem ředitele jedenáctiletky ve Stodůlkách. Na jeho místo sem nastoupil 
Karel Váňa, který byl dříve zástupcem ředitele školy v Suchdole, potom vedoucím škol-
ského odboru ONV Praha-západ. Později byl jmenován ředitelem smíšené jedenáctiletky, 
odkud byl po odvolání z této funkce přeložen k nám. 

V tomto školním roce byly pro nedostatek paliva prodlouženy pololetní prázdniny. 
Františka Řeháková byla ke Dni učitelů vyznamenána ministerstvem školství čestným 
titulem Vzorný učitel, a to za vynikající práci s mičurinským kroužkem a ve veřejném 
životě v obci, především v tělovýchově. 

Ve školním roce 1962–63 vzrostla škola o další pobočku, takže měla rekordní počet 
23 tříd se 772 žáky.  

Učitelský sbor byl posílen těmito soudružkami: Danou Prokopovou, bývalou žákyní 
zdejší školy, nar. [***], bytem v Chýni. Po dvou rocích studia na právnické fakultě přešla 
na ped. fakultu v Brandýse n. L., kde r. 1962 ukončila studium a po promoci nastoupila 
1. září na zdejší škole; Stanislavu Škuthanovou, roz. Kozákovou, nar. [***], učitelku 
1.–5. tř., která na zdejší školu přišla z Citolib; Ilonu Papežovou, roz. Chalupovou, nar. 
[***], učitelku 1.–5. tř., která sem byla přeložena ze školy v Roztokách, a Bohuslavu 
Vlachovou, roz. Pospíšilovou, nar. [***], učitelku Bi a Z, která sem přišla z Nového Boru. 
Od 1. září přešla také M. Lerchová z ŠDM na nižší stupeň. 1. ledna nastoupila za M. Bieglo-
vou učitelka Hedvika Kubincová, nar. [***], absolventka pedagog. školy, dálkově 
studující M a Vv. K nám přišla z ŠDM v Tursku. 
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V pololetí byla na vlastní žádost přeložena do Prahy B. Dvořáková, nyní provdaná 
Pejchová, a na její místo byla přijata bývalá žákyně zdejší školy, absolventka jedenáctiletky 
v Ruzyni Alena Nejedlá, nar. [***], provdaná Volková (v listopadu 1963). V tomto 
školním roce byly pokusně ponechány děti, přicházející k nám do 6. třídy z Jenče a Chýně, 
v jedné třídě a nerozděleny jako jindy mezi děti hostivické. Stalo se tak na přání rodičů 
a pionýrské vedoucí jenečských dětí s. Krásové. Pokus se celkem osvědčil, především 
zásluhou obětavé práce tř. uč. M. Nedvěda. 

Skupinovou vedoucí PO byla Jitka Kábová ze Středokluk, které v práci účinně pomáhalo 
kolektivní vedení PO, složené se s. Krásové, Krčilové a Havlíčkové. S. Kábová současně 
dálkově studovala pedagogickou školu pro učitelky mateřských škol. V tomto roce bylo 
zpočátku organizováno 9 zájmových kroužků, vedených především laiky z řad rodičů. Byl 
to např. kroužek myslivecký, založený LMS Diana v Hostivici. Bohužel většina těchto 
kroužků se v průběhu šk. roku rozpadla nebo jejich činnost byla minimální. O zimních 
prázdninách došlo k havárii ústředního topení, když v něm školník Tesárek nechal 
z nedbalosti zamrznout vodu. Opravu sice za pomoci příbuzných provedl sám, ale vyřaze-
ním velkého množství článků otopných těles byla značně snížena výhřevnost topení. Hned 
po zimních prázdninách byla škola „poctěna“ návštěvou televize, jejíž zemědělský 
redaktor Hrach zde natočil s dětmi rozhovor, proč se nehlásí do zemědělských učebních 
oborů. Ředitel 
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školy byl přitom mystifikován tvrzením, že jde o akci, která má pomoci škole při náboru 
dětí do těchto málo atraktivních povolání. Vysílání relace vyznělo však jako ostrá kritika 
školy, která jakoby tuto problematiku zcela zanedbávala. Zcela neoprávněně byli jsme 
označeni po této stránce za nejhorší školu našeho okresu. Bylo o tom během příštích 
měsíců jednáno na různých úrovních s pracovníky televize, ale k ničemu to nevedlo. Proti 
této televizní pomoci škole protestovalo i ministerstvo školství. Skutečností je, že škola 
nábor učňů do zemědělství splnila a zůstala na špici okresního žebříčku a že redaktor 
Hrach se potom již na obrazovce neobjevil. 

V příštích dvou letech 1963–64 a 1964–65 byl ředitel školy M. Šrámek mimo školu. 
V prvním roce byl nemocen, v druhém pak pracoval na školském odboru ONV. Na škole ho 
zastupoval nejstarší učitel Jaroslav Krátký. Škola měla v prvním roce 23 tříd (střídaly 1. až 
4. třídy) a v druhém 22. Noví učitelé: Alena Vlčková, roz. Ledlová, nar. [***], učitelka 
1.–5. tř., přišla sem z Libčic za Ilonu Papežovou, která byla na vlastní žádost přeložena do 
Prahy. Milada Mrštíková, nar. 4. 2. 1927, zastupovala do 10. 11. onemocnělého 
M. Horáka. 28. ledna 1964 nastoupila v ŠDM jako vedoucí vychovatelka Vědunka 
Vlčková, roz. Wernerová, nar. [***], dálkově studující PŠ v Berouně. Přišla sem z Jenče, 
kam odešla na mateřskou školu E. Hrbková. Do Prahy byla dále přeložena J. Androníková 
a do Libčic J. Olšovský. Za ně nastoupily E. Fendrychová, profesorka ČJ a Fr, Kristina 
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Somrová, která zde však působila necelý měsíc, a konečně Marta Havlíčková ze Zličína. 
1. 9. 1964 nastoupila zde na své první místo Ludmila Filipová, roz. Vomelová, uč. Ch 
a práce v dílnách. Narodila se [***]. Z Mšena sem byla v téže době přeložena bývalá 
žákyně zdejší školy Zdeňka Landová, nar. [***], bytem v Jenči, učitelka Bi a Z. Od 
1. září 1964 nastoupila také do funkce skupinové vedoucí PO Iva Bícová, povoláním 
zdravotní sestra. Narodila se [***]. 2. října 1964 byla sen ze Mšena přeložena po 
mateřské dovolené Marie Novanská, roz. Kaiserová, nar. [***], uč. 1.–5. tř., a 10. 10. 
zde nastoupila Marie Miňovská, roz. Kubištová, nar. [***], také uč. 1.–5. tř. Přišla sem 
z Horoměřic. 1. 11. 1964 nastoupil na školu Miroslav Jaroš, nar. [***], uč. 1.–5. tř., 
vyuč. provozní zámečník. Přišel z Libčic a byl mu zde přidělen byt po učiteli M. Kverkovi. 
Od 8. 10. 1964 do 7. 3. 1965 byla na mateřské dovolené Bohunka Vlachová. Na konci šk. 
roku 1962–63 odešel do důchodu školník Adolf Tesárek, který zde pracoval od r. 1949. Za 
něho byl na školu přijat Antonín Štěrba, truhlář z Českého Brodu, a jeho manželka Marie 
byla přijata jako uklízečka. A. Štěrba pracoval zpočátku velmi iniciativně. Na školní zahradě 
postavil zděný skleník, vyrobil řadu potřeb a zařízení pro školu, zřídil meteorologickou 
budku na školní zahradě a králičí kotec pro pěstitelský kroužek. Později jeho pracovní 
morálka velmi poklesla a oba byli často za špatnou práci kritisováni. 

Ve škol. roce 1963–64 ukončila dálkové studium L. Zpěváčková, nově začaly studovat 
S. Škuthanová a J. Konířová. 

 

[Str. 53] 

V říjnu 1964 byl zvolen novým předsedou SRPŠ s. Jaroslav Pouzar.  
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Nedostatek vody ve škole byl řešen vybudováním přípojky přivádějící do školy vodu 
z pramene družstevního domu ve Školské ulici. Na podzim r. 1964 byla provedena oprava 
ústředního topení, která značně narušila a omezila vyučování. Na škole bylo zavedeno jako 
nepovinný předmět vyučování francouzskému jazyku, kterému ve dvou odděleních učila 
s. E. Fendrychová. I v tomto školním roce byl na škole vydáván cyklostylový časopis 
Průvan, redigovaný učiteli českého jazyka. Nejvýznamnější událostí šk. roku 1964–65 byla 
oslava 20. výročí osvobození naší vlasti, k níž do naší obce přijel velitel útvaru Rudé 
armády, která Hostivici osvobodila, pluk. Korobejnikov. Navštívil se svou ženou školu, 
provedl šátkování nových pionýrů a zúčastnil se také slavnostní akademie školy k tomuto 
výročí. Oslavy pak vyvrcholily II. celostátní spartakiádou, již se zúčastnili i naši žáci. 

30. června odešla do důchodu Františka Řeháková-Cílková. Na zdejší škole působila 
nepřetržitě od r. 1929. Byla to jedna s nejvýznamnějších učitelských osobností v celé 
historii hostivického školství. Vedle vlastní práce ve škole zúčastňovala se soustavně 
i mimoškolního života a působila především v tělovýchově, kde v TJ Sokol zastávala dlouhá 
léta funkci náčelnice a později i jiné funkce. Významná byla její práce především 
v přírodních vědách a zvláště pak v pěstitelských pracích. Její zásluhou na škole 
vybudována pracovna biologie, zřízen školní pozemek a zvelebena školní zahrada. Velmi 
aktivně pracovala také v OPS. Plným právem si proto zasloužila čestný titul Vzorný učitel 
udělený jí ministerstvem školství v r. 1962. 

 

[Str. 54] 

Na počátku šk. roku 1965–66 vrátil se na školu ředitel M. Šrámek. Škola měla 22 tříd 
s 672 žáky. Novou učitelkou byla Blanka Kšírová, roz. Husáková, nar. [***], která na školu 
přišla z Jenče. Během roku došlo k mnoha směnám ve sboru v důsledku dlouhodobých 
onemocnění některých jednotlivců, mateřských dovolených ap. Tak hned na počátku roku 
onemocněl J. Krátký a byl předán do nemocničního ošetřování. Do poloviny října ho 
zastupovala F. Řeháková. V říjnu odešla na mateřskou dovolenou A. Vlčková, třídu po ní 
převzala Marie Novanská. 16. prosince rozvázala pracovní poměr V. Jiránková, která 
odešla se svou rodinou do Tunisu. Na její místo byla přijata Jaroslava Čermáková. V lednu 
nastoupila druhou mateřskou dovolenou B. Vlachová. Na škole ji zastupoval důchodce 
Bambas. Dobře si vedla pionýrská organisace, jejíž kolektivní vedení zorganisovalo pro děti 
podle námětu M. Šrámka velkou hru, která měla velký úspěch i ohlas v okrese. Novou 
předsedkyní SRPŠ byla zvolena MUDr. Burkoňová. Z důvodů výchovných byl omezen počet 
pracoven o čtyři, čímž sníženo přecházení dětí ze třídy do třídy a zlepšen pořádek na 
chodbách. Ve 4. a 5. třídách bylo zavedeno a úspěšně po celý rok prováděno poloodborné 
vyučování v RJ, Hv a Tv. 10 učitelů dálkově studovalo. Byl organisován široký sortiment 
nepovinných předmětů: německá a francouzský jazyk, přírodovědná, fysikální a chemická 
praktika, sportovní hry, sborový zpěv a kurs vaření. Pro zaostávající žáky byly organiso-
vány od 1. října doučovací skupiny v 7 odděleních. 15. listopadu provedl na škole inspekci 
krajský šk. inspektor Pichl za účasti oši Škopa. Ten pak školu navštívil krátkodobě během 
roku ještě několikrát. 
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Od počátku roku se stupňovaly potíže se školníkem Štěrbou, jehož špatná pracovní 
morálka byla předmětem jednání jak místních orgánů, tak i šk. odboru ONV. Na zimní 
období byl jako topič přijat A. Tesárek. Na konci šk. roku byl s A. Štěrbou a jeho ženou 
rozvázán pracovní poměr. 

Ve šk. roce 1966–67 měla škola opět 22 tříd s 638 žáky. 6 tříd mělo směnné vyučování. 
Na školu byl ustanoven Karel Šimek, který zde absolvoval řízenou praxi před ukončením 
učitelského studia v oboru M a F. Novou učitelkou byla také Hana Krykochová, bydlící 
v Litovicích a vyučující až dosud v Řepích. Na škole bylo celkem 33 pedagogických pracov-
níků. Dálkově studovaly J. Koníčková, M. Novanská, D. Otisová, A. Volková a I. Bícová. 
14 pedagog. pracovníků dojíždělo (13 z Prahy, 1 z Jenče), ostatní bydleli v obci. Do školní 
družiny byla z nižšího stupně přeřazena M. Miňovská. Za propuštěného školníka Štěrbu byl 
znovu přijat A. Tesárek. I letos bylo zavedeno poloodborné vyučování ve 4. a 5. třídách. 
Nepovinné předměty na vyšším stupni byly organisovány v podobném rozsahu jako loni 
(až na praktika z fyziky a přírodopisu). Tělesná výchova byla postižena havarijním stavem 
topení v sokolovně a musila být prováděna v Děl. domě, jehož sál však tomuto účelu 
naprosto nevyhovoval. Zlepšilo se vybavení školy nábytkem a na konci šk. roku bylo 
přikročeno k postupné výměně nevyhovujících podlah. 

V prvním pololetí provedl okresní školní inspektor J. Škop na škole hloubkovou inspekci, 
která konstatovala slušnou úroveň práce školy na všech úsecích. V podzimních měsících 
provedla na škole prověrku vyučování ruskému jazyku krajská inspektorka Novotná. 

M. Šrámek 
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Ve středu 30. listopadu 1960 jsme v našem středu srdečně přivítali drahé přátele ze 
Sovětského svazu: 
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[Str. 57] 

 
 

[Str. 58 prázdná] 
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[Str. 59] 

 
[Str. 60 prázdná] 
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[Vložené listy psané na psacím stroji] 

Školní rok 1963–64 

Letošní školní rok byl poznamenám změnou ve vedení školy. Ředitel školy s. Miloš Šrámek 
během prázdnin onemocněl a vedení školy bylo po dohodě se ZO KSČ a ROH a se 
souhlasem školského odboru ONV svěřeno učiteli Jar. Krátkému. Odpovědnou práci na tak 
veliké škole se jmenovaný učitel zdráhal převzíti po zkušeném a velmi osvědčeném řediteli 
s. Šrámkovi. Nakonec jistota v dobrou spolupráci se zástupcem ředitele s. Saifrtem 
rozhodla. Obtížné úkoly, které se během roku vyskytly, mohli oba společně vyřešiti. 

Po prázdninách se 26. srpna sešel učitelský sbor, aby projednal přípravu nového školního 
roku. Přítomen byl oši s. Šašek. Nově přibyla do uč. sboru s. Marta Havlíčková, která 
končila dálkové studium, s. Eva Fendrychová s aprobací pro 3. st. (franc. j., pozemky) a na 
niž. stupni během roku nastoupila s. Marie Novanská a M. Miňovská, když odešla na 
mateř. dovolenou s. Říhová, Papežová a později i s. Vlachová. Tak na niž. stupni učily 
soudružky: Jupová, Krátká, Tejkalová, Prokopová, Kuklová, Lerchová, Vlčková, Krčilová, 
Miňovská, Kubincová a Novanská. Na vyš. stupni pak s. Jupa, Horák, Nedvěd, Roubal, 
Havlíčková, Otisová, Zpěváčková L., Škuthanová, Nejedlá, Machová, Řeháková, Konířová, 
Pokorná, Fendrychová.  

Zavedli jsme poloodborné vyučování v jaz. ruském a těl. výchově v 5. třídách, ve výtv. 
výchově a dějepise v 6. třídách. 

Dne 2. září byl slavnostně zahájen šk. rok v místní sokolovně za přítomnosti zástupců polit. 
organisace a místních veřejných činitelů. 

Vydatnou hospodářskou pomoc poskytlo škole SRPŠ, jehož předsedou se letos stal 
s. Vlastimil Pouzar. Za jeho vedení výbor SRPŠ pomáhal škole finančně při nákupu různých 
potřeb (magnetofon, části nábytku pro šk. družinu), ale i při uspořádání prázdninového 
pionýr. tábora ve Skryjích u Berouna. Vydatná byla také brigádnická pomoc ve škole. 
Protipožární hlídka zjistila na půdě množství vyřazeného školního nábytku, které se 
nashromáždilo za několik let. Obětavou pomocí rodičů byla půda uklizena. Také při častých 
poruchách ústředního topení otcové našich dětí, zaměstnanci zdejšího závodu AZKG 
pomohli. Pomoci škole bylo tím více třeba, když na místo školníka po s. Ad. Tesárkovi, 
který odešel do důchodu, letos nastoupil mladý soudruh Ant. Štěrba. Tento nový školník 
zpočátku velmi iniciativně pracoval (na školní zahradě vybudoval skleník), později však 
jeho pracovní morálka se zhoršila a tím více bylo třeba pomoci škole v práci údržbáře.  

Školní družina byla i letos umístěna v nehygienickém a málo přitažlivém prostředí. Když její 
vedoucí s. Eliška Hrbková byla přeložena do Jenče, převzala vedení družiny dosavadní 
vychovatelka Věra Jiránková a druhou vychovatelkou byla na čas potřeby přijata 
s. M. Kalousová, t. č. v domácnosti. Soudružka Jiránková z vlastní iniciativy značně zlepšila 
prostředí školní družiny, aby se v ní děti cítily jako doma. 

Pionýrská skupina měla i letos za vedoucí s. Jitku Kábovou ze Středokluk. Oddílová práce 
trpěla nedostatkem vedoucích, kterých by bylo v letošním jubilejním roce 15. výročí 
založení PO tím více zapotřebí. Pomohli však učitelé školy a tak mohl býti nastudován 
program slavnostní akademie k výročí PO, která byla uspořádána 26. dubna pro žactvo 
a 27. dubna pro veřejnost v místní sokolovně. S uznáním se vyslovili o jejím průběhu 
místní činitelé. Májový průvod také zpestřili naši pionýři velkou účastí ve svých krojích. 
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Když pak vyvrcholily pionýrské slavnosti celostátně, účastnili se naši pionýři slavnostního 
průvodu Prahou. Škoda, že pro žloutenkovou epidemii nemohla býti účast tak veliká, jakou 
bychom si byli přáli. 

Také letos soutěžily děti v STM, a to v recitaci, ve zpěvu a ve hře na hudební nástroje. 
Několik výtvarných prací bylo zasláno do soutěže. Nezůstala bez povšimnutí i soutěž ve 
znalostech rs. jazyka, olympiáda matematická a chemická. Oblastní olympiády v mate-
matice uspořádané letos prvně jsme se zúčastnili několika žáky 6.–8. tříd. 

Před pololetními prázdninami uspořádali jsme za vedení učitelů těl. výchovy s. Roubala 
a s. Pokorné lyžařský zájezd do Krkonoš. Měli jsme opravdovou radost, když po skončení 
zájezdu došla z Vítkovic pochvala dětem za jejich vzorné chování při lyž. zájezdu. Můžeme 
říci, že máme na škole děti ukázněné a je jenom nepatrný počet těch, jichž chování nám 
způsobilo během roku nepříjemnosti a starosti. 

Během roku bylo uskutečněno několik exkursí (návštěva planetaria, musea v Roztokách, 
zeměď. školy ve Středoklukách, stát. statku v Jenči, výstavy strojíren. výrobků zličínské 
továrny aj.), které měly doplnit učivo, ale i získati zájem o některá povolání. Podařilo se 
nám získati žáky do opomíjených povolání a splniti tak plán pro zemědělství na 65 % a pro 
hornictví na 50 %. S dětmi jsme navštívili také výstavu Již nikdy Mnichov, která byla 
uspořádána v Dělnickém domě k 20. výročí podepsání smlouvy o přátelství s SSSR. Do 
školy přišel dětem pověděti o své cestě do Antarktidy se sovětskou výpravou otec našeho 
žáky s. Kropáč z Chýně. A nejmladší žáci naší školy se podívali na loutková představení na 
Kladně. 

Rok intensivní práce skončil. I když vyučovací výsledky nejsou horší než léta minulá, bude 
třeba však v příštím roce více a častěji prováděti rozbor výchovné práce a stále ji 
zlepšovati, protože lepší výsledky vyučovací jsou výchovnou složkou podmíněny. Půjde 
nám o to, abychom v příštím roce mohli vykonati další krok k zlepšení práce výchovné 
i vyučovací. 
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[Vložené listy psané na psacím stroji] 

Školní rok 1964–65 

Společná práce učitelského sboru byla po prázdninách opět zahájena pedagogickou radou 
dne 25. srpna 1964. Bylo třeba se důkladně seznámiti s plánem práce, která je čeká 
v jubilejním roce osvobození naší vlasti sovětskou armádou. 

Do učitelského sboru byla přivítána mladá soudružka Ludmila Filipová, která právě skončila 
studium. Členům sboru byla již známa, neboť loňského roku prováděla na zdejší škole 
řízenou praxi. Vystřídala soudružku F. Řehákovou, která odešla do důchodu. Z nižšího 
stupně přešla s. Hedvika Kubincová, dosud dálkově studující, o měsíc později byl na zdejší 
školu přeložen z Libčic n/Vlt. s. Miroslav Jaroš. Na nižším stupni nebylo letos změn. 

Září 

Žáky jsme ve škole přivítali 1. září, kdy se shromáždili, aby dostali první pokyny k práci 
a odnesli si ze školy půjčené učebnice. Potom se odebrali s učiteli do kulturního sálu 
závodu Praga, kde bylo za přítomnosti zástupců veřejnosti slavnostní zahájení nového 
školního roku. Za ředitele školy je přivítal s. Jar. Krátký, připomněl jim základní povinnosti, 
které je třeba letos zvláště v jubilejním roce plniti, abychom dosáhli podstatně leších 
výsledků než v uplynulém roce. Za všechny korporace pak přivítal děti s. Štěpán Arnold, 
tajemník MNV. 

Hned od příštího dne se práce ve škole začala rozbíhat. Byly opět založeny zájmové 
kroužky tělovýchovné, chemického a přírod. praktika a nový kroužek francouzského jazyka 
vedený s. Fendrychovou. Také ve vydávání časopisu Průvan, který byl na škole loni 
založen, žáci pokračovali. Uveřejňovali v něm své první literární pokusy. Aby kázeň byla 
utužena, zavedli jsme hlídky dětí z řad jednotlivých tříd a ty se podílely spolu s určeným 
učitelem na dozoru o přestávkách. Chování dětí bylo jednou týdně hodnoceno rozhlasem. 
Opět jsme zorganisovali provádění tělovýchovných chvilek. Podíleli se na tom učitelé 
tělovýchovy. Ještě v září se naše děti podívaly na divadelní představení „Naši furianti“ 
v Kladně, žáci vyššího stupně pak navštívili v Praze výstavu „Velká Morava“. 

Výroční členská schůze SRPŠ byla letos 29. září v kulturním domě Praga. Při zahájení 
programu přispěli naši pionýři kulturní vložkou. Předsedou výboru byl zvolen již loni 
osvědčený s. Vlastimil Pouzar. 

K 20. výročí bitvy u Dukly jsme ve škole uspořádali rozhlasovou relaci. 

 

Říjen 

Dny 10. a 11. října patřily oslavám Dne armády. V sobotu 10. října jsme se zúčastnili 
lampionového průvodu obcí a v neděli bylo na hřišti sokolovny branné odpoledne se 
soutěžemi ve střelbě ze vzduchovky pro mládež. Vystoupení motoristů, leteckých modelářů 
a požárníků se vydařilo. 
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Listopad 

Dne 7. listopadu byl uspořádán na oslavu 47. výročí VŘSR štafetový běh naší obcí, který 
zorganisoval s. Roubal. Naše děti pozdravily běžce společně se svými učiteli před budovou 
MNV. 

Čtvrtletní pedagogická rada ukázala, na které úseky práce je třeba se soustřediti. 
Konstatovala, že chování některých žáků, kteří se vyhýbají školní docházce, nelze ani po 
hovorech s rodiči napraviti a že bude třeba požádati okresní výchovnou komisi o pomoc. 

Práce pionýrské organisace za nové vedoucí, kterou se stala s. Iva Bícová zatím není 
slibná. Skupinová vedoucí bude potřebovati lepší spolupráci s třídními učiteli. 

Do školní družiny se letos dostala s. Vědunka Vlčková, dálkově studující. Vedoucí družiny 
s. Věra Jiránková opět ukázala, jak dbá o zlepšení pracovního prostředí dětí; za pomoci 
svého manžela pořídila vkusné závěsy, záclony a nátěr dveří a některého nábytku. 

Protože ústřední topení na škole bylo v úplně desolátním stavu, po delší době jednání bylo 
konečně rozhodnuto o generální jeho opravě. Žel, že během školního roku. Koncem 
listopadu se v něm přestalo topit, MNV opatřil do učeben v přízemí kamna a tak se mohlo 
vyučovati jen v 5 třídách hlavní budova a ve 2 učebnách školičky. Vyučovací hodiny byly 
redukovány, žákům byly ve větší míře ukládány domácí úkoly. Tento stav trval až do 
vánoc. Práce s instalací topení si vyžádala mnoho brigádnické pomoci. Našly se opět 
ochotné ruce mezi zaměstnanci našeho patronátního závodu Praga a též mezi ostatními 
rodiči. 

 

Leden 

Opět učíme normálně. Zpoždění v učení, kdy učebná látka není ještě všechna probrána 
a procvičena, si vyžaduje většího pracovního vypětí učitelů i všech žáků. Do 25. ledna, kdy 
vybraní žáci 8. tříd odjíždějí na lyžařský výcvikový zájezd do Krkonoš, bude nutné uzavříti 
zkoušení a klasifikaci. 

 

Únor 

8. února po pololetních prázdninách začíná opět vyučování. Prospěch, jaký byl v pololetí, 
ukazuje, jak silně ovlivnily práci 4 týdny redukovaného vyučování. Proto jsme svolali 
mimořádnou pedagogickou radu na 18. únor, kde bychom provedli rozbor klasifikace 
v jednotlivých předmětech a poradili se o nápravě. Na poradu byl přizván oši s. Jos. Škop. 
Kriticky bylo poukázáno na příčiny špatných výsledků a dohodnuto na způsobu jejich 
odstranění. Bylo usneseno svolati všechny rodiče neprospívajících žáků na mimořádnou 
schůzku a dohodnouti se s nimi, jak společně se školou budou postupovati, aby výsledky 
práce byly lepší. 

Koncem měsíce února bylo 1. kolo soutěže STM na naší škole. 
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Březen 

Podle usnesení pedag. rady byli pozváni do školy 4. března rodiče žáků se slabým prospě-
chem. Všichni pozvaní se sice nedostavili, ale i tak byl pohovor s přítomnými užitečný. 
Rodiče byli podrobně informováni o tom, jak žáci pracují ve škole, jak málo se pravdě-
podobně připravují doma, jak o školní práci jeví malý zájem při malé kontrole se strany 
rodičů. Rodiče slíbili, že svým dětem budou doma věnovat větší pozornost při přípravě na 
vyučování. 

Blížící se výročí osvobození našeho státu sov. armádou si vyžádá dobrou přípravu 
k důstojnému oslavení. Proto již nyní chystáme program oslav, na němž se budou podílet 
všichni učitelé. V tomto měsíci jsme měli 2 porady. Učitelé se rozdělili o práci ve 
skupinách: výtvarné a organisační, literární, hudební a tělovýchovné. O programu oslav 
budou jednati v příštím měsíci. 

 

Duben 

V prvém týdnu tohoto měsíce jsme pozvali do školy účastníky národního odboje ze zdejší 
obce, aby naše děti seznámili s tím, jak pomáhali za války ilegálním pracovníkům v nebez-
pečné práci osvobozovací. 

Řádná pedagogická rada konaná 15. dubna mohla konstatovati zlepšení prospěchu na 
škole. Důsledek jednání s rodiči se projevil. Samostatným bodem jednání byl program 
oslav 20. výročí v naší obci. Byli jsme informováni, že do Hostivic je pozván na návštěvu 
bývalý velitel sovětských vojáků, kteří naší obec osvobozovali v květnu 1945, 
s. Korabejníkov se svou manželkou. Jistě navštíví i naši školu a bude přítomen akademii, 
kterou uspořádá naše škola. Programová čísla byla proto již pevně stanovena a učitelé je 
nacvičují. 

 

Květen 

Naši žáci v hodinách pracovní výchovy pečlivě uklidili park uprostřed obce a okolí školy. 
Školní budova byla vkusně vyzdobena a vše připraveno na oslavu 1. máje. Průvodu obcí až 
na místo slavnosti na hřišti v sokolovně se v hojném počtu zúčastnily i naše děti. Pozvaný 
host ze SSSR přijel 3. května. Hned příští den se na pozvání dostavil do školy. Vzácní hosté 
v hodině rus. jazyka v 9. třídě se mohli přesvědčiti o znalostech ruského jazyka, jaké mají 
naši žáci. Potom pohovořili s našimi svazáky na besedě, s. Korabejníkov i jeho manželka 
vyprávěli o útrapách, jaké za války prožili, i o tom, jak nyní žije lid SSSR. Svazáci jim pak 
zazpívali. Také žáci 3. třídy přednesli básničky a zazpívali. Potom se odebrali do kulturního 
domu Praga na slavnostní šátkování. Jistě budou dlouho vzpomínati, jak je naši hosté 
z SSSR ošátkovali. Slavnost v obci vyvrcholila 8. května v Dělnickém domě. Škola 
uspořádala slavnostní akademii pro žactvo dopoledne a pro veřejnost večer. Naši hosté 
opět přišli, aby si prohlédli pěknou výstavku žákovských prací a viděli hodnotný program. 
Velmi líbivá programová čísla našich dětí doplnil hudební soubor Sokola za vedení 
s. Kaplánka. 
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Oslavy vyzněly opravdu důstojně, všem se líbily a pochvalně se o nich vyslovili naši hosté. 
Dobrým jejich průvodcem po všechny dny, které mezi námi byli, se stal s. Saifrt. Doprová-
zel je i po Praze a ukázal jim vše, čím se můžeme každému cizinci pochlubiti. 

Ukázku cvičení, které uvidí veřejnost na III. CS, předvedly naše děti na veřejném cvičení 
30. května na hřišti v sokolovně. Nácvik provedli s. Roubal, s. Pokorná, Volková, Tejkalová 
a Prokopová. 

 

Červen 

Vzhledem k blížícím se dnům III. CS v Praze konána závěrečná pedagogická rada již 
14. června. Nedostatky v prospěchu v 1. pololetí byly značně odstraněny. Koncem školního 
roku prospělo 96,5 % žáků. Na studie bylo přijato všech 35 žáků, kteří se podrobili 
přijímací zkoušce. Ve splnění plánu volby povolání jsme mnoho nezůstali dlužni, vždyť 
např. do zemědělství jsme získali ze 14 plánovaných 9 žáků. 

V soutěži MO i ve znalostech rus. jazyka se naši žáci čestně umístili (Mareček a Hošková). 
Žák Miloš Drož v celostátní soutěži týkající se míst bojů sov. armády se umístil na předním 
místě a je za odměnu v SSSR. Na III. CS v Praze bude cvičiti 84 našich žáků. 

Práce v tomto roce nebyla snadná, bylo jí mnoho a za ztížených podmínek jsme se s ní 
vyrovnali. Mohou býti proto všichni členové učitel. sboru plně spokojeni. 
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[Vložený list psaný na psacím stroji] 

Zpráva o branném cvičení  
konaném dne 29. 6. 1967 

Cvičení bylo provedeno formou soutěže jednotlivých tříd. Skupiny 5., 6., 7., 8. tříd měly 
odlišné trasy pochodu a procházely postupně stanovišti, kde žáci prováděli předepsané 
úkoly a cvičení. Žáci 1., 2., 3. a 4. tříd byli shromážděni na hřišti u sokolovny. Zde 
probíhaly soutěže v různých hrách a v lehké atletice. 

Zahájení cvičení v 8:15 hod. vyklizením školní budovy a společným nástupem ve Školské 
ulici. Odtud byl odchod po četách. 

Stanoviště: koupaliště Břve – plavání, sokolovna – šplh a přetah lanem, Stromečky – 
výcvik v používání plynové masky, hřiště u Litovického rybníka – hod granátem. 

Na každém stanovišti předávali žáci hlášení veliteli stanoviště a cestou zdolávali určené 
přírodní překážky. 

Nedostatky: Všichni cvičenci neměli předepsanou zátěž, dosti velká absence, některé třídy 
nedodržely určenou trasu. 

Přes tyto nedostatky cvičení splnilo svůj účel. 

Cvičení skončilo ve 12:00 hod. 

Zprávu podává: B. Roubal 

Hostivice 29. 6. 1967 
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[Vložený list psaný na psacím stroji] 

Činnost družiny mládeže 

Družina má dvě oddělení. Bylo zapsáno 50 dětí. Průměrně docházelo do každého oddělení 
22 dětí. 

Děti připravily dárky k Vánocům (rodičům a sourozencům), k MDŽ (s. učitelkám 
a matkám), ke Dni učitelů a Sovětským hostům. 

V zimním období chodily děti bruslit a sáňkovat. Denní vycházky byly spojeny s prohlídkou 
nejbližšího okolí, významných památek a pracoviště rodičů. 

Družiny by potřebovala: vymalovat, hygienické zařízení (klosety a umyvadla), hračky 
a pomůcky, nábytek (skříně, židle, stolky), tělovýchovné vybavení (průlezky), pískoviště 
a pracovní stoly pro pracovní výchovu (materiál a nářadí). 

Ostatní zaměstnání bylo prováděno přesně podle příprav, viz třídní kniha. 

Marie Miňovská 
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[Vložený list psaný na psacím stroji] 

 

V Hostivici 29. 6. 1967 

 

s. Chaloupka, předseda MNV v Hostivici 

 

Na přání MV KSČ můžeme podati jen kusé zprávy o přijímání našich žáků na výběrové 
školy. Podle informací, získaných od dětí (školy, na něž děti konaly zkoušky, písemné 
zprávy našemu ředitelství nepodaly) vykonali na SVVŠ ve Velvarské ul. v Praze-Dejvicích 
s úspěchem zkoušku žáci Vostatek, Jandová, Zetková, Hinková, Prokopová a Klemešová 
a zprávu o nepřijetí se děti dozvěděly až týden po vykonání zkoušky. Žákyně Vodolánová 
například vykonala s úspěchem zkoušku na Krajskou střední zdravotní školu v Praze 2, 
Belgická, ale ředitelství tamní školy sdělilo, že žákyně z venkovských škol nemohou býti na 
školu přijaty. 

Do škol se hlásilo   38 žáků 

Zkoušku udělalo  30 žáků 

Přijato bylo    15 žáků 

Nepřijato   16 žáků 

O 7 žácích nemáme zprávu. 

...................................... 

zástupce ředitele 
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[Vložený list psaný na psacím stroji] 

Zpráva o průběhu pionýrského slibu 

Pionýrský slib se konal dne 24. 5. 1967. Skládali jej žáci obou 3. tříd a 4 žáci ze 4. 
a 5. tříd. Pionýrské šátky dostalo celkem 56 žáků.  

Pionýrského slibu se zúčastnily též třídní učitelky obou 3. tříd a rovněž oddílové vedoucí. 
Kromě nich se do Lidic, kde se slib konal, dostavili i rodiče mnohých nových pionýrů 
a s. Dufek, jako zástupce výboru SRPŠ. 

Děti odjely ve 13:00 hod. dvěma autobusy do Lidic. Slib se konal venku. Po složení slibu si 
děti společně zazpívaly a přednesly několik básní. Společně navštívily lidické museum. 

29. 5. 1967 

Iva Bícová, skup. vedoucí 

 


