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O kronice 
 

Hostivická škola se od roku 1960 jmenovala základní devítiletá škola. V letech 1967 
až 1976, které popisuje tento svazek Pramenů k hostivické historii, sídlila škola v budově 
Komenského čp. 141 a využívala i tzv. školičku Komenského čp. 454. 

Kronika byla vedena pravidelně se zápisy po jednotlivých školních letech. Zápisy 
kromě posledního zpracovával zástupce ředitele Alois Saifrt, do knihy je pak přepisovali 
různí učitelé. 

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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Září 

Příprava nového školního roku byla zahájena na pedagogické radě 29. srpna 1967. Po 
dobu nemoci ředitele školy Miloše Šrámka, od 10. května t. r. trvá změna ve vedení, zastu-
pujícím ředitelem je A. Saifrt, funkci zástupce ředitele vykonává J. Krátký. Všichni vyučující 
byli seznámeni s Organizačními směrnicemi pro ZDŠ a Směrnicemi pro šk. rok 1967–68 
(Věstník MŠ XXIII., sešit 21 a 23) a s Učebními plány pro školy I. cyklu. Podle nich je letos 
zaveden 11 denní cyklus1 s redukcí učebních plánů, a to v I. ročníku 42 hod. (t. j. v prů-
měru 21 hod. týdně), v II. a III. roč. 46 hod., ve IV. roč. 50 hod., v V. roč. 52 hod., 
v VI. roč. 54 hod., v VII. roč. 56 hod., v VIII. a IX. roč. 60 hodin. 

Vyučování bylo zahájeno 4. září ve vyzdobených třídách uvítáním žáků jednotlivými 
třídními učiteli. V I. třídách uvítali prvňáčky pionýři květinami před školou a odvedli je od 
maminek do tříd, kde je přivítaly třídní učitelky. 

 

[Str. 2] 

Škola má nyní 259 žáků v 10 třídách I.–V. ročníku a 328 žáků ve 12 třídách VI.–IX. roč-
níku, celkem 587 žáků ve 22 třídách. O děti zaměstnaných matek pečují 2 odd. školní 
družiny mládeže (45 dětí). 

Personální obsazení. Třídnictví bylo přiděleno takto: I.A Jiřina Krčilová, I.B Pavla 
Paroulková, II.A Marie Krátká, II.B Ivanka Tejkalová, III.A Marie Kuklová, III.B Johanka 
Jupová, IV.A Dana Šváchová, IV.B Alena Vlčková, V.A Hana Krykorková, V.B Blanka 
Kšírová, VI.A Jana Konířová, VI.B Ludmila Pokorná, VI.C Miloslav Nedvěd, VII.A Václav 
Jupa, VII.B Miroslav Horák, VII.C Ludmila Filipová, VIII.A Miroslav Jaroš, VIII.B Libuše 
Zpěváčková, VIII.C Miroslava Haklová, IX.A Bohumil Roubal, IX.B Dagmar Otisová, IX.C 
Jaroslav Krátký, ŠDM I. odd. Marie Miňovská, ved., II. odd. Vědunka Vlčková, vych. 

                                                 
1  11 denní cyklus je nejspíš přechod z pracovních sobot na volné, kdy po určitou dobu byla vždy jedna 

sobota pracovní a jedna volná. 
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Bez třídnictví jako literní učitelé působili: Eva Fendrychová, Zdeňka Votrubcová, Bohuslava 
Vlachová, Alena Volková, Marie Novanská, Karel Šimek, vedoucí PO Iva Bícová. 

Tajemnicí školy byla Květa Svobodová. 

Správní zaměstnanci: Adolf Tesárek, Eliška Nešvarová, Anežka Kadlecová, Růžena Berano-
vá, Zdeňka Werknerová. 

Kuchařky: Marie Saparová, vedoucí, Magdalena Vlasatá, Miluše Hašplová. 

Pro nedostatek učeben měly směnné vyučování třídy II.AB, III.AB, IV.AB. 

 

[Str. 3] 

Na mimořádné pedagogické radě seznámil zast. řed. A. Saifrt všechny vyučující s návrhem 
plánu práce pro nastávající školní rok. Úvod plánu stanoví cíl, jímž je dosažení optimál-
ních výsledků při uskutečňování komunistické výchovy a vyučování, jak je stanovily 
usnesení ÚV KSČ z r. 1964, XIII. sjezd strany a směrnice min. školství. K další části uvádí 
hlavní závěry z rozborů učebně výchovné práce v uplynulém školním roce: příčiny 
záškoláctví, poškozování školního zařízení, estetika prostředí, činnost metodických sdružení 
a předmětových komisí, kultura mluveného slova, samostatnost myšlení a mezipředmětové 
vztahy. 3. část vymezuje hlavní úkoly v novém školním roce v těchto oblastech: Výchova 
k uvědomělé kázni a poměru k socialistickému vlastnictví. Ideově politická výchova. 
Rozumová výchova. Estetická a citová výchova. Tělesná výchova. Mimoškolní výchova. 
Spolupráce s veřejností. Poslední část plánu stanoví postup materiálního vybavení školy. 
Po doplňcích vyplynuvších z diskuse byl plán schválen a stal se tak závažným2 
východiskem pro práci školy. 

K prohloubení metodické práce a výměně zkušeností působí na škole metodické sdružení 
učitelů I.–IV. tříd, vedené M. Krátkou, předmětové komise učitelů ČJ3 – ved. A. Saifrt, 
RJ4 – M. Nedvěd, OV5 – M. Haklová, D a Z6 – M. Horák, M7 – J. Krátký, Př8 – L. Zpěváč-
ková a Prac. vých.9 – M. Jaroš. 

V tomto šk. r. se přihlásilo na nepovinné předměty celkem 221 žáků, a to na němčinu 
51 ž. (ve 2 odděleních učí A. Saifrt 

 

[Str. 4] 

a M. Nedvěd), na franštinu 20 ž. (učí E. Fendrychová), chem. praktika 22 ž. (učí L. Filipo-
vá), sborový zpěv 55 ž. (učí M. Jaroš), kurs šití 18 žákyň (učí J. Krčilová), sportovní hry 
55 ž. (vede B. Roubal, L. Pokorná). 

Stranická organizace ZO KSČ sdružovala 23 členy komunisty a její činnost řídil výbor ve 
složení M. Nedvěd, J. Krčilová, M. Haklová, M. Šrámek a M. Jaroš. 

                                                 
2  Zřejmě má být: závazným. 
3  Český jazyk. 
4  Ruský jazyk. 
5  Občanská výchova. 
6  Dějepis a zeměpis. 
7  Matematika. 
8  Přírodopis. 
9  Pracovní výchova. 
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Zájmy učitelů a školních zaměstnanců obvodu Hostivice, Jeneč, Chýně hájila odborová 
organizace ROH, jež měla 82 členy a jejíž činnost řídil závodní výbor M. Kuklová, 
D. Otisová, K. Svobodová, B. Nováková, J. Krátký, M. Horák, J. Kindl, J. Langr. 

Ve spolupráci se Svazem čs.-sov. přátelství byla vyhlášena soutěž k 50. výročí Velké 
říjnové socialistické revoluce o nejlepší práce z oboru pracovní výchovy, výtvarné výchovy, 
hudební výchovy a literární výchovy. Soutěž bude uzavřena k 15. listopadu a nejlepší 
práce vystaveny v Dělnickém domě u příležitosti zahájení oslav. 

Sdružení rodičů a přátel školy, které pomáhalo při materielním vybavování školy 
a šíření pedagogické propagandy mezi rodiči, mělo 420 členů a jeho činnost řídil výbor za 
předsednictví MUDr. Burkoňové. 

Školská komise při MNV v Hostivici pomáhala zdolávat překážky v plynulém chodu školy – 
jejím předsedou byl Jaroslav Kadera a aktivistou školy M. Haklová. 

Na třídních schůzkách s rodiči, jež proběhly v týdnu od 14. do 19. září, byl podán 
učiteli přehled o organizačních změnách na škole. Budou zavedeny mléčné přesnídávky 
(¼ l plnotučné- 

 

[Str. 5] 

ho mléka), vždy v úterý a ve čtvrtek. 20. září navštívil školu okresní inspektor J. Škop 
a hospitoval u s. Šimka, B. Vlachové, D. Otisové a M. Horáka. Své dojmy zhodnotil konsta-
továním pěkného vzhledu tříd, pracovní kázně a organizačního klidu. 

29. září navštívili žáci výchovný koncert v Dělnickém domě, diferencovaný podle věku 
žáků: I.–III. třídy Úsměvy Mistrů (písně, druhy lidských hlasů), IV.–VI. třídy Malý koncert 
(pásmo charakteristických písní, melodram), VII.–IX. třídy Ukázky z českých oper. 

Mimo školu pokračovali učitelé v tomto soukromém studiu: Kursy OV KSČ pro učitele  
I.–V. třídy (Paroulková, Jupová, Kšírová, Krátká, Krykorková, Tejkalová, Vlčková, Kuklová); 
Problematika moderní kultury ve výchově (Eva Fendrychová); Věda a technika našich dnů 
(Filipová, Jaroš, Haklová, Zpěváčková); Vybrané kapitoly z dějin (Horák, Konířová); Kurs 
předsedů závodních organizací KSČ a ředitelů škol (Šrámek, Krčilová); Disertační práci 
k doktorátu pedagog. věd (K. Šimek). 

 

Říjen 

9. října nastoupil po nemoci ředitel s. M. Šrámek. Za s. Votrubcovou Zdeňku, která s man-
želem doc. Dr. Votrubcem odjíždí na několik let do Ghany, nastoupila F. Řeháková 

 

[Str. 6] 

a za Danu Šváchovou, která odchází na mateřskou dovolenou, převzala třídu IV.B Irena 
Havlíčková. 
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Počátkem října bylo zahájeno doučování slabších žáků VI.–IX. tříd ve 12 doučovacích 
skupinách, a to vždy po 4 v předmětech čes. jazyk, rus. jazyk a matematika. Začalo také 
vypůjčování knih. Žákovská knihovna má 1 400 knih stále doplňovaných beletrií z Klubu 
mladých čtenářů, jejímž je škola kolektivním členem, a odbornou literaturou z jiných 
nakladatelství. Ve II.–V. třídách si děti půjčují ze souborů 50 knih, jež se v pololetí 
vyměňují za jiné, v VI.–IX. třídách si žáci půjčují volným výběrem z příručních knihoven 
v pracovnách čes. jaz. I. a II. a populárně vědeckou literaturu v pracovnách příslušných 
předmětů. 

Pionýrská organizace začala pracovat v pozměněném složení, jak vyplynulo z usnesení 
sjezdu ČSM, tj. v I. a II. tř. nejsou již Jiskry a v IX. tř. nejsou svazáci, ale od III. do 
IX. třídy pionýři, ve vyšších třídách jsou zřizovány zájmové oddíly. 

Na provozní poradě 18. X. byly projednány pokyny MŠK k novému pracovnímu řádu škol 
(Věstník MŠK z 20. IX.) a okr. šk. insp. J. Škop promluvil o komunist. výchově a usnesení 
ÚV KSČ ze září letošního roku. Učitelé vypracují tématické plány svých předmětů s při-
hlédnutím k redukci hodin uvedené ve Věst. MŠK z 20. VIII. 67. 

Pro nebezpečí nákazy úplavicí byla vyhlášena týdenní karanténa v VII.A a IX.B. 

Byla uskutečněna řada exkursí doplňujících vyučování: 

 

[Str. 7] 

Výstavu o životě a díle L. N. Tolstého v Jízdárně Pražského hradu navštívili 19. X. žáci IX.C 
a 21. X. IX.B s D. Otisovou, 30. X. 60 žáků VIII. tříd shlédlo pod vedením E. Fendrychové 
a A. Saifrta Tylova Strakonického dudáka ve Wolkerově divadle v Praze. 26. X. navštívili 
žáci VIII. tříd planetárium v Král. Oboře (vedli M. Haklová, L. Zpěváčková a M. Jaroš), 
30. X. si prohlédli všichni žáci výstavu ovoce, kterou v Děl. domě uspořádal Spolek 
zahrádkářů. 

V říjnu byla v kanadském Montrealu zahájena Světová výstava. V této mezinárodní soutěži 
opět slavila úspěch dovednost a fantazie našich lidí. Po zásluze se dostalo již podruhé 
vysoké pocty a významného ocenění naší expozici. (Žáci byli s touto významnou událostí 
seznámeni v příslušných předmětech.) 

 

Listopad 

7. XI. byl zahájen Měsíc čsl.-sovět. přátelství lampionovým průvodem od budovy 
MNV10 do Děl. domu.11 Osmdesát lampionů rozmístěných v průvodu a světlice vystřelo-
vané z cihelny ozařovaly cestu. Na slavnosti byly vyhlášeny výsledky Soutěže k 50. výročí 
VŘSR,12 jíž se zúčastnilo 329 žáků a to v recitaci, zpěvu, výtvar. pracích a tech. výrobcích. 
Zástupce SRPŠ odevzdal 27 žákům za vynikající účast knihy, 10 žákům pochvalné uznání, 
3 třídám uznání jako celkům (z nich IV.A odměněna zájezdem do divadla). Z výtvarných 
prací byla v Děl. domě uspořádána výstavka, na níž diváci obdivovali nejen témati- 

 
                                                 
10  Husovo nám. čp. 59. 
11  Čsl. armády čp. 702 (Dělnický dům vyhořel v roce 1994). 
12  Na straně 4 je uveden termín uzavření soutěže zřejmě chybně až 15. 11. 
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tickou pestrost, ale i rozmanitost materiálu (kov, dřevo, modurit, korálky, samorosty, 
níťáky apod.). Tři nejhezčí práce byly zaslány jako dárek, zároveň s pozdravným dopisem, 
čestnému občanu Hostivice pluk. A. J. Korabejnikovi do Leningradu. Práce dětí sklidily 
nové uznání návštěvníků koncertu, který 17. XI. uspořádal k 35. výročí pěvecký spolek 
Bendl a na nějž byl pozván pěv. spolek Dalibor z Nového Strašecí. 

9. XI. se sešla komise složená z vedení školy, MNV a zástupců ONV, insp. J. Škopa 
a Císaře, aby řešila svízelnou situaci v zásobování školy vodou, jež nastala po prasknutí 
vodovodního potrubí v loukách. 

14. XI. si prohlédli žáci IX. tříd průběh kampaně v cukrovaru v Kralupech – doprovázeli 
L. Filipová, Otisová, Jaroš a Nedvěd. 

V tomto měsíci byla inventarisace školního majetku a CO13 a nové rozdělení DKP 
(drobných krátkodobých předmětů). 

 

Prosinec 

Od 1. do 12. XII. probíhaly třídní schůzky SRPŠ, na nichž byla rodičům důrazně připo-
menuta nutnost věnovat zvýšenou péči přípravě dětí na vyučování. 11. XII. se zúčastnil 
ředitel se skupinovou vedoucí porady na ONV. Na ní byla zkoumána situace v PO 
a uloženy úkoly ke zlepšení úrovně práce. 12. XII. se konalo v Děl. domě slavnostní 
zasedání MNV k ukončení MČSP a oslav 50. výročí VŘSR. Děvčata IX. tříd předvedla 
tance, nacvičené s. Pokornou a provedené s. Volkovou. 

 

[Str. 9] 

13. XII. vyslechly děti VI. tříd výchovný koncert v Praze. 

14. XII. uskutečněna exkurse IX.B do Národního muzea. Téhož dne provedli pracovníci 
Okresní hygienicko-epidemiologické stanice zkoušky vody a osvětlení. V řadě tříd bude 
nutno osvětlení zlepšit, proto bude vypracován projekt rekonstrukce pojatý do generální 
opravy budovy v r. 1969. 

19. XII. se konala členská schůze KSČ za účasti s. Nejedlého delegovaného za MV KSČ. 

21. XII. bylo na poradě učitelů těl. výchovy a J. Švihálka za Sokol řešeno vytápění soko-
lovny. 

V učebně V.B byla dokončena instalace cvičné kuchyně (el. sporák, pracov. stoly, jídelní 
stoly, mycí stůl a kredenc) a zakoupena nová vodárna pro školičku. 

Za onemocnělého zást. řed. A. Saifrta vyučovala důchodkyně A. Zpěváčková po celý 
prosinec. 

 

                                                 
13  Civilní obrana. 
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Leden 1968 

Ve dnech 3.–5. ledna došlo k významnému zasedání ÚV KSČ, na němž byly kritizovány 
nedostatky v uplatňování zásad centralismu a vnitrostranické demokracie. Bylo rozhodnuto 
rozdělit funkci prvního tajemníka strany a presidenta republiky. Na místo A. Novotného, 
jemuž byl vytýkán byrokratický a autoritářský způsob řízení, byl zvolen prvním tajemníkem 
Alexander Dubček. Zasedání tak zahájilo novou fázi v poli- 

 

[Str. 10] 

tickém životě. 

Pro infekční žloutenku v III.A byla vyhlášena karanténa, v této třídě do 5. února a děti 
přeočkovány gamaglobulinem. 

1. I. 68 nastoupil po nemoci opět A. Saifrt. 

8. I. po odstranění závad v topení bylo opět zahájeno pravidelné cvičení v sokolovně. Toho 
dne dostala škola z ústřední dodávky ministerstva novou moderní promítačku Meoclub, 
umožňující komentování filmu mikrofonem neb z mag. záznamu. 

11. I. se seznámili žáci VII. tříd pod vedením učitelů Jaroše, Řehákové a Horáka se 
zoologickými sbírkami Národního muzea. 

Audiovizuální pomůcky byly přiděleny trvale jednotlivým učitelům – vedoucím praco-
ven, aby bylo zaručeno co největší využití pomůcek a jejich zodpovědná údržba. 

20. I. prohlédla komise, složená se zástupců MNV (Rochuse, Najmana, Nešvary a Krejčíka) 
a školy (Šrámek, Saifrt) budovu školy, aby zjistila závady, jež je nutno co nejdříve 
odstranit. Komise pro výstavbu při MNV doporučila požadovat na ONV Praha-západ 
prostředky na generální opravu celé budovy.  

Ve dnech 22.–27. I se zúčastnilo 45 žáků VIII. tříd výcvikového lyžař. zájezdu ve 
Vítkovicích v Krkonoších – vedli B. Roubal, L. Pokorná, A. Volková. Ostatní žáci se učili ve 
dvou VIII. třídách. 

23. I. zasedala pedagogická rada k pololetnímu hodnocení práce. Na škole je nyní 
586 žáků, a to v 10 třídách 1.–5. roč. 257 žáků (z toho 122 dív.) a v 12 třídách VI.–IX. roč. 
329 žáků 

 

[Str. 11] 

(z toho 162 dívek). Prospěch na konci 1. pololetí: v V.–IX. tř. prospělo s vyznamenáním 
77 žáků, v II.–IX. tř. neprospělo 41 žáků, s jednou nebo více dostatečnými prospělo 
120 žáků. Chování: 20 známek 2. stupně, 1 známka 3. stupně (za 182 neomluvených 
hodin – případ projednán s rodiči před MNV v Chýni, uložena i pořádková pokuta, ale 
náprava nenastala, chlapec jezdí s traktorem v JZD Chýně). 
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Na škole vyučuje nyní 30 učitelů, 2 vychovatelky ŠDM a 1 skup. vedoucí. Vyučování 
obsazeno vesměs odborně, mimo 4 hod. rus. jaz., 2 hod. dějepisu, 16 hod. výtvar. 
výchovy, 12 hod. prací na pozemku a 8 hod. hudeb. výchovy. Vybavení školy moderními 
pomůckami je zatím vyhovující – 6 magnetofonů, 2 promítačky, 3 diaprojektory, 2 gramo-
fony, 1 diaflex, dostatečně vybavená diskotéka a sbírka diafilmů pro jednotlivé předměty. 
Je však naléhavé zavést plyn do pracovny chemie, nový nábytek pro pracovnu přírodopisu 
a zatemnění do pracovny matematiky a fyziky. 

Pololetní prázdniny jsou letos zkráceny na 2 dny 28. a 29. I. podle výnosu MŠ ve 
prospěch nově zaváděných jarních prázdnin ve dnech 17.–24. III. Důvodem je příznivější 
povětrnostní podmínky pro zotavení a pobyt v přírodě. 

Zápis dětí do prvních tříd se konal v sobotu odpoledne 27. I. a v neděli 28. ledna a bylo při 
něm přijato 48 dětí. Dne 7. ledna vystoupili starší žáci s ukázkou spartakiád. skladby na 
Hradě před pres. rep. při setkání představitelů strany a vlády s nejlepšími pionýry. 

 

[Str. 12] 

Únor 

Od počátku druhého pololetí byly znovu zavedeny třídnické hodiny v VI.–IX. třídách, 
a to vždy v týdnu s šesti vyuč. dny. 

Třídní učitelé s vedením školy vypracovali kompletní hodnocení vystupujících žáků. 

Ve dnech 8., 13. a 21. II. vykonal na škole inspekci s. Škop a projednal závěry hospitací 
s jednotlivými vyučujícími a s řed. školy.  

13. II. se zúčastnili žáci IX. tříd výchovného koncertu ve Smetanově síni v Praze, 23. II. 
pak děti z I.–III. tříd loutkového představení v Kladně. 

Svízelná situace nastala v organizaci vyučování v druhé polovině měsíce, kdy chybělo až 
6 učitelů nejednou: B. Vlachová, L. Zpěváčková a A. Vlčková pro nemoc, A. Volková pro 
studijní volno, B. Roubal a L. Pokorná na třídenní instruktáži. 

U příležitosti 20. výročí Února navštívili Prahu zástupci komunist. stran ze socialistických 
států. O významu tohoto výročí besedovali žáci v hodinách vlastivědy a obč. výchovy 
s přímými účastníky těchto událostí (z MV strany s. Fousek s žáky VIII. tříd). 

27. II. bylo uspořádáno filmové představení pro žáky VIII. a IX. tříd – v míst. kině 
shlédli film podle románu M. Majerové Robinsonka. 

 

[Str. 13] 

28. III. vyslechli žáci první přednášku k přípravě CO z úst učitelů K. Šimka, M. Nedvěda, 
M. Jaroše a L. Filipové. 
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Březen 

Od 1. III. suplovala M. Kuklová z onemocnělou řed. školy v Chýni 5 dní. 

12. III. nastoupila po mateřské dovolené opět D. Šváchová, za níž vyučovala od 9. X. do 
11. III. býv. učitelka zdejší školy I. Havlíčková. 

Zást. řed. A. Saifrt hospitoval v hodině čes. jazyka při krajské hospitaci v Brandýse nad 
Labem 12. III. Velmi náročnou práci uč. M. Kořínka v hodině mluvnice organisované  
v 3–4 členných skupinách žáků sledovalo 28 učitelů z celého Středočeského kraje. 

14. III. ukončil hospitacemi u M. Haklové (mat.), Konířové (čes. j.), Nedvěda (rus. j.) 
a B. Roubala (těl. v.) svou kontrolní činnost insp. J. Škop a na poradě 17. III. podal 
celkovou zprávu – práci školy hodnotil jako slušný průměr.  

Ve dnech 18.–24. III. se nevyučovalo, neboť byly jarní prázdniny. 

21. III. se konala v Děl. domě zasedání MNV za neobvykle velké účasti občanů. 
V temperamentní debatě byla hodnocena dosavadní činnost některých poslanců MNV 
a požadován větší zřetel k přáním občanů ze strany rady MNV. 

 

[Str. 14] 

28. III. ke Dni učitelů byli na shromáždění s pohoštěním srdečně uvítáni učitelé – 
důchodci. 

29. III. uspořádal Okresní pedag. sbor společnou hospitaci ředitelů při hodině mate-
matiky u J. Krátkého. Práce s. Krátkého, jenž v hodině skupin. vyučování užívá individuál-
ních pomůcek, byla vysoce hodnocena na poradě ředitelů, následující po hospitaci. 

Zasedání pražské mládeže dne 20. III. ve Sjezdovém paláci a ve Slovanském domě se 
vyslovilo pro volnější organizaci mladých. Byl obnoven Junák. 

22. III. odstoupil z úřadu presidenta A. Novotný. Na zasedání ÚV KSČ doporučen jako 
kandidát na místo presidenta gen. L. Svoboda. Národní shromáždění jej pak 30. III. 
zvolilo 282 hlasy (při 6 absencích) presidentem v souladu s míněním obrovské většiny 
národa. 

 

Duben 

Počátkem měsíce došlo k řadě významných událostí v politickém životě státu. 2.–5. IV. 
zasedal ÚV KSČ ve Španěl. sále Pražského hradu. Jednal o překonání společenských 
a hospodářských krizí, způsobených deformacemi socialismu. Zvítězilo mínění, že strana se 
musí orientovat na strukturální přeměnu celého našeho života. 

 

[Str. 15] 

8. IV. jmenoval president L. Svoboda novou vládu. V jejím čele stojí ing. O. Černík, vláda 
má 23 ministrů, min. školství se stal Dr. Kadlec. Do čela Národního shromáždění byl zvolen 
J. Smrkovský. 
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10. IV. vyšel jako příloha Rudého práva Akční program KSČ, jenž znamená přeměnu 
veškerého života státu. Veřejnost jej přijala se souhlasem. 

Na veřejné schůzi ZO KSČ 2. IV. hovořil o procesu demokratizace v socialistické repub-
lice insp. J. Škop. 

18. IV. jednala pedag. rada o prospěchu a chování žactva a konstatovala částečné 
zlepšení. 

23. a 24. IV. hovořili učitelé na třídních schůzkách s rodiči o problémech výchovy dětí 
z hlediska výchovy estetické a citové. 

23. IV. navštívil školu okres. ved. CO s. Vrňata a na poradě ujasnil některé otázky plánu 
výcviku žactva a jeho ukrytí. 

Program hudební výchovy byl obohacen účastí žáků na dvou koncertech, a to ve Sme-
tanově síni (Komorní orchestr) pro VII. třídy a v kulturním domě Automobilových závodů 
Praga v Hostivici14 pro žáky I.–V. tříd (Hudební pohádka Sněhurka). 14. IV. chlapci ze 
Sokola předvedli jako první v republice skladbu IV. CS v těl. Bohemians na Vinohradech. 
Dostali pochvalu od zást. náč. J. Žižky. 

 

Květen 

Svátek práce oslavili učitelé i žáci společně s ostat- 

 

[Str. 16] 

ními občany Hostivic na společném shromáždění v parku na náměstí. Přestože byla účast 
dobrovolná, vyslechlo projev taj. OV KSČ Loužila mnoho občanů s velkým zájmem. 

Ve výroční den Pražského povstání 5. května stály čestné stráže pionýrů u pomníčků 
padlých v naší obci. 

Na slavnosti ke Dni vítězství uspořádané v Parku oddechu v Praze promluvil president 
republiky L. Svoboda k tisícům Pražanů. Na čestné tribuně zasedl i vzácný host maršál 
SSSR Koněv a první taj. ÚV KSČ A. Dubček. O den později 10. května se konala velká 
národní pouť na Řípu. Stotisícové shromáždění zde srdečně pozdravilo nové vedení 
státu v čele s pres. Svobodou, taj. A. Dubčekem, J. Smrkovským a O. Černíkem. 

Zástupci Slovenska předali do základů Národního divadla v Praze prsť z památného 
Děvína. Obě tyto události provázelo radostné nadšení lidu. 

V polovině května proběhly (v okresních kolech) olympiády v jednotlivých předmětech. 
Z naší školy se zúčastnilo přírodopisné olympiády 6 žáků (z nich J. Žebera se umístil na 
3. místě), matematické 4 žáci (z nich Ivana Vacková se umístila na 2. místě) a chemické 
2 žáci. 

28. V. navštívili žáci VIII.A za vedení A. Saifrta divadlo J. Wolkera a shlédli hru Don 
Quichote, zdramatizovanou P. Kohoutem. 

                                                 
14  V Podskalí čp. 135. 
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22. V. absolvovali všichni školní zaměstnanci I. lekci V. cyklu  

 

[Str. 17] 

školení CO vedenou K. Šimkem. 

21. V. byl na členské schůzi zvolen nový ZV ROH – předs. je nyní M. Kuklová, ve výboru 
J. Krátký, D. Otisová, L. Zpěváčková, K. Svobodová, M. Horák a dále B. Nováková za 
II. mat. školu, Z. Kindl z Jenče a M. Langr za zvl. školu. 

29. V. až 1. VI. se konalo plenární zasedání ÚV KSČ, na němž byl položen důraz na 
akční jednotu strany a posílení vedoucího politického vlivu. Chce toho dosáhnout právní 
zárukou lidské tváře socialismu. Rozhodl o svolání mimořádného XIV. sjezdu strany. 

Občané republiky si uvědomovali svízelnou hospodářskou situaci státu a vyhlásili sbírku na 
Fond republiky. President L. Svoboda věnoval 30 000 Kčs. (Učitelé a zaměstnanci naší 
školy přispěli 1 800 Kčs). Chlapci ze Sokola spolupracovali na televiz. pořadu „Pro mladé 
od 6 do 70 let“. Předvedli část cvičební hodiny s využitím kopání. Na památku obdrželi foto 
od zasl. mistra sportu Fr. Pláničky, který utkání soudcoval, a za odměnu kopací míč. 

 

Červen 

5. IV. v 10 hodin odešli patnáctiletí chlapci a děvčata, svátečně oblečení, s třídními učiteli 
IX. tříd J. Krátkým, B. Roubalem a D. Otisovou na místní národní výbor. Tam v obřadní síni 
převzali na malé slavnosti občanské průkazy. 

6. VI. projednala výchovná komise SRPŠ za účasti zást. okresu s. Točilové provinění tří 
žáků školy (krádeže mimo školu). 

8. VI. podnikli učitelé a zaměstnanci školy výlet autokarem 

 

[Str. 18] 

do St. Boleslavi (pam. kostelík), N. Benátek (museum a síň hud. sklad. Bendy), Ml. 
Boleslavi (moder. výstavba), Jabkenic (obora a Památník B. Smetany) a do Lysé n. Lab. 
(šporkovský zámek s překrásnými sochami M. Brauna v parku). Cestou do Milovic se dostal 
náš autokar do kolony několika vojen. aut sovět. armády, ale porozuměním řidičů se 
podařilo zakrátko vůz vyprostit. 

11. VI. promluvil na veřejné schůzi KSČ-ROH ins. J. Škop o organizaci práce v příštím 
šk. roce a M. Šrámek o akč. programu min. školství. Téhož dne se bavily děti z I.–IV. tříd 
na loutkovém představení v Kladně. 

13. VI. se konal v Domě strojírenství na Smíchově aktiv učitelů okresu Praha-západ. 
Strhujícím dojmem působilo vystoupení nadaného mladého houslisty V. Hudečka, který 
v úvodu zahrál skladbu N. Paganiniho. Neutuchající zájem provázel projev min. školství 
dr. V. Kadlece a jeho náměstka ing. V. Hedrycha. 

18. VI. uspořádala Myslivecká společnost v Hostivici pro naše žáky filmové představení 
přírodních snímků Krásy naší vlasti a Zvěř našich lesů. V krátkém přátel. projevu vyzval 
pak zástupce myslivců k ochraně zvěře a přírody. 
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Na odpolední mimořádné schůzi KSČ byl zvolen zástupcem na okres. konferenci pro 
přípravu XIV. sjezdu s. Nedvěd. Téhož dne večer byli občané Hostivic informováni na 
veřej. schůzi MNV o připojení obce ku Praze. 

V druhé polovině června podnikli učitelé se svými tří- 

 

[Str. 19] 

dami výlety: na Křivoklát (VII.C), do Šárky (se stany V.A), do Skryjí (na dva dny se stany 
IX.A) apod. 

20. VI. na klasifikační poradě byly hodnoceny výsledky vyuč. a výchov. práce. Z celko-
vého počtu 585 žáků prospělo 95 žáků s vyznamenání, 43 žáků neprospělo. Celkem 
propadlo 31 žáků, 2 z nich byli převedeni do zvl. školy. 29 žáků mělo 2. stup. z chování, 
3 dostali 3. stupeň. 

25. VI. prohlásilo Národní shromáždění censuru za nepřípustnou, neboť neexistuje demo-
kracie bez svobody slova. 

27. VI. bylo v Literárních novinách publikováno prohlášení „2 000 slov“ a vyvolalo rozsáh-
lou polemiku veřejnosti. 

 

Červenec – srpen 

Letošní prázdniny nebyly dny klidu a odpočinku, neboť politické události ve státě vnesly 
plno napětí a vzruchu. Po schůzce představitelů komunist. stran SSSR, Polska, NDR, 
Bulharska a Maďarska 10. VII. ve Varšavě zaslali účastníci dopis našemu ÚV KSČ, ve 
kterém vyjadřují obavy o osud socialismu u nás. Vláda, Nár. shromáždění, Národní fronta 
a občané vyslovili důvěru KSČ a na dopis pohlíželi jako na nedorozumění, které se při 
dobré vůli vysvětlí. Ve dnech 29. července až 1. srpna došlo k setkání představitelů 
KSSS15 a KSČ v Čierné. Po něm působilo uklidňujícím dojmem prohlášení res. republiky, 
že představi- 

 

[Str. 20] 

telé SSSR podporují uskutečňování našeho socialistického programu, vyjádřeného 
v Akčním programu. 

2. VIII. podepsali představitelé šesti komunist. stran v Bratislavě dokument, vyjadřující 
odhodlání prohloubit spolupráci svých zemí na základě rovnoprávnosti, zachování suvere-
nity a národní nezávislosti a územní nedotknutelnosti. 

Dvě významné návštěvy v Praze 9. 8. pres. Tito16 a 15. 8. Ceaušescu17 byly Pražany 
přátelsky vítány. 

                                                 
15  Komunistická strana Sovětského svazu. 
16  Prezident Jugoslávie. 
17  Rumunský prezident. 
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21. 8. překročila vojska pěti států Varšavské smlouvy hranice naší republiky. 
Představitelé vrchol. orgánů A. Dubček, J. Smrkovský, O. Černík a F. Kriegel byli letadly 
odvezeni do Moskvy k jednání o nastavší situaci. Tu přijímal československý lid jako jednu 
z nejtěžších. Dny 23.–27. 8., kdy probíhaly porady v Moskvě, byly plny napjatého 
očekávání. Uklidnění přinesl až návrat čsl. delegace z Moskvy a projev presidenta republiky 
v rozhlase a po něm i proslov A. Dubčeka. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: P. Paroulková 

 

[Str. 21 a 22 prázdné] 
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Školní rok 1968–69 byl připraven na zahajovací poradě 29. srpna, na níž byly tlumočeny 
instrukce k práci v novém školním roce, vydané min. školství, a přiděleno třídnictví. Nově 
byly přivítány s. Novotná Vlasta a Alena Kašíková. Z porady bylo zasláno prohlášení 
učitelů a zaměst. školy k situaci ve státě (viz přísl.). 

Vlasta Novotná, rozená Granátová, se narodila 5. září 1926 v Praze. Po maturitě na 
učitelském ústavě v Praze 1 absolvovala tři semestry pedagogické fakulty Karlovy 
university (český jazyk) a složila zkoušku způsobilosti 20. prosince 1948. Působila na 
národních školách v Dubči, Obříství, Mělníce-Pšovce, Řepíně do roku 1948, pak v letech 
1949–59 jako úřednice v podnicích Sběrné suroviny, Odbyt strojů a nářadí, Technomat 
Praha. V roce 1957 se provdala za Ivo Novotného, technologa.  

 

[Str. 24] 

Od roku 1960 působila na školách okresu Praha-západ na Vidoulích, v Jinočanech, ve 
Zbraslavi, v Modřanech, v Nebušicích, v Tuchoměřicích, v Suchdole, v Noutonicích, ve 
Středoklukách a v Jenči. 

Alena Kašíková, rozená Havránková, se narodila [***]. Získala aprobaci pro III. stupeň, 
obor matematika a výtvarná výchova. Je provdána za Borise Kašíka a má 2 děti Jana [***] 
a Hanu [***]. 

Nový školní rok byl zahájen 2. září, a to v 8:00 hodin v I. třídách ve školičce a v VII.–IX. 
třídách. Ve třídách II.A, III.A, IV.A a V.AB v 9:00 hodin, třídy II.B, III.B, IV.B zahájily 
v 10:00 hodin. K novému školnímu roku přednesl projev nový min. školství Dr. Kadlec 
a uvedl některé nové myšlenky, jako nepřipustit laické rozhodování o osudech naší vzděla-
nosti a bezduché přejímání vzorů, přejít od hesel a lokálních vlivů k ideologičnosti a vysoce 
odborné práci pedagogické, pozvednout autoritu školy a poskytnout dostatek prostoru pro 
tvůrčí činnost učitele. V organizaci školy byly provedeny změny v IX. třídách tak, že IX.A 
byla určena jako diferencovaná třída studijní, IX.BC jako normální. Vyučování má nyní 
upraven začátek na 7:50 hod., odpoledne na 14:00 hod. 

Změny v osnovách: Po zavedení pětidenního týdne byly  
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sníženy týdenní počty hodin od 1. do 5. ročníku na 20, 22, 22, 24 a 25 a VI.–IX. třídách na 
26, 27, 30 a 30. Tělesná výchova v I.–III. třídě se snižuje na 2 hodiny týdně, psaní ve 
IV. a V. ročníku ztrácí samostatnou hodinu a přechází do hodin českého jazyka, pracovní 
výchova v VI. třídě se snižuje na 1 hodinu a vyučuje se jednou za 14 dní ve dvou-
hodinovce, občanská výchova v VII. třídách odpadá a zavádí se na nepovinný předmět 
pohybové hry v I.–V. ročníku 2 hodiny týdně. Vyučovací hodiny jsou nyní 45 minutové 
a přestávky po 1., 2. a 4. hodině 10 minutové, po 3. hodině 20 minutové. Personální 
obsazení učitelů proti minulému roku se změnilo pouze odchodem Hany Krykorkové a Ivy 
Bícové a příchodem již uvedených učitelek V. Novotné a A. Kašíkové. 

3. září se konala pedagogická rada, na níž byly zjištěny konečné stavy žáků v jednotlivých 
třídách po opravných zkouškách. Na škole je celkem 558 žáků, a to v I.–V. třídě 246, 
z toho 116 dívek, v VI.–IX. třídách 312 žáků, z toho 148 dívek, škola má 10 tříd I. stupně, 
12 tříd II. stupně a 2 odd. školní družiny. Nově bylo upraveno rozdělení řídící a kontrolní 
práce mezi ředitelem a zástupcem – ředitel zodpovídá za organizaci práce školy, 
vyučování 

 

[Str. 26] 

v I.–V. třídě (mimo ruský jazyk a těles. výchovu), v VI.–IX. třídách za stav vyučování 
v dějepise, zeměpise, obč. výchově, hudební výchově, za řízení metodického sdružení 
učitelů I.–III. tříd a předmětovou komisi společenských věd. Zástupce ředitele kontrolu-
je stav vyučování v VI.–IX. třídách v českém jazyce, RJ, M, Př, F, Ch, prac. vých, těl. vých, 
výtvar. vých a na I. stupni v RJ a těl. vých., dála za úroveň práce v předmětových 
komisích ČJ, RJ, M, PV a za hospodářské záležitosti školy. 

18. září byl v Klubu školství aktiv OV KSČ O jednání pléna ústředního výboru KSČ z 31. 8. 
1968. Informovala Dr. Zelenková, z naší školy byli delegováni s. Šrámek, Krčilová, Kuklová, 
Šimek a Horák. 

Do Prahy přijel představitel vlády SSSR V. V. Kuzněcov, aby s našimi politiky konsultoval 
otázku normalizace a konsolidace. 

24. září byli všichni učitelé a zaměstnanci školy seznámeni na veřejné schůzi ZO KSČ 
s moskevskými protokoly a politickou situací. 

25. září byl uspořádán aktiv pro učitele v Domě strojírenství na Smíchova. Hovořil 
Dr. Šnejdárek, ředitel Ústavu ČSAV,  

 

[Str. 27] 

na téma 50 let čsl. samostatnosti. Aktiv uspořádal školský odbor ONV a zúčastnili se jej 
všichni učitelé. 
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Říjen 1968 

Od 2. října byl nemocen ředitel školy M. Šrámek. K oslavám 50. výročí vzniku čsl. 
republiky byla provedena výrazná výzdoba chodeb i tříd, na níž se podíleli především 
s. Kašíková, Novanská, Jaroš a Nedvěd. Obrazová dokumentace i projevy učitelů ve 
třídách ozřejmila dětem význam vzniku nového samostatného státu po 300 letech nesvo-
body a pohnuté osudy naší republiky v uplynulých 50 letech. 

V tomto měsíci začaly pracovat metodická sdružení i předmětové komise, od 22. října 
i nový výbor sdružení rodičů a přátel školy s novým předsedou s. H. Houbou. 

Ve škole došlo ke kalamitě s vodou pro poruchu vodovodního potrubí. Kritickou situaci 
pomohli řešit iniciativně zástupci ROH na škole (s. Horák a zástupci okresní hygienicko-
epidemiologické stanice M. Vejrychová na poradě dne 17. října, konané na MNV za 
přítomnosti předsedy L. Chaloupky, tajemníka  

 

[Str. 28] 

Arnolda a zástupce školy A. Saifrta). Po této poradě bylo dosaženo urychlené opravy 
vodovodu. 

Od 23. října nastoupil k vyučování ve III. třídě Jaroslav Štika (učitel v důchodu, nar. 
13. 10. 1900 v Trutnově, aprob. pro nár. školu 1920) za třídní učitelku I. Tejkalovou, která 
odchází na mateřskou dovolenou. 

17. října navštívily všechny děti školy Pražský hrad, aby shlédly české korunovační 
klenoty, vystavené v Plečnikově síni. 

16. října byla v Praze podepsána smlouva mezi vládou ČSSR a SSSR o podmínkách 
dočasného pobytu vojsk. Národní shromáždění ratifikovalo smlouvu většinovým přijetím 
dne 18. října, pouze 10 poslanců se zdrželo hlasování a 4 byli proti. 

27. října schválilo Národní shromáždění na svém zasedání ve Španělském sále zákon 
o československé federaci. Tento zákon podepsali na slavnostním shromáždění na Brati-
slavském hradě představitelé Svoboda, Smrkovský, Černík. 

31. října přijali učitelé a zaměstnanci školy na veřejné členské schůzi ZO KSČ prohlášení 
o důvěře ve vedení strany a státu a o svolání sjezdu komunistů českých zemí. Prohlášení 
bylo zasláno na ÚV KSČ. 

Vyučování v říjnu bylo značně ztíženo nemocemi (Miňovská, 

 

[Str. 29] 

V. Vlčková, A. Kašíková, M. Šrámek). 
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Listopad 1968 

Ve dnech 14.–17. listopadu byla pozornost soustředěna na zasedání ústředního výboru 
KSČ, jež přijalo rezoluci o hlavních úkolech strany, o odložení ustavujícího sjezdu 
komunistů českých zemí, schválen návrh na postavení a úlohu byra ÚV pro řízení stranické 
práce (pověřen L. Štrougal). K výročí 17. listopadu uspořádali v Praze studenti středních 
a vysokých škol stávku, z níž vzešly požadavky, aby základem politiky byl akční program, 
aby se nedělala kabinetní politika a censura se nepřiostřovala.  

19. listopadu hospitovali učitelé I.–V. tříd v ZDŠ v Roztokách při hospitaci, jejímž 
tématem byly Progresivní metody v praxi na 1. stupni ZDŠ. 

21. listopadu byl ve Slovanském domě uspořádán aktiv funkcionářů KSČ, na němž hovořila 
Dr. Zelenková o listopadovém zasedání ÚV. Zúčastnili se M. Haklová, Saifrt, Šimek, 
Nedvěd. 

22. listopadu na poradě ředitelů ve Slivenci byl zástupce školy A. Saifrt informován 
o plánu na výstavbu pavilonu o třech třídách, kuchyně a družiny mládeže. Z 7 škol, 

 

[Str. 30] 

v nichž je plán na přístavbu, postoupily Hostivice v naléhavosti výstavby na 1. místo. 

26. listopadu byla na pedagogické radě zhodnocena práce v diferencovaných IX. třídách 
a znovu zavedeny třídnické hodiny v VI.–IX. třídách. Téhož dne na veřejné členské 
schůzi KSČ hovořil J. Plicka o zasedání ÚV KSČ a o konferenci vědeckých a uměleckých 
svazů. 

27. listopadu byla v sokolovně uspořádána společná hospitace pro učitele těl. výchovy 
okresu Praha-západ na téma „Herní prvky košíkové v tělesné výchově“. „Pokyny pro 
IV. CS“. Hodinu vedli B. Roubal a L. Pokorná a zúčastnilo se jí 22 učitelů. Týž den navštívili 
žáci VII. tříd planetárium. 

 

Prosinec 1968 

10. prosince pohovořili učitelé k rodičům o prospěchu a chování žáků na třídních schůz-
kách. Velmi hodnotné byly přednášky s názornými doprovody v planetáriu – zúčastnili se 
jich žáci VIII. 9. prosince a IX. tříd 13. prosince. 

 

[Str. 31] 

Leden 1969 

1. ledna byla přeložena s. Kašíková na školu do Prahy. Odešla v ní velmi schopná učitelka 
výtvarné výchovy, jež dovedla zaujmout žáky novinkami v námětech i technice a děti pod 
jejím vedením dosahovaly velmi pěkných výsledků. 
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Ve dnech 12.–19. ledna byl uspořádán lyžařský výcvikový zájezd do Pece pod 
Sněžkou. 28 žáků a žákyň prošlo výcvikem a závěrečným závodem v obřím slalomu, pod 
vedením učitelů Tv B. Roubalem a L. Pokorné. V lednu byl vypracován pracovníky 
okresního stavebního podniku Praha-západ plán generální opravy školy. K provedení 
generální opravy má dojít v roce 1970.  

16. ledna otřásla celou veřejností zpráva o tragické smrti upálením studenta Jana Palacha. 

Na fond republiky bylo odesláno z naší školy 1 850 Kčs, na vybudování dětské vesničky 
u Karlových Varů odeslala odborová organizace 500 Kčs. 

24. ledna doprovodili členové učitelského sboru na poslední cestě bývalého ředitele zdejší 
školy Josefa Mansfelda, který zemřel ve věku 79 let. 

 

[Str. 32] 

20. ledna navštívili žáci IX. tříd pod vedením učitelky ČJ s. Škuthanové Památník národního 
písemnictví na Strahově. 

21. ledna byl na klasifikační poradě zhodnocen prospěch a chování žáků i úroveň peda-
gogické práce školy. 

 

Únor 1969 

1. února byl proveden zápis do 1. tříd, k němuž se dostavilo 48 dětí. V ten den předvedli 
chlapci z naší školy, cvičící v Sokole pod vedením B. Roubala, v televizi spartakiádní 
skladbu pro starší žáky Směr Strahov. Autorem této skladby je B. Roubal. 

6. února navštívil naši školu cestovatel L. N. Pařízek a vyprávěl starším žákům o svých 
cestách po Africe, zároveň promítl dětem dokumentární film. 

13. února proběhly na škole pohovory a rodiči žáků, kteří se přihlásili na výběrové školy. 

14. února vyslechli žáci VII. tříd koncert mužských sborů ve Smetanově síni v Praze. 

17. února se vrátila po mateřské dovolené B. Kšírová 

 

[Str. 33] 

(narodil se jí syn) a zároveň odešla ze školy I. Havlíčková, která ji po dobu nepřítomnosti 
zastupovala. 

24. února se konala výroční schůze ZO KSČ, na níž referoval M. Bačkovský a J. Kerber. Na 
schůzi byl zveřejněn návrh akčního programu školy. 

Žáci IX. tříd se obrátili dopisem na MNV se žádostí, aby jim předseda pověděl o práci 
národního výboru. 

25. února se konala porada o diferenciaci žáků v VII. třídách, jak má být zavedena 
v příštím školním roce. 

26. února byl sestaven v radě MNV plán materiálně technického zabezpečení ZDŠ do roku 
1975. 
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Březen 1969 

3. března promlouval k žákům IX. tříd předseda MNV L. Chaloupka a odpovídal na 
dotazy o příčinách neutěšeného vzhledu obce, zejména hlavního náměstí. 

6. března byl oslaven MDŽ. Ve škole poblahopřáli ženám-spolupracovnicím ředitel školy 
a v pracovně hudební výchovy bylo po vyučování uspořádáno přátelské posezení, při němž 

 

[Str. 34] 

potěšil všechny přítomné pořad připravený s dětmi učitelem Jaroslavem Štikou. Bylo to 
pásmo veršů Jaroslava Seiferta, písní s klavírním doprovodem a melodramu Zdeňka 
Fibicha a K. J. Erbena Vodník v dramatickém podání žáků IX. tříd, za klavírního doprovodu 
J. Štiky. Tento program byl pak předveden i na veřejné oslavě k MDŽ v Dělnickém domě. 

11. března se zúčastnili žáci I.–V. tříd představení loutkového divadla v Kladně. Děti se 
pobavily na hře Jana Wericha Tři veteráni. 

18. března navštívila naši školu spisovatelka románů pro mládež Helena Šmahelová 
a besedovala v pracovně ČJ s 60 žáky a 25 dospělými o svých knihách a své spisovatelské 
práce. Sbírky školy byly obohaceny o nový televizor pro pracovnu ČJ, tranzistorový 
přijímač pro příjem školského vysílání v I.–V. tř. a novým pianinem zn. Petrof (za 
11 000 Kčs) pro pracovnu Hv. 

Ve dnech 24.–29. března byly jarní prázdniny. Ke dni učitelů bylo za mimořádné úsilí 
odměněno 10 učitelů, a to J. Štika, M. Haklová, S. Škuthanová, M. Novanská, L. Filipová, 
L. Zpěváčková, V. Jupa, A. Saifrt, M. Jaroš a K. Šimek. 

 

[Str. 35] 

Duben 1969 

Na zasedání ÚV KSČ začátkem dubna byl zvolen prvním tajemníkem Dr. Husák. Od jeho 
vedení se očekává uklidnění politických poměrů ve státě. 

99. výročí narození V. I. Lenina bylo vzpomenuto proslovem k dětem a výzdobou na 
nástěnkách. 

V měsíci dubnu byly zahájeny práce na regulaci Litovického potoka na návsi a poblíž 
školy. Hluk těžkých traktorů, rypadel a bagrů velmi ztěžuje práci školy. Děti byly 
upozorněny na nebezpečí úrazu při procházení pracovištěm Vodních staveb, kde jsou 
nedostatečně chráněné výkopy, nataženy elektr. kabely po zemi a zvýšený provoz aut. 
Tato regulace je prováděna v souvislosti s budováním čističky na východním obvodu obce, 
jež má zajistit nezávadnou vodu pro budované koupaliště města Prahy v Šárce. Bývalá 
sýpka zdejšího zámku se stala po generální opravě a rekonstrukci archivem ČTK. Děti 
z VIII. tříd navštívily pod vedením učitelů ČJ hru „Strakonický dudák“ v Národním divadle 
a žáci IX. tříd Shakespearův „Večer tříkrálový“ ve Wolkerově divadle. 
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25. dubna byla uspořádána vzorová hospitace v Libčicích (literární vyučování 
v IX. třídě – Jack London), spojená s poradou ředitelů v Libčicích. Zúčastnil se jí A. Saifrt. 

 

Květen 1969 

Žáci naší školy se zúčastnili olympiády matematické a fyzikální. Nejvýraznějšího 
úspěchu dosáhl žák IX.A Josef Žebera, který úspěšně absolvoval krajské kolo. 

7. května se zúčastnili žáci VI. tříd výchovného koncertu na Slovanském ostrově. Poznali 
tak smyčcové nástroje, hoboj a lesní roh a skladatele Mozarta a Telemana a zbystřili svou 
pozornost řešením hudebních hádanek. 

9. května byla odhalena na budově MNV pamětní deska F. J. Pelcovi, učiteli zdejší 
školy v letech 1882–1911. Jako skladatel se proslavil především sokolskou hymnou Lví 
silou. Deska byla poprvé odhalena v roce 1932 (vytvořil ji rovněž místní učitel, nadšený 
Sokol František Pechlát), za okupace byla sňata a uložena a nyní se tedy téměř po 
40 letech znovu objevila na místě, kde kdysi F. J. Pelc  

 

[Str. 37] 

v původní staré škole působil. 

13. května byly na MNV slavnostně předány občanské průkazy 15letým žákům. 

15. května postoupili žáci přijímací zkoušky na školy II. cyklu. Z 26 žáků zkoušky 
úspěšně složilo 26 žáků a přijato bylo 18 žáků. 

V důsledku nevyrovnaných politických poměrů došlo ke zhoršení ekonomické situace ve 
státě, nedostatečné zásoby některého zboží a vzrůst mezd často nepodložených prací 
způsobil zdražování. Ekonomickými problémy se znovu obíralo zasedání ÚV KSČ. 

Na schůzi závodní odbor. org. ROH byli všichni zaměstnanci školy seznámeni s novým 
pracovním řádem. 

29. května byli na schůzce seznámeni rodiče žáků 6.–8. tříd s diferenciací žáků v příštím 
školním roce. Do výběrových tříd studijního typu budou včleněni žáci se známkami 1. a 2. 
stupně, ostatní žáci do tříd praktických. 

28. 5. byla na škole uspořádána vzorová hospitace pro metodiky vyučování cizím 
jazykům ve Středočeském kraji. Hodina nepovinného francouzského jazyka vedená uč. 
naší školy E. Fendrychovou byla po všech stránkách velmi  

 

[Str. 38] 

hodnocena kladně. 

V posledním týdnu měsíce byl přidělen do tříd nový materiál CO, odpovídající věku 
a velikosti žáků. Zároveň byl dětem vysvětlen účel tohoto opatření a děti seznámeny 
s užitím materiálu. 
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Červen 1969 

1. června byla uspořádána v Dělnickém domě besídka školy, na níž největší ohlas budilo 
pásmo veršů J. Seiferta z knihy Maminka, doprovázené velmi působivě uč. J. Štikou. Velmi 
pěkně navštívená besídka vynesla i pěkný čistý příjem 1 200 Kčs. S podobným programem 
vystoupily naše děti den na to na besedě se starými občany, uspořádaném v kulturním 
domě AZ Praga. 

Ve dnech 4.–6. června se zúčastnila třída 9.A pod vedením s. Jaroše a Pokorné výletu 
spojeného s tábořením ve srubech v Županovicích u Dobříše. Děti se naučily táboření, 
přípravě jídel na otevřeném ohništi, překonávat únavu při 20 km putování pěšky a vrátily 
se nadšeny 

 

[Str. 39] 

tímto druhem výletu. 

7. 6. uspořádal závodní výbor ROH zájezd po pamětihodnostech Severočeského kraje, 
Liberec – Ještěd – Frýdlant – Sychrov.  

10. června se zúčastnili žáci 6.AB pod vedením A. Saifrta exkurze Prahou po stopách 
starých pověstí (Vyšehrad, Staroměstské náměstí, Karlův most, Hrad) a 7.A za vedení 
D. Otisové exkurze husitskou Prahou (Betlémská kaple, Karolinum, Staroměstské náměstí). 

12. června pak uskutečnily exkurze po stopách husitského revolučního hnutí další třídy 
7.AB a 8.ABC. 8.BC navštívily také památník v Lidicích (vedl M. Horák). 

24. června na klasifikační pedagogické radě byl zhodnocen prospěch a chování žáků. 
Z 554 žáků (z toho 261 dívek) prospělo prostě nebo s vyznamenáním 492 žáků, 5 žáků 
nebylo klasifikováno, 56 neprospělo. 74 žáků 5.–9. třídy mělo vyznamenání. V chování bylo 
klasifikováno 23 žáků 2. stupněm a 10 žáků 3. stupněm. 

Na výzvu rady MNV v Hostivici byl vypracován výhledový plán hospodářského zajištění 
školy, a to v oblasti výstavby, investic, generální opravy, v údržbě a ve vybavení školy 
pomůckami. Ředitel se rozloučil s odcházejícími učiteli  
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J. Štikou, V. Jupou a E. Fendrychovou, poděkoval jim za jejich práci a přál jim mnoho 
úspěchů v dalším životě. Zvlášť poděkoval V. Jupovi, který odchází do důchodu. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: P. Paroulková 

 

[Str. 41 a 42 prázdné] 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 8 
Kronika základní devítileté školy v Hostivici 1967–1976 – školní rok 1969/1970 25 
 

 

[Str. 43] 

 

Vnitřní práce školy 

Zahájení nového školního roku bylo připraveno na pedagogické radě 28. 8. 1969. V úvodní 
části osvětlil ředitel školy s. M. Šrámek stručně politickou situaci, která vznikla po událos-
tech kolem 21. srpna, a připomněl nutnost jednotného výchovného postupu v duchu a linii 
školské politiky strany a státu. Přivítal nové členy sboru s. H. Neubergovou a s. L. Vejděl-
kovou. 

Hana Neubergová, rozená Erlebachová, nar. [***] ve Slaném. Po maturitě na peda-
gogické škole pro vzdělávání uč. národních škol získala v roce 1959 aprobaci a studovala 
na Pedagogické fakultě University Karlovy obor matematika-fyzika pro VI. až IX. p. r. 
(absolutorium v r. 1965). Působila na ZDŠ ve Smečně (1959–1961), na zdejší  
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škole od 1. 8. 1969. Provdala se r. 1965 za Jiřího Neuberga, technika n. p. Aritma, a má 
syna Jiřího, nar. [***]. 

Libuše Vejdělková, rozená Barešová, nar. [***] v Pardubicích. Po maturitě na SVVS18 
a studiu na Pedagog. fak. University Karlovy získala aprobaci z fyziky – chemie pro VI. až 
IX. p. r. v roce 1967. V roce 1966–67 působila na ZDŠ v Kněževsi u Rakovníka, na zdejší 
škole od 1. 8. 1969. V roce 1965 uzavřela sňatek s Milošem Vejdělkem, automechanikem, 
a má dceru Elišku, nar. [***]. 

Obsazení funkcí 

M. Šrámek – ředitel školy; A. Saifrt – zást. ředitele, správce učitelské knihovny, vedoucí  
PK učitelů ČJ, vede školní kroniku; K. Svobodová – tajemnice; I.A – M. Krátká;  
I.B – I. Tejkalová; II.A – M. Kuklová; II.B – J. Jupová – vedoucí met. sdružení učitelů  
I.–III. tříd; 

 

                                                 
18  Střední všeobecně vzdělávací škola (gymnázium). 
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III.A – J. Krčilová; III.B P. Paroulková; IV.A V. Novotná; IV.B – D. Šváchová;  
V.A A. Vlčková; V.B B. Kšírová; VI.A M. Jaroš – správa pracovny hudební výchovy a dílen; 
VI.B – L. Zpěváčková, správa pracovny přírodopisu a pozemků, vedoucí PK učitelů 
přírodních věd; VI.C – M. Haklová; VII.A – M. Novanská – správkyně pracovny výtvarné 
výchovy; VII.B – B. Vlachová – správkyně pracovny zeměpisu; VII.C – J. Krátký – správce 
pracovny matematiky, vedoucí PK učitelů matematiky; VIII.A – L. Pokorná – správkyně 
kabinetu tělesné výchovy; VIII.B J. Konířová – správkyně žákovské knihovny, pracovny 
čes. jazyka I.; VIII.C – M. Nedvěd – vedoucí PK učitelů ruského jazyka; IX.A K. Šimek – 
správce pracovny fyziky; 
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IX.B – M. Horák – správce pracovny českého jazyka II., vedoucí PK učitelů spol. věd;  
IX.C L. Filipová – správkyně pracovny chemie; F. Řeháková – správkyně školní zahrady; 
A. Volková – správkyně kabinetu přírod. věd. 

Poloodborné vyučování bylo zavedeno v ruském jazyce, výtvarné, pracovní a hudební 
výchově ve IV. třídách a v ruském jazyce a tělesné výchově v V. třídě. 

Nepovinné předměty: pohybové hry v I.–V. třídě (6 oddělení), německý jazyk (VII.–IX. 
třídy), chemická praktika (IX. třída), a sportovní hry VI.–IX. r. (2 odděl.). 

Zvláštní tělesné výchově se vyučovalo ve 2 odděl., a to I.AB, II. a III. třídy při 
dopoledním vyučování. 

Uplynulý školní rok byl rokem postupující konsolidace. Základním principem této práce 
bylo od počátku zdůrazňování vědomí, že jsme učiteli socialistické školy, která jakožto 
instituce socialistického státu, v němž má vedoucí úlohu komunistická strana, stojí na 
zásadách marx-leninské filosofie, vědeckého světového názoru socialistického vlastenectví 
a proletářského  
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internacionalismu. Třídní pohled a přístup k událostem, aplikace marx-leninismu do veške-
ré naší práce a vědomí sounáležitosti se zeměmi socialistického tábora, především SSSR, 
byly základními pilíři našeho výchovného působení na svěřenou mládež. Tato ideologická 
práce školy opírala se o významná výročí roku a prostupovala veškerou práci školy. 
Podílely se na ní jak odborné, tak i politické složky na škole, které určovaly metody 
a formy této práce. 

V oblasti ideově politické výchovy byla pozornost soustředěna k výchovným centrům, 
jimiž letos byla výročí SNP,19 V. I. Lenina, 25. výročí osvobození naší vlasti RA.20 Zatím co 
25. výročí SNP nezasáhlo ještě hlouběji do výchovy, poněvadž bylo na počátku školního 
roku a vedle připomínek učitelů ve třídách se omezilo pouze na návštěvu filmu Jánošík, 
další dvě výročí poznamenala velmi výrazně celý školní rok. Platí to zvláště o 100. výročí 
narozenin V. I. Lenina. K oslavě tohoto výročí byl zaměřen MČSP na škole v měsíci říjnu 
a listopadu, jehož jádrem 
                                                 
19  Slovenské národní povstání. 
20  Rudá armáda. 
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byly oslavné besídky, pořádané 7. listopadu ve všech třídách. 

Oslavy výročí Leninových narozenin vyvrcholily v jarních měsících, kdy se prolínaly 
s oslavami 25. výročí osvobození. K němu byla v měsíci lednu zahájena další řízená 
individuální četba, a to z knih „Partyzánské hnutí v ČSR“ (dílo autorského kolektivu) 
a „Skok do tmy“ spisovatele Vetišky. K těmto dvěma knihám byla uspořádána v měsíci 
dubnu beseda s ilegálním pracovníkem a členem SPB21 s. Kotíkem. Tato beseda měla 
výbornou úroveň a splnila své poslání. 

Několik tříd vyššího stupně navštívilo se svými učiteli Leninovo a Gottwaldovo museum. 
Všichni pak shlédli představení sovětského filmu, který nám zajistil místní SČSP.22 

Oslavy 25. výročí osvobození naší vlasti RA proběhly ve třech akcích. První byla účast 
na 1. máje v obci. S jejím průběhem jsme byli v celku spokojeni a příznivě byl hodnocen 
i MV KSČ a MV NF.23 

Účast dětí v průvodu byla téměř stoprocentní, 
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řada žáků se zúčastnila se svými organizacemi v krojích, většina dětí, zvláště mladších, 
přišla do průvodu s pestrobarevnými mávátky. Žáci vyšších tříd pomohli účinně při úklidu 
sadu na hostivickém náměstí, kde se oslava konala. Byla provedena výsadba různých keřů 
a nátěry zábradlí a laviček v areálu hostivického náměstí a školy. 

Vyvrcholením oslav 25. výročí osvobození byl večer družby, který uspořádaly složky NF 
5. května a na němž vystoupili i hosté ze Sovětského svazu. 

Škola se této akce zúčastnila opět vystoupením dětí souboru s. Jaroše. Závěrem oslav 
osvobození byla pak tělovýchovná akademie, kterou uspořádala škola spolu s SRPŠ 
11. června v sokolovně. 

Zde účinkovaly děti ze všech tříd a předvedly ukázku cvičební hodiny a také ukázky 
spartakiádních skladeb, s nimiž se zúčastnily okresní tělovýchovné slavnosti na Zbraslavi. 
Hostivičtí občané měli na tomto večeru možnost shlédnout i část tělovýchovné skladby, 
jejímž autorem byl učitel zdejší školy B. Roubal. Do pořadu oslav zapadlo i slavnostní 
dětské odpoledne, uspořádané MV NF k Mezinárodnímu dni dětí. 
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Na jeho uspořádání podíleli se i učitelé zdejší školy, především s. Saifrt. Tato činnost školy 
byla oceněna diplomem ÚV ČSTV24 a čestným uznáním MV NF v Hostivici. 

                                                 
21  Svaz protifašistických bojovníků. 
22  Svaz československo-sovětského přátelství. 
23  Místní výbor Národní fronty. 
24  Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy. 
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Kus dobré práce byl vykonán i v ostatních oblastech výchovy. Výchově k socialistickému 
vlastenectví velmi pomohla vlastivědná soutěž, kterou jsme na škole organizovali pro 
žáky V.–IX. tříd a již SRPŠ dotoval cenami ve výši 500 Kčs pro vítězná družstva. Soutěž 
proběhla ve všech kolech v jarních měsících, zúčastnilo se jí 90 dětí, z nichž 75 ji úspěšně 
dokončilo. Soutěž sledovala dva hlavní cíle: vést děti v aktivnímu shledávání poznatků 
o osobnostech a historických událostech, jichž bylo letos vzpomínáno, a dále poznat 
některá fakta z historie svého domova, t. j. z obce Hostivice. Soutěž skončila velmi 
úspěšně a přinesla řadu kladů pro výchovnou práci. Hlavní zásluhu o úspěch této soutěže 
má s. Saifrt, s nímž aktivně spolupracovali s. Roubal, s. Novanská a Svobodová. 
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Rozumová výchova a výchovné vyučování 

Celé této oblasti byla letos věnována v podstatě menší péče, než tomu bylo jiná léta. 
Příčina tkvěla v tom, že ideově politická výchova měla v tomto školním (a bude míti 
i v příštím) nepoměrně větší důležitost. 

V příštím školním roce bude právě sem třeba zaměřit zvýšenou pozornost jak vedení školy, 
tak i metodických zařízení ve škole. 

Bylo to především zavedení úplné vnější diferenciace v VIII. a IX. třídách. S touto 
formou máme dobré zkušenosti, přinesla slušné výsledky, a to jak dětem nadaným, tak 
i žákům tříd praktických. Konkrétní výsledek vidíme v úspěšném absolvování přijímacích 
zkoušek na výběrové školy všemi přihlášenými žáky z IX. tříd (a to nejen ze třídy studijní). 
V VII. třídách jsme letos zkoušeli nový způsob diferenciace, spočívající v dělení tříd při 
češtině a matematice a v zavedení volitelného předmětu. Aby mohla být tato forma 
organizačně zvládnuta, přeřadili jsme do třídy VII.B žáky poměrně nejslabší, zatímco ve 
třídách VII.A a C byli žáci přibližně stejného nadání a zde se také provádělo zmíněné 
dělení na skupiny ČJ a M. Toto dělení  
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se v těchto dvou třídách plně osvědčilo a přineslo pro obě skupiny dobré výsledky. Naproti 
tomu soustředění slabších žáků do třídy VII.B bylo omylem, který v celku tyto děti značně 
poškodil. Tím, že sem nebyly zařazeny žádné aktivnější děti, vytvořilo se ve třídě ovzduší 
téměř totální pasivity, v němž se učitelům velmi špatně pracovalo a které také nutně 
sebou přinášelo velký pokles v prospěchu. 

Na vyšším stupni organisovali jsme účast žáků v olympiádách, a to především v mate-
matické a fyzikální. Pro zvýšení mluveného projevu byla vypracována soutěž v recitaci 
a reprodukci prozaických textů. Hodnocení bylo prováděno ve třídách podle jednotlivých 
hledisek, úměrných věku třídy a postupně se rozšiřujících. V březnu pak vyvrcholila užší 
soutěží, do níž se dostalo z VI.–IX. tříd 31 žáků. Z nich bylo vybráno 8 výborných recitáto-
rů a ti pak své znalosti uplatnili při veřejných vystoupeních školy 1. máje, 5. května apod.  

Škola byla zastoupena v soutěži Puškinův památník a umístila se na 8. místě. Při vyučování 
byly využívány z audiovizuálních pomůcek především diaflexe a gramofon, zatímco využití 
magnetofonu bylo brzděno jeho častou poruchovostí. 
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Také plán estetické výchovy byl v podstatě splněn. Žáci se zúčastnili několika výchov-
ných koncertů, uspořádaných v místním kulturním domě závodu Praga. I.–V. třídy navští-
vily dvě loutková představení v Kladně, vyšší třídy pak uskutečnily se svými třídními učiteli 
několik zájezdů do pražských divadel, muzeí, výstav výtvarného umění apod. Velmi kladně 
je možno v této oblasti hodnotit práci s. Jaroše, Saifrta, Horáka, s. Otisové a Škuthanové, 
kteří vedli jednak ve svých [třídách] a s. Jaroš v pěveckém kroužku děti k aktivní kulturně 
osvětové činnosti. Jednou z nejúspěšnějších složek školní práce byla i v uplynulém školním 
roce již tradiční oblast tělesné výchovy. Přičinili se to především naši tělocvikáři 
s. Roubal, Pokorná a Volková, s nimi pak i další učitelé tělesné výchovy na nižším stupni. 
Jmenovaní soudruzi pracovali v tělesné výchově i v okresním měřítku jako metodici OPS, 
s. Roubal jako pracovník ÚV ČSTV v měřítku celostátním. Významnou akcí byl také lyžař-
ský zájezd VIII. tříd uspořádaný v měsíci lednu v Rokytnici v Orl. horách za účasti 41 dětí. 

Mimoškolní výchova 

Ve školní družině mládeže zúčastnilo se práce průměrně 
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40 zapsaných žáků, jejich docházka však nebyla pravidelná. Činnost družiny po obsahové 
stránce byla v souladu s osnovami. Postrádali jsme však větší iniciativnost vychovatelek při 
vyhledávání nových forem zájmové činnosti dětí. Velkým nedostatkem zůstávalo i letos 
prostředí školní družiny, které je zcela nevyhovující. 

Poměrně velmi úspěšná byla tělesná výchova, organisovaná ve spolupráci s TJ Sokol. 
Zúčastnilo se jí 156 dětí, ovšem jenom v podzimních a jarních měsících, kdy nebyla závis-
lost na vytápění tělocvičny.  

Podstatně slabší byla letos činnost žáků v hudebních kurzech osvětové besedy, kde došlo 
k odchodu některých vyučujících a tím i k poklesu zapojených dětí. Lepší situace byla 
v kurzech jazykových. Slušných výsledků bylo dosaženo i v zájmové činnosti organizované 
ODDM25 ve Stodůlkách, s nímž spolupracovala a součinnost našich žáků zajišťovala soudr. 
Novanská. Přímo ve škole byly organizovány zájmové kroužky šachový, požárnický 
a filatelistický. I s jejich činností můžeme být spokojeni. Nejvýraznější složkou mimoškolní 
výchovy se ukázal v tomto školním roce Junák, kterému se podařilo probudit skutečný 
a zřejmě i trvalý zájem dětí o organizovanou činnost tohoto typu. 
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Junáci se zúčastnili všech veřejných akcí, které se v obci konaly. 

                                                 
25  Okresní dům dětí a mládeže. 
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SRPŠ bylo řádně ustaveno s předsedou H. Houbou. Ve všech třídách byly zvoleny třídní 
výbory a byl vypracován plán práce. Přesto její výsledky nejsou zdaleka tak výrazné, jak 
by mohly být, kdyby se k práci přihlásilo více rodičů. Výbor SRPŠ poskytoval škole 
především hmotnou pomoc (při zajišťování lyžařského zájezdu, odměnami ve vlastivědné 
soutěži, hrazením nákladů účastníkům olympiád, honorováním upomínkových odměn pro 
nejlepší žáky školy) a z části i pomoc brigádní při zlepšování školního prostředí. Naproti 
tomu nebylo rodičovských funkcionářů téměř využito k pomoci při řešení výchovných 
problémů. Při SRPŠ nebyla také ustavena výchovná komise. Podobně bylo tomu i v oblasti 
výchovy k volbě povolání. 

Kronika významných událostí 

Součástí politické konsolidace ve státě se staly prověrky polit. stanoviska členů 
strany v letech 1968–69: a) v lednu–srpnu 1968, b) 21. srpen 1968, c) k listopadové 
rezoluci ÚV KSČ, d) v období do zasedání ÚV KSČ v dubnu 1969, e) ke konsolidačnímu 
procesu od dubnového zasedání ÚV KSČ. Prověrky probíhaly ve škole od 22/6 
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před komisí složenou z předsedy škol. odboru ONV s K. Váni, předsedy MNV s. L. Chaloup-
ky, zástupce OV KSČ s. Kotena a zástupce SRPŠ s. Pecha a měly podobu pohovoru, kde 
každý člen sebekriticky hodnotil své jednání, a závěrečného závazku ke konkrétní činnosti 
na počest 25. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou. 

Pro svízelnou situaci v zásobování palivy byly prodlouženy zimní prázdniny do 
18. ledna a pololetní do 18. února. Jarní prázdniny proto v tomto roce odpadly. Nepřetržité 
sněžení dnem i nocí ztížilo vyučování od 2. do 6. března, neboť doprava byla zle narušena. 
Nejkritičtější byl pátek 6. března, kdy závěje v noci naváté přerušily železniční i auto-
busovou dopravu (první vlak od Prahy přijel až v 9:30 hod., autobus až odpoledne) 
a učitelé dojíždějící přišli pěšky. 

Na svátek MDŽ muži-učitelé příjemně překvapili své kolegyně-učitelky nezvyklým přáním. 
V koncertu na schodech zazpíval pěvecký sbor, zazněla recitace a pak muži předali dárky 
s poděkováním za práci a přáním hodně úspěchů v životě. 

V dubnu dosáhl šachový kroužek vedený s. K. Šimkem v celostátním přeboru ZDŠ v ko-
respondenčním šachu I. prvního místa a získal diplom a pohár. Kroužek 
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měl 15 členů, vlastní několik šachovnic a kontrolní hodiny. Ve dnech 6. a 7. června 
uspořádal ZV ROH dvoudenní vlastivědný zájezd pro učitele (Hradec Králové, Olomouc – 
prohlídka, Rožnovské národopisné muzeum, Pustevny – nocleh, Radhošť, Frenštát pod 
Radhoštěm), jehož se zúčastnilo 40 učitelů a rodinných příslušníků. 
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Činnost učitelského sboru mimo školu 

Kromě své práce ve škole věnovali učitelé mnoho času politickému školení (všichni), 
v MNV (M. Jaroš poslancem MNV, M. Haklová členkou školní komise), v politických 
a společenských organizacích (MV KSČ s. Nedvěd; ZO KSČ s. Šimek, Šrámek, Nedvěd, 
Haklová, Krčilová; ZO ROH s. Kuklová, Horák, Svobodová, Paroulková, Novotná, 
Nováková; MV NF s. Saifrt, Horák; ČSTV Sokol s. Roubal, Pokorná, Volková; Sbor pro obč. 
záležitosti s. Jaroš, Šrámek, Tejkalová, Svobodová; knihovnice MLK v Noutonicích 
s. Otisová) a dalšímu studiu (vysokoškolské s. Votrubcová a Novanská). 

Zajímavé je zjištění, jak učitelé mohli uskutečňovat i zásadu J. A. Komenského poznat 
svou vlast i cizí země. O hlavních prázdninách prožívali svou dovolenou takto: 
M. Šrámek (Rakousko, Jeseníky vlast. vozem); A. Saifrt (Rakousko soukr. vozem, vlast. 
základna na  
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Šumavě), J. Krátký a M. Krátká (Beskydy, Mariánské Lázně vl. vozem), B. Roubal (Šumava 
– podnik. chaty), A. Volková (Jugoslávie s Čedokem), J. Krčilová (SSSR s Čedokem), 
M. Haklová (Beskydy), M. Jaroš (stavba chaty), M. Horák a M. Nedvěd (NDR se zájezdem 
OV SZŠ), D. Otisová (stavba družstevního domu), K. Svobodová a K. Šimek (Morava vl. 
vozem), L. Filipová (Krkonoše vlastní chata), J. Jupová (rekreace ROH – poukaz), 
L. Pokorná (Rakousko podnik. autobusem), S. Škuthanová (západ. Německo a Rumunsko 
vlast. vozem), M. Novanská (SSSR studijní zájezd učitelů RJ, Dobřichovice vlastní chata), 
Z. Votrubcová (Afrika, Ghana – dlouholetý pobyt z titulu zaměstnání manžela 
dr. Votrubce). 

Materiální vybavení školy 

Zde bylo uděláno opravdu velmi málo, a to především proto, že pro letošní rok se nepoda-
řilo zajistit plánovanou generální opravu školy. Je přislíbena na rok 1971 a věříme, že v ní 
budou odstraněny všechny hlavní závady, které nás ve školní budově už po léta tlačí. 
Z plánovaných úkolů nebylo proto dokončeno instalování odpadu vody v pracovně chemie, 
vymalování školy bylo provedeno jen z části a také dokončení vybavení pracoven muselo 
být odloženo až po zmíněné generální 
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opravě. Nový nábytek do dvou učeben byl zakoupen, jak bylo plánováno, také kladina pro 
tělesnou výchovu. Zřízení rekreačního přestávkového prostoru před školou bylo dokonče-
no. 
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Výsledky klasifikace prospěchu a chování 

Ve škole bylo v závěru školního roku 540 žáků, z toho 267 dívek. Na nižším stupni bylo 
234 žáků, z toho 121 dívek. Z nich prospělo celkem 504 žáků, z toho s vyznamenáním (od 
V. třídy) 62 žáků. Nedostatečnou na konci roku mělo 33 žáků, z nich 11 byla povolena 
opravná zkouška po prázdninách a většina z nich postoupila do vyšší třídy. Nejvíce 
nedostatečných bylo opět v českém jazyce (22) a v matematice (20). V ruském jazyce je 
10 nedostatečných, v zeměpise 7, v dějepise 6, v přírodopise 5 a ve vlastivědě 2. 98 žáků 
obdrželo v závěru školního roku pochvalu třídního učitele za vzornou práci. Žákyně Hana 
Nováková a žák Josef Žebera byli ředitelem školy vyznamenáni a odměněni jako nejlepší 
žáci školy v tomto školním roce. K hodnocení prospěchu dodáváme, že je zvlášť potěši-
telné, že s výjimkou třídy VII.B není od VII. tříd výše neprospívajících žáků. 
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Rozmístění vystupujících žáků 

Celkem školu opouští 44 chlapců a 39 dívek. 24 žáků se hlásilo na výběrové školy 
a vykonalo přijímací zkoušky, z nich 4 žáci nebyli přijati pro nedostatek místa. Ostatní žáci 
zvolili si některý z mnoha nabízených učebních oborů. Převažují opět černá řemesla 
u chlapců, u dívek pak prodavačky. Chlapci vystupující z nižších tříd zvolili si povolání ze 
stavebních oborů. Pro práci v zemědělství se rozhodlo 6 žáků. 

V závěru školního roku odchází ze školy do důchodu s. Jaroslav Krátký. Je to nesporně 
výrazná učitelská osobnost s velkými zkušenostmi, vysoce odborně fundovaná, jíž bude 
škola dlouho postrádat. Za jeho celoživotní úsilí a práci ve prospěch dětí a školy i za jeho 
činnost mimoškolní, především v odborné práci mu právem náleží uznání a upřímný dík 
nás všech.  

Je možno konstatovat, že škola se celku úspěšně zhostila valné většiny úkolů, které 
v tomto roce měla. Na této práci se podíleli všichni členové pracovního kolektivu. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: S. Škuthanová 
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1. Význam školního roku 

Podstatným znakem práce v uplynulém školním roce byl výrazný vzestup ideového a poli-
tického působení školy, jež se stupňovalo s blížícími se oslavami 50. výročí založení 
KSČ. Tato aktivita se projevila i na veřejných vystoupeních učitelů a žáků a posílila velmi 
výrazně vážnost školy v obci. To byl nesporně největší klad naší celoroční práce. Ta byla 
připravena na zahajovací pedagogické radě 28. srpna 1970, jíž se zúčastnili jako hosté taj. 
MNV s. Leština a předseda škol. komise MNV s. Kadera. V souvislosti s odchodem dlouho-
letého učitele naší školy J. Krátkého zhodnotil s. Kadera jeho celoživotní práci a předal 
mu jménem rady MNV čestný diplom s poděkováním za velké a dlou- 
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holeté úsilí, které věnoval výchově zdejších dětí i veřejné činnosti v obci. Novou členkou 
sboru se stala s. Dagmar Jelínková. Narodila se [***] v Praze, maturovala na Jiráskově 
pedagog. gymnáziu v roce 1957 a získala aprobaci pro český jazyk a ruský jazyk v VI. až 
IX. třídě na Pedagogickém institutu v Brandýse v roce 1964. Na školu nastoupila 1. září 
1957 v Praze 6, Bachmačská, od roku 1958 působila na ZDŠ v Kněževsi, od roku 1961 na 
ZDŠ ve Středoklukách a odtamtud přešla od školního roku 1970/71 k nám. Provdala se za 
Václava Jelínka, technického kontrolora TOS ve Středoklukách, a je matkou dvou dětí, 
[***]. 

Práce školy probíhala za tohoto obsazení: Ředitel školy M. Šrámek, zást. ředitele A. Saifrt, 
tajemnice K. Svobodová, I.A J. Krčilová, I.B P. Paroulková, II.A M. Krátká (vedoucí 
metodického sdružení učitelů I.–IV. tř.), II.B I. Tejkalová, III.A M. Kuklová, III.B 
J. Jupová, IV.A A. Vlčková, IV.B B. Kšírová, V.A V. Novotná, V.B D. Šváchová, VI.A  
A. Volková (správkyně pracovny Vv, školní zahrady 
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a kabinetu přír. věd), VI.B M. Horák (vedoucí PK spol. věd), VII.A M. Jaroš (správce 
pracovny hudeb. výchovy a dílen), VII.B L. Zpěváčková (správkyně pracovny přírodopisu, 
pozemků, vedoucí PK přír. věd), VII.C Mir. Haklová (správkyně pracovny matematiky 
a vedoucí PK matematiky), VIII.A K. Šimek (správce pracovny fyziky a správce inventáře), 
VIII.B B. Roubal (správce kabinetu tělesné výchovy), VIII.C S. Škuthanová (správkyně 
pracovny ČJ2, zdravotnice školy), IX.A L. Pokorná, IX.B J. Konířová (správkyně kabinetu 
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ČJ1 a žákovské knihovny), IX.C M. Nedvěd (vedoucí PK ruského jazyka, bezpečnostní 
technik), bez třídnictví působily L. Vejdělková (správkyně pracovny chemie), Z. Votrubcová 
(správkyně pracovny zeměpisu). D. Jelínková, H. Neubergová, D. Otisová. 

Bylo zavedeno poloodborné vyučování v V.AB RJ (Dag. Jelínková), V.B Hv (M. Šrámek), 
v V.A Tv (D. Šváchová), v V.B Vv (V. Novotná), dále byly zavedeny nepovinné předmě-
ty v I.–III. třídě pohybové hry (4 odd.), na vyšším stupni něm. jazyk v VIII. a IX. třídách 
(A. Saifrt), sborový zpěv (M. Jaroš), sportovní hry chlapců (Boh. Roubal) a dívek (L. Pokor-
ná) a konečně dvouho- 
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dinové volitelné předměty, a to cvičení z ČJ a matematiky v VII. a VIII. třídách, něm. 
jazyk v VII. třídách a chemická praktika v osmých třídách. 

V oblasti výchovné práce byla věnována největší pozornost názorné výchově v duchu 
marx-leninském. Bylo tomu tak proto, že se v obci aktivisovala náboženská výchova, 
prováděná novým mladým farářem dr. Hlaváčkem. Na vyučování náboženství se přihlásilo 
24 žáků, z nichž polovina tyto hodiny navštěvovala. Mimo to soustředil farář kolem sebe 
poměrně velkou skupinu jak školní, tak i starší mládeže a výrazně na ni působil. Škola 
čelila tomuto vlivu zesílením působnosti vědeckého světového názoru ve všech předmě-
tech a mimo školu především rozvíjením zájmové činnosti a práce PO. Toto úsilí přineslo 
úspěch, a to nezávisle na tom, že později došlo k odvolání faráře z obce. Se světově 
názorovou výchovou postoupila i výchova k třídnímu chápání společenských jevů, a to 
nejen v předmětech společensko-vědních, ale 
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i v takových akcích, jako byla řízená individuální četba knih Vstanou noví bojovníci, Anna 
proletářka a Rudá záře nad Kladnem, k nimž byly pak organizovány besedy. Byly to 
i exkurze do Gottwaldova a Leninova muzea, které této výchově účinně pomohly. Ovšem 
nejpůsobivějším prostředkem bylo samo 50. výročí KSČ. K němu škola připravila řadu 
akcí. Už na podzim to byl Měsíc čsl. sovětského přátelství, pro jehož zahájení i ukončení 
připravila škola kulturní program a v něm mimo návštěvu dvou filmů rozšířila i dopisování 
našich dětí v počtu 64 s dětmi sovětskými. Nejúčinnější akcí byla návštěva sovětských 
turistů z Odincova, k níž došlo 21. června. Oboustranně vřelé přátelské setkání našich dětí 
se sovětskými lidmi svědčilo o upevnění výchovy k proletářskému internacionalismu. 

Třetí nejvýznamnější složkou komunistické výchovy byla výchova k social. vlastenectví. 
Vůdčí myšlenkou této výchovy bylo poznání, že kdo nemiluje vlastní národ, nemá v úctě 
ani ná- 
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rod jiný. K posílení této výchovy byla organizována vlastivědná soutěž, která probíhala 
už druhým rokem, je řízena A. Saifrtem a těší se značnému zájmu dětí. Jejím smyslem je 
prohloubit zájem dětí a jejich vědomosti o rodné obci a kraji a podnítit jejich účast na 
zkrášlení obce. Jde tedy o originální soutěž, letos převážně zaměřenou k historii dělnického 
hnutí u nás (pramenem byla práce Vývoj dělnického hnutí na Hostivicku, připravená 
skupinou pracovníků jako dar k 50. výročí založení KSČ). Soutěže se zúčastnilo na 125 dětí 
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v pětičlenných družstvech a řešilo ve dvou kolech, podzimním a jarním, vždy po třech 
soutěžních listech úkoly z oblasti dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky a umění. Každé 
kolo bylo vyhodnoceno zvlášť, pět vítězných družstev bylo odměněno věcnými cenami, jež 
věnovalo SRPŠ v hodnotě 1 000 Kčs. 9. února natočil o této soutěži rozhovor s jejím 
vedoucím a žáky IX. tříd Vančurou a Čechem redaktor krajského vysílání pro mládež. 
Relace 
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pak byla vysílána v Pionýrské jitřence. Soutěž podnítila žáky k zhotovení tabulek s informa-
cemi o význačných budovách v obci (zámek, MNV, stanice bývalé koňské dráhy atp.) 
Tabulky pak byly upevněny na tyto budovy. 

K 50. výročí KSČ uspořádala škola tři akce. Byla to především výtvarně-technická 
soutěž žáků, probíhající ve třech kategoriích. Zúčastnilo se jí 145 žáků, kteří odvedli 
většinou práce ideově i technicky mimořádné úrovně. Svědčí o tom i skutečnost, že přes 
80 prací bylo vystaveno v Dělnickém domě u příležitosti hlavní oslavy. Druhou neméně 
významnou akcí byla sbírka na pomoc dětem bojujícího Vietnamu, jež vzešla z podnětu 
našich dětí a vynesla 2 578 Kčs a 1 600 kg starého papíru. Nejnáročnějším úkolem byla 
příprava a provedení kulturního programu, které bylo svěřeno MV KSČ škole. Pásmo, 
napsané ředitelem školy a nacvičené s dětmi J. Konířovou, L. Pokornou, S. Škuthanovou, 
M. Jarošem za aktivní účasti dalších učitelů Nedvěda, Saifrta, Šimka, Krátkého, zachyco-
valo v ideové 
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lince boj dělnické třídy u nás od počátku až po dnešek. V závěru pak velmi jasně hovořilo 
k dnešní mladé generaci. Provedení v Dělnickém domě 21. května, kdy tam byla zároveň 
odhalena pamětní deska straně, se setkalo s mimořádným úspěchem a stalo se skutečným 
vrcholem nejen oslav výročí, ale i naší celoroční výchovné práce. S uspokojením lze říci, že 
i na zvelebení obce a okolí školy měli naši žáci spolu s třídními učiteli značný podíl 
a odpracovali na počest 50. výročí KSČ 1 176 hodin. V letošních oslavách 1. máje, jichž se 
zúčastnila opět celá škola, se nejvýrazněji uplatnil s. Horák, který ve funkci úřadujícího 
předsedy MV NF a předsedy májové komise udělal nesmírný kus práce. 

Zatímco ideově politická výchova zaznamenala nebývalý vzestup, zůstaly poněkud pozadu 
ostatní složky výchovy. Bylo to proto, že tato oblast ustoupila nesporně naléhavějším 
úkolům ideově politickým. Přesto lze říci, že výchovné a vyučovací úkoly, dané osnovami, 
byly splněny. Prověrka ředitele a 
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a zástupce v hlavních předmětech neukazovaly pokles vědomostí dětí. Na druhé straně 
nebyl však proti minulému roku zjištěn žádný výrazný pokrok a možno říci, že situace 
v této oblasti ustrnula. 
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V 9. třídách doběhla úplná vnější diferenciace, v 7. a 8. třídách byly zavedeny volitelné 
předměty, a to cvičení z ČJ, M, Něm. jaz., přírodní a chemická praktika. Vzhledem k těmto 
volitelným předmětům bylo zpočátku upuštěno od organizování doučovacích skupin pro 
zaostávající žáky, ale situace si později vynutila jejich zřízení a ty pak po celý rok učitelé 
vedli, aniž je měli honorovány. Učitelé se s potřebou doučování žáků vyrovnali formou 
osobních závazků a z vlastní iniciativy tak napravili, co bylo organizačně pokaženo. Svou 
práci zlepšovali přenášením poznatků z instruktáží OPS, organisovali kurs zacházení 
s novými pomůckami (zpětný projektor atd.) a několik vzájemných hospitací s využitím 
těchto pomůcek. Stále častěji užívali při vyučování metody individuální péče, skupinového 
vyučování, prodlouženého výkladu, dotvrzování výkladu opakováním atd. 

V tomto školním roce byl zaznamenám další pokles 
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stavu žactva, a to na 524, z toho 256 dívek, proto se i počet tříd snížil na 21. Z těchto 
524 žáků prospělo prostě nebo s vyznamenáním 491 žáků, z toho od 5. třídy s vyzname-
náním 85 žáků. Neprospělo 33 žáků, z nichž třinácti byla povolena opravná zkouška po 
prázdninách. Z přihlášených 19 žáků bylo přijato na výběrové školy 11. 

Školní družinu navštěvovalo 48 žáků. Její umístění v nově získaném provizorním domě 
na náměstí je poněkud lepší, pokud se týká vzhledu, nikoliv však prostoru. Ten je stále 
stísněný a bylo proto nutno přikročit ve spolupráci se škol. komisí MNV k částečnému 
výběru dětí. Obě vychovatelky, s. Věd. Vlčková a O. Sršňová usilovaly o zlepšení prostředí 
zkvalitněním své práce. 

Pro pionýrskou organisaci SSM se podařilo za účinné pomoci místního výboru KSČ, 
složek NF a v neposlední řadě i žáků získat novou klubovnu. Byla dokončena v jarních 
měsících a slavnostně otevřena za účasti zástupců ONV a místních složek 21. června. 
Stavba má hodnotu 192 000 Kčs; nejvíce si na této stavbě vážíme skutečnosti, že na jejím  
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budování se podílely děti 1 670 hodinami. V PO aktivně pomáhají z našich řad s. Šimek, 
který vede šachový kroužek PO, s. Sršňová, která vede oddíl jisker, a sekretářka školy 
s. Svobodová, vedoucí dívčího oddílu. Slavnostního otevření se zúčastnila i televize, která 
snímala i přestřižení pásky, jímž byl jako čestným úkolem pověřen Jiří Urban, žák 9. třídy 
za to, že odpracoval 125 hodin. V pionýrském oddílu pracovalo celkem 10 oddílů, z toho 
4 oddíly jisker se 48 dětmi, 2 oddíly mladších pionýrů ze 4.–6. tříd s 25 dětmi a 4 oddíly 
starších pionýrů ze 7.–9. tříd s 57 dětmi. Skupinovým vedoucím byl s. Jar. Zelenka a jemu 
pomáhaly kromě zmíněných učitelek ještě s. Irena Havlíčková, studující K. Svobodová 
a z rodičů dětí s. Vaněčková, Sloupová, Vodolánová a Šídová.  

V tělovýchovné jednotě Sokol cvičilo více než 150 dětí, které vedli učitelé s. Roubal, 
Pokorná a Volková. 

V roce 1971 podstatně stoupla vážnost školy v obci. Byl to důsledek jasného spolupůso-
bení všech učitelů při uskutečňování politiky KSČ. Byla to škola, která zajišťovala většinu 
politických i kulturních akcí v obci. Soudruh Šrámek, Jaroš a Tejkalová 
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pracovali ve Sboru pro občanské záležitosti, Saifrt a Horák v místním výboru NF, 
M. Nedvěd už po léta v MV KSČ jako vedoucí lektorské skupiny. 

 

II. Práce učitelského sboru mimo školu 

Na škole vyučovalo v tomto školním roce celkem 29 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny 
mládeže. Z tohoto počtu bylo 8 mužů a 23 žen. Všichni bez rozdílu se ve větší či menší 
míře podíleli na úspěších, které škola dosáhla. K této angažovanosti učitelů nesporně 
přispěly politicko-pracovní a stranické pohovory, ke kterým na počátku školního roku došlo 
a při nichž všichni členové učitelského kolektivu uzavřeli závazky. Jejich splnění bylo 
provedeno zvláštním hodnocením, v němž bylo konstatováno, že bylo odpracováno 
1 066 hodin v hodnotě 22 352 Kčs. Kromě uvedených soudruhů se téměř všichni ostatní 
podíleli na mimoškolní práci, tak s. K. Šimek je předsedou ZO KSČ a členem komise při 
MNV, D. Otisová je kronikářkou MNV v Lichocevsi, B. Roubal pracuje v OV ČSTV a ÚV 
ČSTV, J. Krátký a A. Saifrt je členem hudebního kroužku Sokola, J. Krčilová je jed- 
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natelkou SČSP, M. Haklová je členem škol. komise MNV, Fr. Řeháková je členkou výboru 
Sokola, M. Kuklová je předsedkyní ZV ROH, J. Jupová je členkou Sboru pro občanské 
záležitosti, L. Pokorná je členkou výboru Sokola v Dejvicích a cvičitelkou. Ostatní nejme-
novaní učitelé neměli konkrétní funkce, ale všichni se podíleli na mimoškolních akcích 
školy. 

Po stránce vyučovací a výchovné byl na škole poměrně vyrovnaný kolektiv, v němž bylo 
několik výraznějších individualit (Krátký, Saifrt, Horák, Roubal, Jupová, Krátká, Pokorná, 
Škuthanová), vedle nichž úspěšně pracovali ostatní a odváděli dobrou práci. 

Vedle úkolů ve školní a mimoškolní činnosti zaslouží úcty i péče žen-učitelek o rodiny, 
zvláště proto, že většina z nich pečuje o malé děti. Z 31 členů sboru pečuje 23 žen 
o 42 dětí. 

 

III. Významné události 

Na počátku září nastoupila po mateřské dovolené s. Kšírová, do ŠD s. Balíčková, za 
M. Novanskou, která odešla na třináctitýdenní studijní dovolenou, 
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F. Řeháková. Na mateřskou dovolenou odešly V. Jelínková z ŠD a L. Vejdělková. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 8 
Kronika základní devítileté školy v Hostivici 1967–1976 – školní rok 1970/1971 38 
 

 

7. října byly uskutečněny pohovory s nestraníky před komisí složenou z okres. škol. 
insp. s. Kašíka, předs. škol. komise MNV s. Kadery, zást. ředitele s. Saifrta, předsedy org. 
KSČ s. Šimka. Učitelé v pohovorech vysvětlovali svůj postoj k událostem v roce 1968–69, 
vyslovili svůj souhlas se současnou politikou strany a svou vůli pomoci konkrétně při jejím 
uskutečňování. Po těchto pohovorech byly vytyčeny osobní plány ideově politického studia 
a závazky jednotlivců. 

6. 11. se zúčastnily děti sborovým zpěvem a recitacemi slavnostního zahájení Měsíce 
přátelství v AZ Praga, na němž promluvil s. Kosan. Do pořadu přispěli také účastníci 
hudebních kursů Osvětové besedy a učitelé naší školy. 10. prosince na slavnostním 
zasedání MNV v Dělnickém domě byl ukončen Měsíc přátelství, na němž opět účinkoval 
pěvecký sbor naší školy. K přítomným promluvil český zástupce sovětského velvyslanectví. 
Za účast při těchto akcích dostalo se škole díku odbočky 
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SČSP. 9. prosince byl zahájen na škole kurs civilní obrany pro žáky 8. a 9. tříd, jejž vedli 
s. Jaroš, Nedvěd, Šimek a Roubal. 14. prosince došlo z Kanceláře presidenta republiky 
„Děkuji srdečně za Vaše blahopřání k narozeninám – generál Svoboda.“ 

3. ledna v první vyučovací hodině byl dětem vysvětlen význam zahájení 5. pětiletky. Ve 
dnech 11.–17. ledna se zúčastnilo 40 žáků 7. a 8. tříd výcvikového lyžařského zájezdu 
ve Vítkovicích, chata Jasná, který provedli s. Roubal a Pokorná. V únoru věnovalo 
Sdružení rodičů a přátel školy na zakoupení orffovského instrumentáře pro aktivaci 
dětí v hudební výchově. Z peněz byla zakoupena sopránová zvonkohra, sopránová a altová 
flétny a bubínek. Byla vyhlášena řada soutěží k 50. výročí KSČ, především soutěž 
slohová s tématikou z dělnického hnutí, dále soutěž výtvarně technické s obdobnou 
tématikou a soutěž místní lidové knihovny „Kdo ví, odpoví“ s náměty podobnými. 9. května 
navštívili žáci 8. a 9. tříd v počtu 135 výstavu „50 let KSČ“, uspořádanou ve výstavní síni 
U Hybernů v Praze. 

11. března navštívila naši školu spisovatelka 
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Marie Podešvová a uspořádala besedu s našimi žáky o knihách „Mišulova kouzelná 
křída“ a „U nás na kotárech“, které děti četly. Srdečné vyprávění autorčino a vtipné dotazy 
dětí navodily hřejivé ovzduší. Jen neradi jsme se s ní loučili a těšili se na večerní besedu 
pro dospělé, uspořádanou v místní lidové knihovně o jejích knihách „Skleněná duha“ 
a „Setkání“. 

29. března se zúčastnili žáci 8.B spolu s učiteli v krematoriu v Motole pohřbu Václava 
Melichara, žáka této třídy, který tragicky zahynul 23. března. Byl to hodný chlapec, který 
měl nastoupit po prázdninách jako opravář do STS a velmi se na tuto práci těšil. 

Z 94 žáků, kteří se zúčastnili slohové soutěže, se velmi pěkně umístily: 1. J. Černochová 
(téma: Za lepší život lidí), 2. J. Klimešová 9.B (téma: Z počátku KSČ), 3. M. Zikánová 9.C 
(téma: 25 let budování socialismu). Práce těchto žákyní byly v okresním kole hodnoceny 
jako velmi dobré a postoupeny do krajské soutěže. V krajském kole bylo pak vybráno 
11 nejlepších prací, z to- 
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3 z naší školy. Tradiční den učitelů jsme oslavili letos v Domě zaměstnanců v dopravě na 
Vinohradech. Po slavnostních projevech jsme vyslechli koncert Pěveckého sdružení 
pražských učitelů. 8. dubna uspořádala škola branné cvičení, jehož tématem bylo: Branná 
dopravní soutěž ZDŠ k 50. výročí KSČ. Závodili chlapci a děvčata 6.–9. tříd ve čtyřech 
kategoriích. Na stanovené trati prováděli žáci tyto úkony: 1. Znalost dopravních předpisů 
(státní silnice), 2. jízda zručnosti na kole (sokolské hřiště), 3. hod granátem na cíl (hřiště 
pod hrází), 4. ručkování na vodorovném laně, 5. první pomoc a doprava raněného 
družstvem v plynových maskách (u bažantnice), 6. orientace mapy v terénu a určení 
pochodového úhlu (silnice u litovického nádraží). Nejlepší družstva postoupila do okresního 
kola, jež bylo uspořádáno v Hostivici 20. dubna. Vítězové jednotlivých kategorií: I. chlapci 
– 1. Hostivice, 2. Roztoky, 3. Jílové. II. ml. dívky: 1. Zbraslav, 2. Slivenec, 3. V. Přílepy. 
III. st. chlapci: 1. Hostivice, 2. Štěchovice, 3. Davle 
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IV. st. dívky – 1. Davle, Řevnice, Černošice. Zúčastnilo se 210 dětí z 12 škol a závod 
organisovali B. Roubal, L. Pokorná, A. Volková a žáci 9.A. 

21. dubna hospitovali učitelé tělesné výchovy ze Středočeského kraje, vedeni krajským 
metodikem s. Novým, při hodině her u B. Roubala a L. Pokorné. Koncem dubna byl 
otevřen parčík před školou jako oddechový prostor pro naše žáky o přestávkách. 
Zahradní úprava a 12 laviček vytvořily příjemné prostředí, jehož děti velmi rády využívaly. 

V únoru byla vyhlášena na naší škole soutěž „5 hodin pro hezčí obec“. Učitelé občanské 
výchovy vysvětlili žákům význam pěkného pracovního prostředí pro činnost člověka. 
O volných půldnech a sobotách pracovali pak žáci pod vedením třídních učitelů a vedou-
cích pionýrské skupiny na úpravě Husova náměstí 235 hodin, na parčíku před školou 
154 hodin, úprava okolí stanice ČSAD 141 hodin, na úpravě sokolského cvičiště 255 hodin 
a na výstavbě pionýrské klubovny 391 hodin, celkem 1 176 hodin. V předvečer prvního 
máje 
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uspořádal v Dělnickém domě dětský pěvecký sbor Ráček z 1. ZDŠ v Rakovníku řízený 
dirigentem Mir. Hubatým koncert pro naše žáky. Byly to krásné chvíle poezie a hudby, jež 
se zapsaly nezapomenutelnými dojmy do dětských srdcí. 

15. května se zúčastnili členové sboru Národní směny (pracovali na inventářích, úklidu 
kabinetů, nátěru plotu atd.). 

21. května přispěla škola velmi zdařile k úspěchu slavnostní akademie k 50. výročí KSČ, 
a to pásmem poezie a zpěvu, jež sestavil ředitel školy M. Šrámek a provedli členové 
orchestru Jos. Kaplánka. Orchestr řídil Mir. Jaroš a hráli v něm J. Krátký a A. Saifrt, 
recitace připravily J. Konířová a S. Škuthanová. 

25. května vykonal inspekci na škole oši J. Kašík, hospitoval v několika hodinách 
a kontroloval řídící činnost vedení školy. 
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25. května vysvětlili vyučující v první hodině význam XIV. sjezdu KSČ, téhož dne 
v Praze zahájeného. Odpoledne byla slavnostní schůze ZO KSČ, na níž byla předána 
čestná uznání s. Tesárkovi, 
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Horákovi, Nedvědovi, Saifrtovi, Krčilové. 

31. května a 1. června se zúčastnil školení učitelů CO M. Nedvěd na Zbraslavi. 

Čtenářská soutěž „Kdo ví, odpoví“, kterou organisovala knihovnice MLK M. Klimešová, 
podchytila zájem 55 žáků. Do okresního kola postoupili J. Procházková 7. tř., H. Klímová 
8. tř., Z. Morvaiová 8. tř., M. Morvai 6. tř., J. Melenová 6. tř., B. Froňková 6. tř. 

Pěkného červnového počasí využili žáci i učitelé k poznávání krás naší republiky. Tak 
5. a 6. června podnikli učitelé zájezd s ROH do jižních Čech (Blatná, Husinec, 
Prachatice, Vimperk, Železná Ruda, Klatovy, Plzeň). Ve dnech 12. a 13. června shlédly děti 
7. tříd pod vedením s. Zpěváčkové a Haklové České Švýcarsko, ve dnech 23.–27. června 
putovaly děti 9. tříd pod vedením s. B. Roubala a L. Pokorné po Vysokých Tatrách 
(Štrbské pleso, Zbojnické sedlo, Teryho chata, Skalnaté pleso, Tatranská Lomnice, Belan-
ské jeskyně atd.). 

18. června mile překvapily celou naši školu děti ZDŠ v Rotavě, které účinkovaly se svou  
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hudbou v Praze při slavnostním předání darů vietnamským dětem. Ve třídě naší školy 
přenocovaly a odměnily se pak hudebním zastaveníčkem před školou a večer při setkání 
učitelů s žáky, kteří před 20 lety skládali první závěrečné zkoušky. Setkání se konalo 
v nově zřízeném hotelu U chmelového keře,26 bylo velmi srdečné, neboť všichni žáci 
vzpomínají na školu s povděkem. Pěknému večeru přispělo setkání s turisty z okresu 
Odincovo v Dělnickém domě. Je to okres poblíž Moskvy, s nímž má okres Praha-západ 
družbu. V uměleckém pořadu vystoupili jednak lidoví umělci z Odincova, jednak naše děti. 

Není neskromné, jestliže se zmíníme o tom, že za všechnu veřejnou práci školy se nám 
dostalo poděkování od MV KSČ, MV NF, MNV, zejména za vynikající účast při oslavách 
50. výročí KSČ. 

Práce v uplynulém školním roce byla ukončena na závěrečném shromáždění všech 
žáků a učitelů v Dělnickém domě 29. 6. Ředitel školy na něm zhodnotil celoroční činnost 
a vyzvedl 
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zejména ty žáky, kteří nad svou práci ve škole dosáhli vynikajících úspěchů v soutěžích. 

Za nejlepší žákyni školy vyhlásil H. Hanušovou z 9.A, za nejpilnější M. Hlinkovou z 9.A. 
Kromě nich bylo vyznamenáno a odměněno knihami a jinými věcnými cenami celkem 
53 žáků. Byly to radostné chvíle, při nichž se otřásal sál potleskem vítězům. Z jejich očí 
zářila radost a uspokojení nad dobrou prací i nad jejich spravedlivým hodnocením. 

                                                 
26  Čsl. armády čp. 22 a 105. Hotel s restaurací byl znovu otevřen po rekonstrukci. 
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Když jsme se rozcházeli na prázdniny, netušili jsme, že pro Lenku Vaňkovou z 5. tř. to 
budou prázdniny poslední. Za pobytu v prázdninovém táboře zemřela náhle 2. srpna. 
Posledního rozloučení s hodnou a velmi svědomitou spolužačkou se zúčastnily děti 
a učitelé 7. srpna na litovickém hřbitově. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: L. Zpěváčková 
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A) Význam školního roku 

Pravidelný chod života školy byl letos ovlivněn dvěma významnými skutečnostmi. První 
z nich, volby do všech stupňů národních výborů, Sněmovny lidu, Sněmovny národů 
a Federálního shromáždění, byl zkouškou politické vyspělosti učitelského sboru. Lze říci, že 
se úkolů vyplývajících z přípravy voleb zhostili úspěšně, a to jak M. Horák ve funkci 
předsedy místní volební komise, tak skupina učitelů pověřená agitací v místním rozhlase 
a na schůzích. Dokladem důvěry 
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veřejnosti v práci učitelů bylo zvolení dvou členů sboru A. Saifrta a M. Jaroše za poslance 
MNV.  

Druhým náročným úkolem bylo zajistit vyučování za velmi ztížených podmínek generální 
opravy budovy probíhající od ledna do června. Hluk a prach při prorážení zdí pro 
elektrickou a vodovodní instalaci, neustálé uvolňování vždy nejméně tří učeben a z toho 
plynoucí organizační změny kladly nesmírné nároky na vedení školy, učitele a žáky 
i správní zaměstnance. Přes tyto překážky podařilo se zvýšeným úsilím všech splnit 
náročné úkoly plánu v oblasti ideového působení a vyučování. 

 

B) Zahájení školního roku 

Školní rok byl zahájen pedagogickou radou 26. 8., na níž byly přivítány L. Filipová, vracející 
se po mateřské dovolené, a I. Havlíčková, nově nastupující z Jenče. Škola měla 253 žáků 
(z toho 132 dívek) 
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I.–V. ročníků v 10 třídách, 265 žáků (z toho 126 dívek) VI.–IX. roč. rovněž v 10 třídách, 
celkem 518 žáků (258 dívek) ve 20 třídách. 17 tříd bylo umístěno v hlavní budově (střídaly 
pouze II. třídy) a dvě ve školičce. Družiny mládeže měla 2 odd. se 47 dětmi a byla 
umístěna v provizorní dřevěné stavbě na Husově náměstí, postavené původně pro 
zaměstnance správy silnic v roce 1967 a přizpůsobené pro účely družiny mládeže, zvláštní 
školy a místní lidové knihovny. Vyučování tělesné výchově sloužila tělocvična a hřiště 
Sokola, pracovní výchově 2 dílny, truhlářská a kovoobráběcí, u Findejsů. Také letos bylo 
zavedeno poloodborné vyučování RJ, Tv, Hv ve IV. a V. třídách a nepovinné předměty: 
praktika z chemie – 15 žáků VIII. tříd, 2 odd. německého jazyka – 15 žáků VII. tříd 
a 15 žáků VIII. tříd, sportovní hry – 43 žáci VI.–VIII. tříd, cvičení z ČJ – 18 žáků IX. tříd, 
cvičení z M – 16 žáků  
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IX. tříd. Na škole působilo 28 učitelů (z toho 21 žen) pověřených těmito pracemi ve 
škole a funkcemi na veřejnosti: 
Miloš Šrámek, ředitel školy, učil Hv ve IV.AB, V.AB a VI.C, byl kronikářem obce, členem 

Sboru pro obč. zál., členem výboru SRPŠ, členem SČSP. 
A. Saifrt, zástupce ředitele, učil ČJ v IX.A, něm. v VII.A a VIII.A, Hv v VIII.A, byl správcem 

učitelské knihovny, ved. PK ČJ, poslancem MNV, předsedou komise pro životní 
prostředí, členem předsednictva MV NF, lektorem ideologické komise (filosofie) OV 
KSČ a aktivistou školské komise. 

K. Svobodová, tajemnice školy, ve výboru ROH hospodářem, členem Sboru pro občanské 
záležitosti. 

M. Kuklová, učitelka, třídní I.A, byla předsedkyní výboru ROH, vedoucím metodického 
sdružení učitelů I.–IV. tříd. 

J. Jupová, učitelka, třídní I.B. 
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J. Krčilová, učitelka, třídní II.A, jednatelkou místní odbočky SČSP, členkou výboru NF a ZO 
KSČ na škole. 

P. Paroulková, učitelka, třídní II.B. 
I. Havlíčková, učitelka, třídní III.A, oddílová vedoucí PO a členka okresní pionýrské rady. 
I. Tejkalová, učitelka, třídní III.B, členkou Sboru pro občan. zál. 
V. Novotná, učitelka, třídní IV.A. 
D. Šváchová, učitelka, třídní IV.B, předsedkyní SRPŠ při MŠ ve svém bydlišti. 
A. Vlčková, učitelka, třídní V.A. 
B. Kšírová, učitelka, třídní V.B. 
D. Otisová, učitelka, třídní VI.A, ČJ 6.A a 9.AB, Hv 6.AB, 7.A, Pz 9.AB, knihovnice Místní 

lidové knihovny a kronikářka v Noutonicích. 
J. Konířová, učitelka, třídní VI.B, ČJ 6.BC, RJ 6.ABC a 9.A, ved. PK rus. j. 
L. Filipová, učitelka, třídní VI.C, Ch VIII. a IX. tř., Díl. VI. a VII.A tř., chem. prakt. 8. tř, 

Z v VI.C, postgraduál. studium. 
A. Volková, učitelka, třídní VII.A, cvičitelka TJ 
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Sokol Hostivice, členka redakční rady místního rozhlasu, Př v VII.A, F v VII.A, Tv 
v VI.A a VIII.A a IV.B, SH dívek v VII.A, VIII.C, IX.B, pozemky VII.A, správkyně 
pracovny výtvar. výchovy, kabinet přírodopisu, nástěn. v I. patře. 

H. Neubergová, učitelka, třídní VII.B, M VI.BC, VII.AB, rýs. IX.A. 
M. Jaroš, učitel, třídní VIII.A, Př. VIII.AC, dílny VII.B, VIII. a IX. třídy, Hv v VII.B, VIII.BC, 

IX.AB a sborový zpěv, správce prac. Hv a dílen, distrib. pomůcek, poslanec MNV, člen 
okresní školské komise, předseda Soboru pro obč. zál., aktivista školské komise MNV, 
člen redakční rady a režisér místního rozhlasu, dirigent dechové hudby závod. klubu 
Praga. 

L. Zpěváčková, učitelka, třídní VIII.B, Př VI.ABC, VII.B, VIII.B, IX.AB, pozemky VI.B 
a VIII.ABC, ved. PK přír. věd, správkyně pracovny přírodopisu, škol. pozemku a cvič. 
kuchyně. 

M. Haklová, učitelka, třídní VIII.C, M VI.A, VIII.ABC, rýs. IX.B, správkyně pracovny mat., 
ved. PK mat., 
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aktivist. škol. komise MNV, členka výboru ZO KSČ 
K. Šimek, učitel, třídní IX.A, M IX.AB, F VIII.AB, IX.AB, cvič. z M IX. tř., správce prac. 

fyziky, předseda ZO KSČ na škole, členem komise lidové kontroly, aktiv. OPS 
a školské komise MNV, vedoucí šachového kroužku na škole. 

S. Škuthanová, učitelka, třídní IX.B, ČJ VIII.AB, IX.B, Ztv, správkyně žák. knihovny, členka 
redak. rady místního rozhlasu. 

Z. Votrubcová, D VI.C, VII.AB, Z VI.A, VII.AB, VIII.ABC, Poz. VI.A, správkyně prac. 
zeměpisu. 

M. Horák, ČJ VII.AB, D 8 tř., cvič z ČJ v IX. tř., poz. VI.C, VII.B, vedoucí PK spol. věd, 
bezpeč. technik, místopředseda MV NF, aktivista škol. komise. 

D. Jelínková, RJ V.tř., VII.A 2 odd., VII.B, Vv VI.AB, VII.AB, ČJ VIII.B. 
M. Nedvěd, OV VI., VIII., IX. tř., F VII.B, VIII.C, člen MV KSČ, lektor KSČ, člen redakce 

míst. rozhlasu. 
L. Pokorná, RJ VIII. tř., IX.B, Tvd VI.BC, VII.AC, VIII.BC, IX.AB, správkyně kabinetu těl. 

vých., aktivistka OPS, členka cvič. sboru Sokola Dejvice. 
B. Roubal, Z VI.B, TVch VI.-IX. tř, výtvarná vých. VI.C, 
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Sport. hry chl., Vv VIII.AB, zdravotník školy, nást. v II. p., metodik OPS v Tv, člen ústř. 
cvič. sboru žáků ČSTV, náčel. Sokola Motorlet, člen red. rady čas. Základní 
tělovýchova. 
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C) Výsledky práce školy 

Také letos byl kladen velký důraz na ideově politické vzdělávání učitelů. Účastnili se ho 
straníci (v místní Večerní škole a v základním kroužku) i nestraníci z obvodu školy (v kursu 
pro bezpartajní). Přednášeli M. Nedvěd a A. Saifrt a kurs zakončili účastníci seminárními 
písemnými pracemi na témata z vědeckého světového názoru, z ekonomiky a ze světové 
socialistické soustavy a ústním pohovorem. 

Toto vzdělávání mělo příznivý vliv na ideové působení učitelů na žáky, jak bylo možno 
pozorovat při hospitacích, např. téma o národních výborech a významu voleb, ale také 
v diskuzích v metodických sdruženích a předmětových komisích, v pedagog. radách, na 
odborářských i stranických  
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schůzích. Informovanost učitelů o kulturně politických otázkách zvýšil skupinový odběr 
Tvorby, místní skupina SČSP předplácela pro učitele Týdeník aktualit. 

K odbornému růstu učitelů přispělo ukládání individuálního studia pedagogické 
literatury s tématikou z jednotlivých předmětů.  

Pro rodiče na třídních schůzkách vypracoval A. Saifrt témata cyklu přednášek odpoví-
dajících na výchovné problémy rodičů I.–IX. tříd. Cyklus tvoří 27 témat, po třech pro každý 
ročník. 

Plán školy, v němž byly zahrnuty všechny úkoly, vyplývající jak z hodnocení práce školy 
v uplynulém roce, tak i ze závěrů XIV. sjezdu KSČ, určoval cíle, k nimž se zaměřovalo úsilí 
všech vyučujících. Některým učitelům dosud působilo potíže uskutečňování jednotného 
výchovného a vzdělávacího procesu. Proto konzultovali své problémy nebo hospitovali 
u zkušených učitelů, jejichž působení na děti je účinné (Mir. Horák, M. Haklová, M. Šrá-
mek, A. Saifrt, K. Šimek, B. Roubal, L. Po- 
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korná, M. Jaroš, L. Zpěváčková). Vzestupný vývoj lze sledovat ve výchově k vědeckému 
světovému názoru a atheistické výchově i ve výchově k proletářskému inter-
nacionalismu a socialistickému vlastenectví. Tomu napomáhalo dopisování 31 dětí s dětmi 
v Sovětském svazu, tlumočnická úloha našich žáků při návštěvě sovětských turistů z Odin-
cova, besídky k Měsíci čsl. sovět. přátelství, zájezdy žáků vyšších tříd do sousedních zemí 
(Drážďany, Kladsko) a v neposlední řadě i úzká spolupráce s místní lidovou knihovnou, 
jejíž obě knihovnice A. Klimešová a J. Findejsová vycházely ochotně vstříc našim požadav-
kům, a to při organisaci hromadných  návštěv a půjčování knih, dále besed nad knihami 
a se spisovateli (H. Šmahelová, M. Podešvová) a výstavkami knih k významným výročím. 

Literárně estetickou výchovu prohloubily návštěvy v památníku Národního písemnictví 
(VII.A a IX. tř., s. Škuthanová), v muzeu A. Jiráska (IX. tř. A. Saifrt), divadelní představení 
(s. Škutha- 
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nová), Národní galerie (s. Roubal, Volková) i výchovných koncertů (M. Šrámek). Novému 
předmětu branné výchově vyučoval od 1. února 1972 podle osnov a instrukcí ze školení 
v Davli M. Nedvěd. Největšímu zájmu se těšily u žáků praktický výcvik a zdravotní přípra-
va, byl však pociťován nedostatek pomůcek pro zdravotní praxi a topografické práce. 

Výchovné práci učitelů pomáhaly instruktáže OPS, referáty na pedagogická témata 
a činnost metodického sdružení učitelů I.–V. tříd i předmětové komise učitelů českého 
jazyka, ruského jazyka, matematiky, společenských a přírodních věd.  

Výsledky výchovné a vyučovací činnosti si ověřovalo vedení školy hospitacemi, a to 
ředitel na I. stupni v 95 hospitacích v I.–V. třídě a zástupce ředitele 106 hospitacemi  
v VI.–IX. třídách, dále aktivními prověrkami vědomostí žáků. Intensivní činnosti bránily 
naléhavé neplánované úkoly, ukládané vyššími složkami (např. hodnocení učitelů, kontroly 
hygieny a bezpečnosti práce na obvodových školách atp.). Prospěch žactva se jevil  
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takto: z 518 žáků prospělo 493 žáků, z toho 95 žáků s vyznamenáním, neprospělo 
25 žáků, tj. 4,7 %. Na výběrové školy II. cyklu bylo přijato 14 žáků z 18 uchazečů, z toho 
5 chlapců a 9 dívek, a to: na gymnasium 5, na vojenské gymnasium 1, na SZOŠ 2, SEŠ 4, 
SPŠ 1, SŠSS 1. Podle původu bylo 8 žáků z dělnických a zemědělských rodin, 6 z rodin 
ostatních zaměstnanců. 

 

D) Mimotřídní a mimoškolní výchova dětí 

Pionýrská skupina P. Bezruče měla 114 členů v 8 oddílech, jež vedly z učitelek naší 
školy I. Havlíčková. Úzký styk se školou zajišťovala smlouva mezi PO a ZDŠ. Skupina plnila 
výchovný systém Plameny a Cesty, odpracovala 1 050 brigádnických hodin, uskutečnila 
výlety do Ratibořic, Lidic, navštívila Dům čsl. dětí na Hradě, Maroldovo panorama Bitvy 
u Lipan, Národopisné muzeum aj., zúčastnila se mírové slavnosti v Houšťce (setkání 
s F. Castrem), postavila čestné stráže u hrobu padlých při význačných výročích, 
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vyslala 10 dětí na setkání pionýrů v Hradci u Opavy, 42 dětí do pionýrského táboru 
v Patrovci na Slovensku a 4 děti do mezinárodního tábora v Seči. Působení pion. skupiny 
se příznivě odráželo v chování dětí. 

Šachový kroužek s 16 dětmi vedl K. Šimek a zúčastnil se 4 přeboru ZDŠ v korespon-
denčním šachu 4 členných družstev (Klimešová, J. Chomiak, M. Denk, Bareš). Z 9 škol, 
které hrály v nejvyšší soutěži – I. lize, obsadili naši 2. místo společně s ZDŠ Domažlice 
a ZDŠ Hrachovo, jen o půl bodu za vítěznou školou Havířov. Po stránce organizační byl náš 
kroužek hodnocen jako nejlepší. 

V Sokole cvičilo 105 dětí, jež vedli učitelé B. Roubal, L. Pokorná a A. Volková. 

V hudebních kroužcích Osvětové besedy se učilo 45 dětí (převážně na kytaru, klavír 
a housle), v jazykových kurzech 90 dětí (angličtině, němčině). 
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Filatelistický kroužek měl 9 dětí, jež vedl M. Mrskoč, požárnický 15 dětí, střelecký 
12 dětí. 

Z 518 žáků školy se zúčastnilo zájmové čin- 
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nosti 247 žáků, t. j. 47 %. 

Velmi pěkně se rozvinula i soutěžní činnost. Ve fyzikální olympiádě soutěžili 4 žáci 
v okresním kole, v přírodopisné olympiádě 6 žáků v okresním kole, z nichž Podojil obsadil 
4. místo a byl odměněn diplomem a knihou. Nejrozsáhlejší byly soutěže tělovýchovné – 
začaly turnajem košíkové 60 chlapců VII.–IX. tříd v listopadu, pokračovaly lyžařským 
slalomem při výcvikovém zájezdu 47 žáků VIII. tříd ve Špindlerově Mlýně v lednu 1972 
a bruslařskými závody 30 žáků VII. a VIII. tříd v běhu na 150 metrů v únoru. Jarní 
tělovýchovné soutěže začaly Během Mladé fronty 8. dubna, jehož se zúčastnilo 198 žáků 
(12 letí 300 m – vítěz Pelichovský 1,4 min, dívky 300 m – vítěz Mravinacová 1,17 min, 
15 letí chlapci 800 m – vítěz Matějovský 2,42 min, dívky 500 m – vítěz Škurlová 1,56 min; 
v soutěži dvanáctiletých zvítězil Richter 0,54 min, Solarová 1,1 min, Pelichovský v běhu na 
500 m – čtrnáctiletí, Mravinacová 300 m čtrnáctiletí). V přespolním 
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běhu Rudých letnic v Radotíně soutěžilo 54 žáků a z naší školy se umístil Vavřinec na 
5. místě, Hrdlička na 9. místě. V okresním kole branně dopravní soutěže, které se konalo 
29. 5. v Hostivici za účasti 243 žáků ze ZDŠ okresu Praha-západ, se umístili mladší chlapci 
naší školy třetí (z 11 hlídek), starší chlapci jako první (z 16 hlídek), mladší dívky jako první 
(z 8 hlídek) a starší dívky jako šesté (z 14 hlídek). 

Vlastivědné soutěže školy pětičlenných družstev pro žáky V.–IX. tříd se zúčastnilo 
115 žáků. Vedl A. Saifrt, věcné odměny v hodnotě 1 000 Kčs věnovalo SRPŠ. 

Soutěž Historie odboje v naší obci dokončilo 30 žáků a bylo odměněno diplomy 
a drobnými dárky, jež věnoval Čsl. svaz protifašistických bojovníků a podnik MH Union. 
Soutěž řídili F. Kotík, A. Saifrt a M. Horák. V soutěži „Puškinův památník“ byl odměněn 
v okres. kole 1 žák čestným diplomem. Do soutěže „Lenin v Praze“ odevzdalo práce 
47 žáků. Nejlepší práce byly odeslány do okres.  
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kola. V soutěži „5 hodin pro hezčí obec“, řízenou za spolupráce třídních učitelů 
A. Saifrtem, odpracovalo 323 žáků 1 815 hodin v hodnotě díla 5 445 Kčs a učitelé 
435 hodin v hodnotě díla 4 350 Kčs. Vysadili keře, natřeli lavičky a zábradlí, upravili park 
na náměstí, sokolské hřiště a podobně. 
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E) Společenské organisace 

ZO KSČ prosazovalo závěry XIV. sjezdu do plánů i praxe vyučujících, především z oblasti 
ideové výchovy a jednotného výchovného systému prostřednictvím svých 18 členů. Pěti-
členný výbor, v němž pracovali K. Šimek, M. Nedvěd, M. Šrámek, M. Haklová a J. Krčilová, 
účinně zajišťoval i další politické vzdělávání straníků i nestraníků a rychlou informovanost 
o vnitřní a zahraniční situaci. 

ZV ROH soustřeďoval 84 členů i z obvodních škol a jeho devítičlenný výbor s předsedkyní 
M. Kuklovou uskutečňoval odborářskou politiku na školách. Uspořádal pro členy  
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dvoudenní zájezd do vých. Čech a Kladska, divadelní zájezdy do Národního divadla 
a Divadla S. K. Neumanna, vyslal 2 členy na léčení do lázní, 2 členy na zájezd do SSSR 
a 2 na zájezd do NDR, 4 na rekreaci, přispěl 3 členům na vlastivědnou základnu a zaslal 
členský příspěvek 100 Kčs na vesničku SOS Doubí u Karl. Var. 

SRPŠ řídil 16 členný výbor s předs. Ptáčkem, doplněný několika straníky, aby se zvýšila 
účinnost politiky KSČ. Přesto nebyla činnost plně uspokojivá, neboť setrvačností z minu-
lých let, kdy často nahrazovalo práci škol. komise MNV, zajišťovala především technické 
vybavení. I když po volbách plnila tuto funkci nová škol. komise MNV s před. J. Šestákem 
naplno, SRPŠ se málo věnovalo své nejvlastnější práci – výchově rodičů. 

 

F) Významné události 

30. srpna 1971 se shromáždili všichni učitelé v Nár. domě na Vinohradech a vyslechli 
referát s. Mrázka o sjezdech KSČ a KSSS. Zhodnocení  
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práce školy v uplynulém školním roce přednesl ved. škol. odboru ONV Praha-západ s. Váňa 
a okr. škol. insp. s. Horák pak nastínil směrnice pro další práci. 1. září byl dětem zpřístup-
něn prostor před školou, upravený jako parčík a vybavený 12 lavičkami, aby děti 
nemusely čekat na chodníku a zamezilo se nebezpečí úrazu auty, jichž na silnici neustále 
přibývá. Pro zajištění bezpečnosti dětí v dopravě byl poslán přípis MNV s žádostí o zřízení 
chodníku od mostu ke školičce, přípis SNB27 o častější kontrolu rychlosti vozidel kolem 
školy, děti byly poučeny o dopravním řádu a žáci 4., 5. a 6. tříd své praktické znalosti 
upevnili na dopravním hřišti v Braníku. 

25. září se zúčastnili učitelé zájezdu na Dobříš, Čapkovu Strž, Příbram a Vysoké. 

9. října nastoupila na školu Gita Balíčková. Narodila se [***] v Praze, v r. 1964 ukončila 
studia na Vysoké škole pedagogické obor zeměpis – dějepis pro školy II. cyklu.  

 

                                                 
27  Sbor národní bezpečnosti (policie). 
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Protože po ukončení studia měla 2 malé děti, nastoupila do zaměstnání až v r. 1967, a to 
na letišti Praha-Ruzyně. V r. 1968 se přestěhovala z Prahy do Sobína a od r. 1970 působila 
v ŠDM při naší škole a nyní jako učitelka VI.–IX. tříd. Je matkou 3 dětí, [***]. 

5. listopadu byl zahájen Měsíc přátelství, jehož se zúčastnila škola průvodem, v němž 
bylo 120 lampionů. 8. listopadu rozeslali učitelé po dětech rodičům provolání k volbám 
s výzvou, aby odevzdali hlasy kandidátům Národní fronty. Zároveň byly připraveny tři 
předvolební agitky pro místní rozhlas a v Dělnickém domě – agitačním středisku – beseda 
nad kronikou na téma volby dříve a dnes. 10. prosince vystoupili žáci a učitelé na slav-
nostním zasedání MNV s kulturním pořadem. 7. ledna byla porada o zahájení generální 
opravy ve škole se zástupci OSP28 a 10. ledna bylo začato s pracemi. 24. ledna odjeli žáci 
VIII. tříd na výcvikový lyžařský pobyt ve Špindlerově Mlýně (vedli s. Roubal, Pokorná, 
Volková). 

 

[Str. 102] 

11. a 14. února navštívil naši školu krajský metodik zeměpisu s. Moudrý a hospitoval 
u s. Balíčkové, L. Filipové a B. Roubala. 21. února provedl inspekci vedení školy okresní 
škol. inspektor Č. Horák a podle jeho pokynů byly přepracovány na 2. pololetí plány 
kontrolní činnosti. 27. března se zúčastnili zástupci školy M. Šrámek, A. Saifrt, M. Kuklová 
a J. Krátký oslavy Dne učitelů na Vinohradech. 28. března složili učitelé slavnostní slib 
v zasedací síni MNV do rukou ředitele školy M. Šrámka, předsedy ZO KSČ K. Šimka, 
předsedy MNV L. Chaloupky a tajemníka MNV L. Leštiny. 25. 4. nahráli pro místní rozhlas 
dr. Zvára a D. Plicka29 rozhovor o práci školy a její účasti při zvelebování obce. Svátek 
práce 1. května oslavili i naši žáci na nově upraveném shromaždišti na Husově náměstí. 
Průvod zpestřilo 65 pionýrů v kroji. 6. května provedly děti sběr papíru a výtěžek 850 Kčs 
poslaly na tisk učebnic pro vietnamské děti. 12. května  
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oživily špalíry našich dětí s vlaječkami chodníky kolem karlovarské silnice a přivítaly 
účastníky Závodu míru. 27. a 28. května uspořádal ZV ROH velmi pěkný zájezd do 
východních Čech a Kladska. 1. a 2. června podnikly výlet do Polska VIII.BC a 6. června do 
Hřenska a Drážďan třídy VI.ABC. 8. června byly uskutečněny pohovory s nestraníky na 
ideologická a ekonomická témata. V červnu prožil kroužek šachistů velký svátek, neboť 
k nám zavítal náš nejlepší šachista mezinárodní velmistr Vlastimil Hort a sehrál 
s 18 účastníky simultánní partie. Největšího úspěchu dosáhl Miroslav Černý z IX.A, který 
s velmistrem remizoval. 20. června bylo provedeno politicko-pracovní hodnocení učitelů, 
při němž byla zhodnocena nejen činnost učitelů za poslední dva roky, ale uloženy také 
úkoly na další období. Ředitel školy byl takto hodnocen okres. výborem strany. Školní rok 
byl ukončen slavnostně za účasti předs. MNV s. Chaloupky a taj. MNV s. Leštiny a byly 
při něm vyznamenány  

 

                                                 
28  Okresní stavební podnik. 
29  Správně asi S. Plicka. 
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nejlepší žákyně školy I. Chvostová a J. Klimešová. 

Ve škole pak byly o prázdninách dokončovány práce na gen. opravě, takže k 1. září byla 
budova připravena přijmout v plném lesku žáky. Velkou zásluhu na tom mají nejen 
řemeslníci, ale také uklízečky, jimž v posledních dnech obětavě pomáhali i učitelé 
a učitelky zmáhat úklid. V budově jsou nyní umyvadla s tekoucí vodou ve všech třídách 
a záchodech (na dívčích toaletách navíc 4 průtokové ohřívače vody), vyměněna okna na 
chodbách i v podkroví, vyměněny dlaždice na chodbách a instalovány nové kabinky na 
klosetech, v celé budově pak rekonstruován elektr. rozvod, takže osvětlení tříd 12 svítidly 
s 24 zářivkami plně vyhovuje zdravotnickým předpisům. Nová malba, olejové nátěry soklů 
a bílé nátěry oken a dveří prosvětlily vnitřek, světlá fasáda pak zkrášlila vnější  

 

[Str. 105] 

vzhled budovy. Vše působilo tak svěžím dojmem, že děti byly radostně překvapeny a slíbily 
co nejvíce šetřit zařízení. Všichni se těšíme, že v novém svěžím prostředí bude práce 
příjemnější a výsledky lepší. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: M. Haklová 

 

[Str. 106 prázdná] 
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[Str. 108 prázdná]
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Význam školního roku 

Práce v tomto školním roce se zaměřovala na další prohloubení výchovy a vyučování 
v intencích závěru XIV. sjezdu KSČ, plenárního zasedání ÚV KSČ v únoru 1972 a byla 
poznamenána i významnými výročími 55 let VŘSR, v únoru 50. výročí SSSR, 25. výročí 
Vítězného února, závodních milicí a PO. Dále pokračovalo úsilí o získání učitelů pro angažo-
vanou stranickou i odbornou práci, pro zvýšení pracovní kázně, snížení absence a upevně-
ní nového školního řádu. 

 

A) Organisace práce školy 

Přípravné práce pro zahájení nového škol. roku 1972–73 byly zahájeny na pedagogické 
radě 28. srpna 1972. Vstup do práce byl radostný pro učitele i žáky, protože celá škola 
zářila 

 

[Str. 110] 

po generální opravě a působila příznivým estetickým dojmem. Do sboru nově vstoupily 
Jitka Bublová, roz. Votovová (nar. [***] ve Studánce u Tachova, provdaná za Josefa 
Bublu, opraváře-soustružníka Kovoslužby Praha; u nás nastupuje svou učitelskou dráhu 
a zároveň v tomto roce dokončuje studium M, Tv pro 6.-9. třídu) a Jiřina Vančurová, 
roz. Šampalíková (nar. [***] ve Stodůlkách, provdaná za Václava Vančuru, technika-
zeměměřiče Geodézie Praha; přišla k nám ze školy v Roztokách a má aprobaci: angličtina, 
čeština pro 6.–9. třídu). 

Škola má nyní 496 žáků (z toho […] dívek) v 19 třídách, a to 10 třídách na 1. stupni 
a 9 třídách na 2. stupni. Působí v ní 28 učitelů v těchto funkcích: 
Miloš Šrámek, ředitel školy, kronikář obce, člen sboru pro občan. záležitosti, člen výboru 

SRPŠ, člen SČSP, člen výboru ZO KSČ 
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Alois Saifrt, zástupce ředitele, vedoucí předmětové komise ČJ, správce učitelské knihovny, 
předseda komise pro životní prostředí a poslanec MNV, člen MV NF, lektor marx.-len. 
filosofie OV KSČ 

Květoslava Svobodová, tajemnice školy, hospodář ZV ROH, členka sboru pro občanské 
záležitosti 
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I.A Irena Havlíčková, v okresní skupin. radě PO SSM, vedoucí oddílu PO 
I.B Ivanka Tejkalová, pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti 
II.A Marie Kuklová, vedoucí MS pro 1.–2. třídy, předsedkyně ZV ROH 
II.B Vlasta Novotná, úpravy nástěnek v přízemí 
III.A Jiřina Krčilová, člen ZO KSČ, jednatelka SČSP, člen výboru ZO KSČ 
III.B Pavla Paroulková  
IV.A Dagmar Otisová, vedoucí knihovny v místě bydliště (Noutonice) 
IV.B Jiřina Vančurová 
V.A Blanka Kšírová, vedoucí MS 3.–5. tříd, úprava nástěnek v 1. poschodí 
V.B Dana Šváchová, Tv v Košířích 
VI.A Gita Balíčková, správ. kabinetu a pracovny zeměpisu, pozemků a nářadí 
VI.B Stanislava Škuthanová, správ. žákovské knihovny, bezpečnostní technik, organizátor-

ka divadelních představení – zájezdů 
VII.A Dagmar Jelínková, správ. kabinetu RJ 
VII.B Libuše Zpěváčková, správ. kabinetu a pracovny přírodopisu, cvičné kuchyně a vedou-

cí PK přírodních věd 
VII.C Ludmila Filipová, správ. kabinetu a pracovny chemie 
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VIII.A Alena Volková, správ. kabinetu a pracovny Vv, úprava nástěnek ve II. patře, 
cvičitelka TJ Sokol 

VIII.B Miroslav Horák, správce inventářů, školní zahrady, kabinetu spol. věd, vedoucí před-
mětové komise spol. věd, místopředseda MV NF a místopředseda ZV ROH 

IX.A Miroslav Jaroš, správce kabinetu a učebny Hv a dílen, poslanec MNV, člen školské 
komise ONV, předseda Soboru pro občanské záležitosti a člen škol. komise 

IX.B Miroslava Haklová, správ. kabinetu a pracovny matematiky, vedoucí PK matematiky, 
člen výboru ZO KSČ 

Jitka Bublová, kromě učebního úvazku zastává funkci zdravotníka školy 
Ludmila Pokorná, kromě učebního úvazku vedla PK ruského jazyka, cvičitelka TJ Sokol 

Dejvice, člen ZV ROH 
Miloslav Nedvěd, předseda ZV KSČ, člen MV KSČ a lektor KSČ 
Františka Řeháková, důchodkyně, zastupovala po dobu mateřské dovolené s. Vejdělkovou 

a vedla kabinet a pracovnu fyziky 
Vědunka Vlčková, vedoucí ŠDM, vedoucí oddílu PO 
Vendulka Jelínková, učitelka ŠDM, vedoucí oddílu PO 

Na mateřské dovolené zůstávaly Jana Konířová, Hana  
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Neubergerová, Marie Novanská, Alena Vlčková a Zdeňka Votrubcová, ze školy do Prahy-
Jinonic byl přeložen Bohumír Roubal od 1. září 1972. Pro nemoc odešla na léčení od 
1. dubna J. Vančurová a za ni převzala třídu IV.B důchodkyně Anežka Zpěváčková. 

 

B)  

Všichni učitelé se i v tomto roce dále vzdělávali buď v individuálním studiu, nebo ve 
stranickém školení. 

Soudružky Havlíčková, Haklová, Kuklová, Krčilová, Otisová, Balíčková a s. Jaroš se zúčast-
nili Večerní školy KSČ, soudružka Tejkalová, Novotná, Paroulková, Vančurová, Šváchová, 
Kšírová, Pokorná, Škuthanová, Jelínková D., Jelínková V., Bublová, Vejdělková a V. Vlčková 
navštěvovaly školení nestraníků, soudružka Zpěváčková a Volková se zúčastňovaly kursu 
atheistické výchovy. Soudruzi Nedvěd, Horák, Šrámek a Saifrt působili jako lektoři těchto 
kursů. Značnou brzdou činnosti byly absence učitelů – bylo zameškáno celkem 981 hodin 
pro nemoc a rodinné důvody, 71 hodin ze studijních důvodů, 162 hodiny účastí na akcích 
OPS (předčasný odchod ze školy), 32 hodiny pro akce KSČ a ROH, 17 hodin pro akce MNV 
a ONV a 105 hodin brigádami a lékařskými prohlídkami. Celkem činily tyto ztráty 
1 368 hodin, což je necelých 10 % celoročního úvazku 

 

[Str. 114] 

školy. 

Také v letošním roce byla intensivně posilována ideová výchova, především k 50. výročí 
Sovětského svazu a 55. výročí VŘSR. K oběma těmto výročím organizovala škola se SČSP 
a SRPŠ soutěž ve znalostech dětí o Sovětském svazu, která měla nečekaně pěkné výsledky 
a kladnou odezvu na veřejnosti. Čilé bylo i dopisování 42 dětí s dětmi v Sovětském svazu. 
Výchova k socialistickému vlastenectví byla prohlubována především uplatňováním 
regionálních prvků ve společenskovědních oborech. Po zavedení nového školního řádu 
a jeho důsledném dodržování se značně pozvedlo i chování dětí, takže poprvé po mnoha 
letech nebyl nikdo hodnocen 3. stupněm chování a dvojek z chování bylo pouze 6. Druhým 
rokem probíhalo vyučování branné výchovy, CO a dopravní výchovy. Byla provedena 
dvě branná cvičení, jedno podzimní a jedno jarní, dvě objektová cvičení CO, žáci VIII. 
a IX. tříd absolvovali kurs CO předepsaný osnovami a všichni školní zaměstnanci prošli 
všenárodní přípravou. V tělesné v. se uskutečnil pouze zájezd 8. tříd s 23 žáky do hor, 
kdežto lyžařsko-výcvikový zájezd 7. tříd nemohl být pro žloutenkovou karanténu uskuteč-
něn. Zato plně se vydařilo turistické putování uskutečněné v závěru škol. roku 

 

[Str. 115] 

se žáky 6., 8. a 9. tříd (Skryje, Jižní Čechy, Heřmanice na Sázavě). 
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Zájmová činnost dětí byla uspokojována v pionýrské organisaci, která se úspěšně 
rozvíjela podle uzavřené dohody v závěru škol. roku prohloubeně a rozšířeně. Pionýrská 
organisace měla 190 členů v 11 oddílech. Z učitelů pracovaly jako vedoucí s. I. Havlíčková, 
V. Vlčková a V. Jelínková. Ostatní mimoškolní výchovu zajišťoval Sokol, kde cvičilo 
120 dětí, hudební a jazykové kursy kulturního střediska s 80 dětmi, kroužek požární 
ochrany s 12 dětmi, šachový kroužek s 8 žáky, filatelistický kroužek s 10 žáky, střelecký 
kroužek svazarmu s 6 žáky, gymnastický kroužek a 16 žáky, kovokroužek s 8 žáky ve 
Stavebních strojích Zličín. V olympiádách dosáhla mimořádného úspěchu žákyně 
Fialková, která postoupila do krajského kola přírod. olympiády a umístila se jako sedmá, 
a O. Dufek, rovněž účastník krajské olympiády v matematice. 

V závěru školního roku bylo hodnoceno 496 žáků, z nichž 112 dosáhlo vyznamenání a jen 
7 žáků mělo nedostatečný prospěch. Dva žáci, kteří neprospěli v 1. třídě, byli přeřazeni od 
1. září t. r. do zvláštní školy. 

Vystupující žáci 9. tříd odcházeli jednak do škol (celkem 21 chlapců a děvčat, z nichž 
13 bylo dělnického původu – 4 byli přijati do gymnasia, 3 na ekonomickou školu, 3 na 
stavební  
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průmyslovku, 2 na dopravní prům., 2 na školu oděvní, 1 na hutní prům. školu, 1 na 
elektrotechnickou, 2 na střední zeměděl. tech., 1 na střední zdravotní školu), ostatní do 
učebního poměru (6 žáků na stavební obory, 6 žáků stavební stroje, 2 STS, 2 Motorlet, 
2 do ČSAD, 2 do Tesly, 1 k ČSA, 1 do Unionu, děvčata převážně na prodavačky, celkem 8 
a švadleny 4, 1 soustružnice, 2 kuchařky, 2 knihařky). 

Jako v předcházejících letech se vyučovalo polooborově na nižším stupni, a to ruskému 
jazyku, tělesné výchově a hudební výchově ve 4. a 5. třídách, kde učili učitelé z vyššího 
stupně.  

Z nepovinných předmětů byl zaveden pouze německý jazyk, cvičení z českého jazyka 
a matematiky v 9. třídách, sborový zpěv a sportovní hry. 

K prohloubení pedagogické osvěty byli rodiče seznámeni s podrobným plánem školy 
k výchově k rodičovství. Tento plán je rozpracován pro každý věkový ročník podrobně 
s metodickými pokyny, osnovou a odbornou literaturou. Naplno bude podle něho postupo-
váno v příštím školním roce. 

Zdravotní stav žactva byl velmi ohrožen infekční žloutenkou, která postihla 6 dětí naší 
školy. Přes přísná zdravotní opatření nepodařilo se infekci likvidovat, takže karanténa se 
postupně  
 

[Str. 117] 

prodlužovala až do konce března. 

Škola je celkem dobře vybavená moderními vyučovacími pomůckami, k nimž patří 
3 zvukové promítačky, 8 diaprojektorů, 1 kazetový diaprojektor, 1 zpětný projektor, 
2 episkopy, 4 magnetofony, 2 diaměniče s aut. posunem, 5 gramofonů, 2 rozhlas. příj., 
2 televizory. Učitelé ovládají techniku a usilovně se snaží včleňovat ji do učebního procesu. 
Poměrně značné potíže působí poruchovost především magnetofonů. Pro výcvik ve vaření 
byla zařízena 2. prac. linka (elektr. sporák, lednička, skříňky). 
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C) Důležité události v životě školy 

Významnou událostí, která strhla pozornost celé obce, byly mírové okresní dožínky dne 
9. září. Na nich spatřili účastníci nejmodernější zemědělské stroje a vyposlechli projev 
s. Nágra, min. zem., a pozdravy významných hostů s. Abramova z velvyslanectví SSSR 
a zást. okr. z Rathenau v NDR. Pořad celého dne byl velmi pestrý a budil v lidech radost 
a uspokojení z dobře vykonané sklizně. Na náměstí se kupily stovky lidí kolem bohatě 
vybavené tomboly, stánků s čerstvě pečenými kuřaty, prodeje výpěstků našich ovocnářů. 
O zábavu se postaraly dechové a beatové orchestry se zpěváky, módní přehlídky obchodu 
Bílá labuť, dvě letní restaurace v parku, výstava a prodej aut a zábavní koutek  
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s houpačkami, kolotoči a autodromy pro děti. To všechno a přehlídka nových země-
dělských strojů přilákaly do obce na 8 000 návštěvníků. 

V podzimních měsících bylo započato a dokončeno ústřední topení ve školičce. Finanční 
prostředky na ně získalo SRPŠ sbírkou ze závodů a z výtěžku plesu. Stoupající provoz na 
našich silnicích si vymínil zvýšenou pozornost dopravní výchově. Příslušníci SNB sezná-
mili děti s dopravními předpisy, promítli film a v závěru odvezli žáky 4.–6. tříd autobusem 
na dopravní hřiště v Braníku a provedli praktický výcvik. 

30. září nastoupili všichni učitelé i žáci na národní směnu. Odpracovali celkem 
1 215 hodin na úpravě náměstí, v okolí školy a sklizni brambor. 

16. listopadu bylo provedeno branné cvičení školy spojené s výcvikem v maskách a ukry-
tím. 

17. listopadu se zúčastnili starší žáci a učitelé vystoupení sovětských vojáků v Dělnic-
kém domě. O čtyři dny později navštívili naši školu komsomolci z Odincova a besedovali 
s učiteli i žáky. 

V Měsíci československo-sovětského přátelství byla vyhlášena soutěž ve znalosti svazo-
vých republik. Zúčastnili se jí jednotlivci 
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i třídní kolektivy 4.–9. tříd. Úspěšný průběh soutěže potvrdil zájem dětí. Na prvním místě 
skončila třída 6.B, jejíž práce bohatá obsahově (40 listů psaného textu a výstřižků 
s výšivkami na deskách o Arménské SSR) budila oprávněnou pozornost nejen komise, ale 
i hostů, na 2. místě 4.A a na třetím 7.C. V jednotlivcích obsadily 1. místo Pelcová 
a Vlachová ze 6.B, 2. místo Pelichovská z téže třídy a 3. místo Nedvědová ze 4.B. 

25. výročí Února bylo oslaveno slavnostním shromážděním v Dělnickém domě. Velmi 
pěkný pořad připravený našimi dětmi nemohl být proveden pro karanténu (infekční 
žloutenka), která se protáhla až do poloviny března. Zdařilý byl průběh Dne učitelů, 
uspořádaný 27. března s pěkným pořadem a srdečnou besedou za účasti zástupce ONV 
KSČ s. Koutného, náměstka předsedy ONV s. F. Kršky, insp. s. Č. Horáka, za MNV v Hosti-
vici V. Leštiny, předsedy SRPŠ J. Müllera, zástupce MNV v Jenči J. Hanuše, patronátních 
závodů ing. Bernarda ze Stavebních strojů Zličín a J. Novotného z AZ Praga. 
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Počátkem dubna byly zahájeny práce na přístavbě jídelny a šaten. Rodiče žáků se 
zavázali odpracovat brigádnicky více než 4 500 hodin, a tak stavba do prázdnin pokračo-
vala podle časového plánu. 

Jako v předcházejících letech také letos byl organisován branně dopravní závod v Hosti-
vici, a to 3. května místní kolo a 17. května  

 

[Str. 120] 

okresní kolo. Trať závodu vedla od školy do sokolovny (slalom na kole, hod na cíl, šplh), 
dále k rybníku ve skále (poznávání 10 dopravních značek), přespolní běh přes Jeneček na 
hřiště pod hrází (ručkování na vodorovném laně přes potok, hod granátem na cíl), 
k bažantnici (běh v maskách a přenášení raněného) a skončil opět ve škole. Z našich žáků 
se umístili především mladší žákyně na 1. místě a starší žáci na 2. místě. Koncem května 
skončila také dlouhodobá inspekce oši Č. Horáka na naší škole. Probíhala ve dnech 5., 
6., 9., 12., 14. a 27. března a pokračovala 3., 6., 11. a 13. května 1973. Byla velmi 
zevrubná, neboť se dotýkala hospitací ve vyučovacích hodinách, studia dokumentace školy 
a ředitele, kontroly úředních knih a písemností žáků, prověrkou žákovských vědomostí 
z matematiky a českého jazyka v 9.AB, pohovory se s. ředitelem a zástupcem ředitele, 
předsedou ZO KSČ a ZV ROH, předsedou a tajemníkem MNV a konečně prohlídkou školní 
budovy. Inspektor pohovořil se všemi 22 vyučujícími, u nichž hospitoval, a na závěrečné 
poradě přednesl závěrečná opatření pro práci celé školy v příštím roce. 

Sdružení rodičů a přátel školy řídil výbor, v jehož čele byl předseda Jiří Müller. Hlavní 
pozornost byla věnována hospodářské pomoci škole, pro niž získal prostředky z příspěvků 
rodičů a zejména z výtěžku plesu, pořádaného 17. února. Členové SRPŠ  
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uzavřeli hodnotné závazky na pomoc při výstavbě školní jídelny a šaten, a to ve výši 
4 500 hodin. 

Místní národní výbor měl značné porozumění pro řešení problémů školy. Zvlášť úzká spolu-
práce byla s komisí školskou, řízenou s. J. Šestákem, která naplno zajišťovala pří-
stavbu školy. Díky vysoké angažovanosti učitelů ve veřejném životě obce stoupla vážnost 
školy na veřejnosti. 

Iniciativní byla i pomoc závodní organizace KSČ, v jejímž čele stál s. Nedvěd. Pomáhal 
řešit problémy především ideového zaměření. Organizace měla 18 členů a řídila politické 
vzdělávání straníků i nestraníků. 

Aktivní účast v začlenění zaměstnanců školy zajišťoval ZV ROH, v jehož čele stála před-
sedkyně M. Kuklová. ZV ROH řídí činnost úseku Hostivice, Jeneč, Chýně a Zličín, celkem 
88 členů. Staral se o odborářské vzdělávání, organizoval zájezdy do pražských divadel, 
vlastivědný zájezd 30 členů do Západočeského kraje ve dnech 26. a 27. května, uspořádal 
vánoční besídku s filmem pro děti našich členů, dále ve spolupráci se SRPŠ oslavy Dne 
učitelů, zajistil léčebnou péči pro 3 členy (s. Jelínková Bardějov, A. Saifrt Trenčanské 
Teplice, V. Novotná Dubí v Krušných horách) a rekreaci 6 členům (L. Zpěváčková 
v Jeseníku-Ramzové), P. Paroulková v Mariánských  
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Lázních, F. Řeháková a s. Sojková Jánské Lázně, důchodci J. Jupová a V. Jupa). 

Spolupráce s patronátními závody AZ Praga v Hostivici a Stavebními stroji ve 
Zličíně byla zajištěna smlouvami o vzájemné spolupráci. Prvním krokem bylo zřízení 
kovodělného kroužku pro 10 žáků naší školy ve Stavebních strojích Zličín, který zajišťoval 
výchovu zájemců o práci v tomto závodě. 

Ve dnech 3. a 4. července zasedal ÚV KSČ k otázkám socialistické výchovy mladého 
pokolení a jeho přípravě pro život. Ze zasedání vzešel významný dokument Vývoj, součas-
ný stav a další úseky čsl. školství. Ještě v srpnu se všichni pracovníci školy seznámili 
s tímto usnesením a určili jednotlivce, kteří budou na schůzích ves. i záv. organizací KSČ 
v Hostivici v měsíci září seznamovat s ním všechny členy. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: M. Novanská 

 

[Str. 123 a 124 prázdné] 
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Význam školního roku 

Činnost školy se vyznačovala úsilím vyrovnat se s úkoly, jež ukládalo usnesení ÚV KSČ 
z plenárního zasedání 3. a 4. 7. 1973, dále z hodnocení práce školy v min. šk. roce a ze 
závěrů inspekce okr. šk. insp. s. Č. Horáka v březnu až v květnu. Šlo především o zkvalit-
nění vzdělávací práce, zesílení účinnosti ideové výchovy, prohloubení vztahů k SSSR, 
spolupráce s PO SSM, zvýšení pracovní kázně, modernizaci vyučování, o diferencovanou 
práci s žáky, estetiku prostředí a o ústní a písemný projev žáků. Významným vlivem půso-
bil i Rok české hudby 1974. Chod školy byl řízen celoročním plánem, z něhož vycházely 
dílčí plány: 1) pedagogické rady, 2) práce s třídními učiteli, 3) plán metodických sdružení 
a předmětových komisí, 4) plán výchovy k rodičovství, 5) branné výchovy, 6) exkurzí, 
7) školní družiny, 8) přednášek pro SRPŠ na třídních schůzkách, 9) školní 
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řád pro zaměstnance, 10) školní řád pro žáky, 11) CO. 

 

A) Organizace práce školy 

Na pedagogické radě 27. srpna bylo připraveno zahájení nového školního roku. V příprav-
ném týdnu žila škola pracovním ruchem učitelů, kteří zdobili třídy a chodby, připravovali 
učebnice a pomůcky, pracovní plány a přípravy, aby mohlo vyučování nerušeně začít. Na 
slavnostním zahájení 3. září v Kulturním domě Praha v Hostivici vyslechli žáci projev 
ředitele školy a zdravici nám. předsedy ONV s. Kršky, poslance KNV s. Vevery, člena MV 
KSČ s. Pouzara, tajemníka ONV s. Leštiny a ved. PO s. Zelenky. Hned druhý den začalo 
vyučování naplno. 

Ve škole bylo 520 žáků (z toho 259 dívek) v 19 třídách, a to v 11 třídách na I. stupni 
a v 8 tř. na II. stupni. Působilo zde 28 učitelů v těchto funkcích: 
M. Šrámek – ředitel školy, člen výboru SRPŠ a člen SČSP, člen výboru ZO KSČ, kronikář 

obce, člen sboru pro občanské záležitosti, organizoval návštěvu výchovných koncertů 
a filmových představení. 
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A. Saifrt – zástupce ředitele, ved. předmětové komise učitelů českého jazyka, správce 
učitelské knihovny, poslanec MNV a předseda komise pro životní prostředí,  
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člen MV NF, lektor marxleninské filosofie VUML při OV KSČ. 
M. Kuklová – třídní I.A, ved. met. sdruž. učitelek I. a II. tříd, správkyně element, kabinetu, 

předsedkyně ZV ROH. 
P. Paroulková – třídní I.B. 
I. Havlíšková – třídní II.A, členka okres. skup. rady PO SSM, ved. oddílu PO. 
I. Tejkalová – třídní II.B, členka sboru pro občanské záležitosti. 
B. Kšírová – třídní III.A, ved. met. sdruž. učitelů III.–V. tříd, org. výzdoby chodby v pří-

zemí. 
V. Novotná – třídní III.B. 
J. Krčilová – třídní IV.A, členka výboru ZO KSČ, jednatelka SČSP. 
D. Šváchová – třídní IV.B, cvičitelka Tv v Košířích. 
D. Jelínková – třídní V.A, členka okresní komise pro prac. iniciativu. 
J. Krátká – třídní V.B, důchodce, vyučující za J. Vančurovou, která měla mateřskou 

dovolenou. 
D. Otisová – třídní V.C, ved. Klubu ml. čtenářů, jednatelka ZV ROH, knihovnice MLK 

a kronikářka v Lichocevsi. 
L. Zpěváčková – třídní VI.A, správkyně pracovny přírodopisu, škol. pozemku, nářadí 

a cvičné kuchyně, ved. předmětové komise učitelů přírodních věd. 
M. Jaroš – třídní VI.B, správce učeb. pomůcek, kabinetu prac. a hud. v., školitel CO, 

poslanec MNV v Hostivici, předs. sboru pro občanské záležitosti. 
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G. Jedličková – třídní VII.A, správkyně kabinetu a pracovny zeměpisu. 
S. Škuthanová – třídní VII.B, správkyně kabinetu a pracovny čes. jaz., bezpečnostní 

technička, organizátorka návštěvy divadelních představení. 
M. Haklová – správkyně kabinetu a pracovny matematiky, ved. předm. komise učitelů 

matematiky, členka výboru ZO KSČ, třídní VIII.A. 
L. Filipová – správkyně kabinetu a pracovny chemie, správkyně dílen, školitelka CO, třídní 

VIII.B. 
A. Volková – třídní IX.A, správkyně kabinetu přírodopisu, org. výzdoby a nástěnek na 

chodbě v II. patře. 
M. Horák – třídní IX.B, správce inventářů, ved. před. kom. společ. věd a kabinetu společ. 

věd. 
V. Vlčková – ved. školní družiny mládeže, správkyně inventáře ŠDM. 
V. Jelínková – vychovatelka ŠDM. 

Literní učitelé bez třídnictví: M. Novanská (ved. před. komise rus. jaz., kab. RJ, kab. 
a pracovny RJ, Vv, org. výzdoby chodby v I. patře), L. Pokorná (ved. před.  
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komise učitelů Tv, výchovná poradkyně a správkyně kabinetu Tv), M. Nedvěd (ved. školní 
stravovny, předseda ZO KSČ, lektor VŠ KSČ v Hostivici), L. Vejdělková (kab. a pracovna 
fyziky), J. Bublová (zdravotnice a školitelka CO). 

Sekretářkou ve funkci referentky byla K. Svobodová, hospodářka ZV ROH a členka sboru 
pro obč. záležitosti. 

Správní zaměstnanci: A. Tesárek, M. Kopecká, M. Červenková, A. Volfová, B. Tomková. 

Kuchařky ve školní stravovně: M. Saparová, J. Novotná, K. Vlasatá, s. Hašplová. 

– – – 

Úsilí učitelů zaměřené na úkoly vymezené plánem přineslo dobré výsledky v řadě oblastí. 
Výchově k socialistickému vlastenectví napomáhaly exkurze a školní výlety (Pražský 
hrad, Památník národního písemnictví, přemyslovská hradiště na Levém Hradci a Budči, 
muzeum v Roztokách, Národní muzeum v Praze, Lidice, národní památník Terezín), 
návštěvy filmů (Dny zrady, Putování po Sovětském svazu), divadelní představení 
v div. Jiřího Wolkera (Jánošík, Kutnohorští havíři), výchovné koncerty k Roku české hudby, 
besedy s pří- 
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slušníky čsl. armády a s knihovnicí v místní lidové knihovně. Pěkných úspěchů bylo dosaže-
no ve výchově k proletářskému internacionalismu – na 120 dětí si dopisovalo s dětmi ze 
SSSR a odebíralo ruské časopisy Pioněr, Murzilku, Vokrug mira, Sport a Techniku mládeži. 

V pracovní výchově bylo dosaženo nejlepších výsledků ve vyučování dívek vaření a péči 
o dítě, chlapci zhotovili 12 dřevěných desek s vypalovanými nápisy a umístili je na význač-
ných budovách v obci, společně s dívkami vysadili na 250 keřů růží a buxusu na Husově 
náměstí a úspěšně o ně pečovali. Tuto činnost velmi příznivě posuzovali všichni občané. 
V ŠDM byly děti vzorně vedeny s. Vlčkovou, při zaměstnání a svými pracemi a dárky 
k různým příležitostem (MDŽ, ples SRPŠ, beseda s důchodce a jiné) si zasloužily obdiv 
a upřímný dík. 

Zvláštní péče byla věnována dětem z dělnických rodin, učitelé pracovali se slabými žáky 
ve skupinách, pro opožďující byly organizovány doučovací skupiny v českém jazyce 
a matematice. Talentovaní žáci byli připravováni a zúčastnili  
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se soutěží, a to matematické olympiády (v okres. kole 6 žáků IX. třídy, z nich Jan Podojil 
postoupil do krajského kola), přírodopisné olympiády (v okresním kole 3 žáci, z nich Hana 
Fialková a Jan Podojil postoupili do krajského kola). 

Volba povolání byla usměrňována v souladu se zájmy společnosti výchovným působením 
učitelů, pohovory náborářů s vystupujícími žáky, exkurzemi do závodů a přednáškami pro 
rodiče žáků 8. tříd, jež proslovil redaktor čsl. rozhlasu Kamil Horák. Z vystupujících 55 žáků 
9. tříd bylo 24 přijato na školy II. cyklu (8 na gymn., 7 na ekon., 9 na průmysl. šk.) 
a 31 žáků do učebního poměru, z nižších tříd nastoupili do učebního poměru 3 žáci, do 
pracovního poměru 5 žáků. 
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Spojení školy s praxí bylo utužováno jednak přímo ve vyučovacích hodinách, jednak 
účastí na veřejném životě. Tak v českém jazyce a ve společenských vědách napomáhaly 
besedy s pracovníky závodů, hovory nad kronikou, publikace Dělnické hnutí na Hostivicku, 
články s regionální tématikou v Hostivickém měsíčníku, v matematice údaje o hospodaření 
a produktivitě závodů (JZD), v přírodních vědách na exkurzích (AZ Praga, STS, ČSSS) a  
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při brigádách (na stavbě školní jídelny, v lesní školce apod.) se seznamovali žáci s problé-
my výroby a lid. vztahů. Výrazně se děti projevily při vystoupeních na veřejnosti (oslavy, 
akce sboru pro občanské záležitosti, otevření velkodrůbežárny v Chýni, setkání se sovět. 
turisty apod.) 

Učitelé usilovali o snížení neprospěchu žáků modernizací vyučovacího procesu. 
Prostudovali vybrané knihy (např. Motivace vyučování), seznamovali se s hodnocením žáků 
podle nového klasifikačního řádu a s metodikou testování v ČJ, M, RJ, F v VI.–IX. třídách. 
Samozřejmou součástí hodin se staly audiovizuální pomůcky, z nichž zejména gramofon, 
rozhlas, promítačka, zpětný projektor a diaflex prohlubují působivost vyučování. 

 

B) Ideově politické vzdělávání učitelů 

Všichni členové sboru byli začleněni do některé z forem dalšího sebevzdělávání. Členové 
KSČ byli buď žáky, nebo lektory Večerní školy, s. Zpěváčková a Volková navštěvovaly kurs 
atheistické výchovy, s. Pokorná dálkově studuje výchovné poradenství, s. Vejdělková 
studuje postgraduálně F, Ch, ostatní učitelé absolvovali 1. roč. kursu pro nestraníky podle 
pokynů MŠ. Po odborné  
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stránce měly výrazný podíl na zkvalitňování práce OPS a MS a PK, jež pomáhaly řešit 
aktuální výchovné a vyuč. problémy. K intenzivnímu studiu pedagog. literatury vedl učitele 
i závazek školy psát do Hostivického měsíčníku řadu článků s pedagog. tématikou pro 
rodiče (Jak překonat potíže počátků škol. docházky. Pomoc neprospívajícím. Výchovné 
potíže s desetiletými. Komunistická výchova. Citová a estetická výchova. Výchova dospíva-
jící mládeže. Utváření osobnosti žáky v náročných životních situacích. Základy soc. 
morálky.) 

 

C) Mimotřídní a mimoškolní výchova dětí 

V PO pracuje 269 žáků, mezi jejichž vedoucími jsou také učitelky s. Havlíčková, V. Vlčková 
a V. Jelínková, v Sokole cvičí 121 žáků, ve sportovních oddílech (kopaná, odbíjená aj.) 
74 žáků. V kurzech organizovaných kulturním střediskem se učí 29 žáků hře na klavír, 
8 dětí na housle, 22 na kytaru a 3 na harmoniku, jazykové kurzy němčiny navštěvuje 
51 žáků, angličtiny 13 žáků. V zájmovém kroužku pěveckém je 18 žáků, v kroužku gym-
nastiky 38 žákyň, v kovodělném kroužku 9 chlapců, v rybářském 8 dětí, v střeleckém 
kroužku Svazarmu 10 žáků, v chovatelském 9 žáků. 
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14 chlapců nacvičilo vzorně ukázku vystoupení starších  
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chlapců pro IV. celostátní spartakiádu 1975. Školní družina mládeže pracovala s 52 žáky ve 
zcela nevyhovujícím prostředí škol. tříd ve školičce, do nichž se mohla uchýlit jen v době, 
kdy se v nich nevyučovalo – přesto dosahovala pozoruhodných výsledků, jak bylo vpředu 
uvedeno. 

Bohatou činnost vyvíjela pionýrská skupina Mír v Hostivici, jejíž členové získali v celo-
státní soutěži k 25. výročí založení PO celkem 144 rudých karafiátů, navštívili celostátní 
výstavu PO v Roztokách, v krojích se zúčastnili oslav VŘSR, dožínek, stáli čestnou stráž 
u pomníčků v Den vítězství, sebrali 80 q papíru, podnikli v počtu 150 dětí výlet do Roztok, 
Veltrus, Mělníka, o prázdninách se zúčastnilo 12 putov. tábora po již. Čechách. Za 
vynikající práci byli vysláni 4 pionýři do pionýrských táborů v SSSR, 3 děti do NDR 
a 1 pionýrka do Rumunska (odměna nejlepšímu oddílu v kraji za činnost a sběr). 

V mimoškolní tělesné výchově dosáhli naši žáci pěkných úspěchů. Tak v okresním kole 
v Radotíně se naše družstvo umístilo v košíkové na 4. místě z osmi družstev, 10 žáků se 
zúčastnilo okresního  
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kola běhu Mladé fronty, žákyně Kubíková postoupila do krajského kola SHM (vrh koulí). 
Naše dívky získaly v okresním kole 2. m. v gymnastice, starší žáci 2. místo, starší žákyně 
rovněž druhé místo v branně dopravním závodě okresu Praha-západ. 

 

D) Společenské organizace 

1. Závodní organizace KSČ na škole měla 17 členů a nově přijala dva, s. Otisovou 
a Jedličkovou. Činnost řídil výbor (pětičlenný), jehož předsedou byl s. Nedvěd. První 
velkou akcí v novém školním roce bylo seznámení veřejnosti s usnesením ÚV KSČ 
z července 1973 o školství – referáty proslovili s. Šrámek (VO KSČ v Hostivici I), 
Saifrt (VO KSČ v Hostivici III a na veřejném zasedání MNV ve Zličíně), Nedvěd 
(VO KSČ v Hostivici II), Krčilová (Union Hostivice), M. Horák (AZ Praga, VO KSČ 
Hostivice IV). Závodní organizace také řídila střední stupeň tříletého školení filosofie, 
ekonomie a vědeckého komunismu, jehož se zúčastnilo v 1. ročníku 10 členů a ve 
2. ročníku 8 členů. 

2. Závodní organizace ROH měla 82 členů a řídil ji devítičlenný závodní výbor, jehož 
předsedkyní byla s. Kuklová. Organizace má dva další úseky, a to mateř- 
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ské školy v Hostivici I. a II. a dále ZDŠ Jeneč a mateřská škola Jeneč, kde dobře 
pracují úsekové důvěrnice. Kulturní komise závodního výboru obstarala pro členy 
předplatné do Městských divadel pražských, připravila vánoční besídku pro děti 
našich členů, oslavy MDŽ a Dne učitelů. Zimní rekreace se zúčastnila jedna členka, 
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3 členové byli na lázeňském léčení, 4 děti našich členů dostaly letní tábor a tři 
členové se zúčastnili vlastivědných základen. Založením úseků se značně zlepšila 
docházka na členské schůze. Na všechny schůze zařazujeme politické aktuality. 
Závodní výbor v oblasti ideově politické spolupracuje se ZO KSČ a všichni naši učitelé 
se zúčastnili politického školení. 

3. Sdružení rodičů a přátel školy bylo ustanoveno podle nové vyhlášky ministerstva 
školství z 10. 8. 1973 jako samostatná organizace nepodléhající ani MNV, NF ani 
škole. Patnáctičlenný výbor pracoval v tomto složení: Předseda J. Müller, místopřed-
seda J. Kits, jednatel F. Chroust, pokladní M. Kloudová, komise výchovná Nývlt, 
brigádní Mravinac, organizační Horáčková, kontrolní Cílková. Porad výboru se  
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pravidelně zúčastňoval ředitel školy. SRPŠ organizovalo brigády na přístavbě školní 
jídelny a šaten (2 500 hodin), přispěl penězi na lyžařský zájezd žáků 7. a 8. tříd na 
hory, hradil žákům cestné na soutěže, odměny v soutěžích a knižní dary nejlepším 
žákům. V oblasti výchovné instruoval předsedy třídních výborů a řídil třídní schůzky 
s pedagogickými přednáškami učitelů, hradil výlohy spojené s přednáškami o výcho-
vě k volbě povolání, přednesenými Kamilem Horákem, redaktorem čsl. rozhlasu. 

 

E) Významné události 

1. září žila celá naše obec ruchem okresních dožínek. Naši občané a děti nevěděli 
skutečně nač se dříve dívat, zda na přehlídku moderní zemědělské techniky, zábavné 
atrakce na náměstí, na leteckou akrobacii nad obcí, na výsadek vrtulníků, či na překážkové 
koňské dostihy na poli před školou. Do obce přišlo mnoho účastníků z okolí, ke kterým 
promluvili zástupce KV KSČ – ved. taj. V. Hájek a z OV KSČ a ONV s. Lněnička, Koníček 
a Gregor. Hlavní projev přednesl ministr financí s. Lár. 

7.–23. září bylo poskytnuto neplacené pracovní volno  
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s. Ireně Havlíčkové, aby se mohla zúčastnit zájezdu do Jugoslávie. 26. 9. byl zahájen 
2. ročník školení o množinách, jehož se z naší školy zúčastňovaly s. Kuklová, Paroulková, 
Krčilová a Tejkalová. 

11. 10. byla uspořádána beseda s mládeží v Dělnickém domě, na níž hovořili učitelé naší 
školy. 

16. 10. shlédli žáci 6.–9. tříd působivý film Dny zrady o tragických dnech v září 1938 
a okupace. 

18. 10. navštívila naši školu krajská metodička dějepisu s. Řehořová a hospitovala v hodi-
nách M. Horáka. 

29. 10. besedoval s vystupujícími žáky bývalý žák naší školy J. Mach, studující 2. ročníku 
vojenského gymnasia v Moravské Třebové. 
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25. 10. navštívili žáci 8. a 9. tříd Bulharskou národní výstavu v Praze a žáci 7. tříd místa 
počátků českého státu Levý Hradec a Budeč. 

6. 11. se zúčastnila škola lampionového průvodu a táboráku s ohňostrojem u pionýrské 
klubovny, uspořádaných u příležitosti oslav výročí VŘSR. 

12. 11. shlédli žáci 8. tříd hru J. K. Tyla: Kutnohorští havíři ve Wolkerově divadle v Praze 
a 13. 11. filmové  
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představení Cesta po Sovětském svazu. Exkurzi na důl Nosek 14. 11. zorganizovala 
výchovná poradkyně s. Pokorná s vystupujícími žáky. 13. 12. bylo provedeno poplachové 
cvičení všech žáků naší školy, spojené s organizovaným úkrytem a použitím masek.  

V lednu postihla školu chřipková epidemie, takže např. ve 3. třídách chyběla přes polo-
vinu žáků a v učitelském sboru pro nemoc chybělo 6 členů. 23. 1. nastala kritická situace 
ve vytápění školy – za onemocnělého školníka nastoupil brigádnicky s. učitel Jaroš 
a později V. Jelínek. Protože však neznal systém topení, bylo ve třídách chladno a 25. led-
na se dokonce vůbec netopilo, vyučování skončilo tedy v 10:00 hodin. 7. 2. se dostavili do 
školy pplk. Lysejník a pluk. Florián z vojenského útvaru ze Břvů k projednání patronátní 
smlouvy se školou. 13. 2. podnikla exkurzi do přírodovědného odd. Národního muzea 
v Praze s žáky 7. tříd s. Zpěváčková a Vejdělková. 5. 3. nastoupil A. Saifrt léčení v Jáchy-
mově. 26. 3. ukončil zaměstnání na zdejší škole M. Jaroš a odešel do funkce ředitele kraj-
ského kulturního střediska při SKNV. Škola tím ztratila angažovaného učitele, který se 
iniciativně podílel na životě školy i veřejnosti. 28. 3. byl ve slavnostně vyzdobené pracovně 
výtvarné výchovy 
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konán Den učitelů za přítomnosti nám. předs. ONV Kršky, OV KSČ J. Fanty, podnikového 
ředitele Hausera ze Stavebních strojů Zličín a z AZ Praga J. Nového. 

Za MV KSČ a MNV pozdravil shromážděné tajemník MNV L. Leština a předseda L. Chaloup-
ka. V srdečné besedě setrvali pak s učiteli a upřímnými slovy ocenili jejich práci.  
8.–10. dubna byl odvolán M. Nedvěd na školení pro učitele branné výchovy. 8. a 9. 4. 
probíhaly přijímací zkoušky našich žáků na školy II. cyklu – jejich spolužáci, kteří zůstali ve 
škole, s nimi upřímně cítili a vyjádřili to naivně dojemnými světýlky, s nimiž chodili po celý 
den z pracovny do pracovny. 19. 4. kontrolovali výzdobu a ideovost nástěnek ve škole oši 
Hájek a ředitelka okresního domu osvěty s. Čápová a konstatovali, že má dobrou úroveň. 
24.4. bylo oslaveno 25. výročí založení PO v Domě strojírenství na Smíchově. Žáci naší 
školy a herec kladenského divadla J. Bárta předvedli působivé pásmo, jehož autorem byl 
M. Šrámek a při nácviku pomáhali A. Volková, A. Saifrt, M. Jaroš, L. Pokorná a I. Havlíč-
ková. 25. 4. se konalo veřejné zasedání MNV v Děl. domě a na něm byly předány knihy  
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a čestná uznání za obětavou práci s pionýrským oddílem učitelkám I. Havlíčkové, V. Vlčko-
vé a V. Jelínkové. 27. 4. pracovalo 31 učitelů na Národní směně 155 hodin na zvelebení 
okolí školy, obce, výkopu kanalizace a výsadbě zeleně. 
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3.–5. třídy podstoupili výchovu k dopravní kázni na cvičném hřišti v Praze-Braníku. 6. 5. 
shlédli žáci 8. a 9. tříd film Naděžda o Leninových mladých letech a 13. 5. žáci 5.–7. tříd 
film Družina černého psa. 14. 5. proběhlo v Hostivici okresní kolo branně dopravní 
soutěže, organizované učiteli těl. výchovy naší školy. Přestože bylo deštivé počasí, 
podařilo se program, jehož se zúčastnila družstva ze 17 škol, splnit v plném rozsahu. 
22. 5. odpoledne vítaly naše děti účastníky Závodu míru, který projížděl naší obcí. Koncem 
května bylo v sokolovně otevřeno kino v přírodě a po deset dní hrálo přitažlivé filmy, na 
něž začali docházet i někteří žáci naší školy. Protože představení se protahovala do 
pozdních večerních hodin, byl vysloven zákaz účasti našich žáků na těchto představeních. 

1. 6. byl na stadioně uspořádán organizacemi Národní fronty Mezinárodní den dětí. Ze 
spousty zábavních příležitostí se těšily největšímu zájmu našich dětí jízda  
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na upoutaném motocyklu, střelba ze vzduchovky, stavění stanů a závody v pytlích. Vítězo-
vé jednotlivých soutěží měli kromě radosti z úspěchu i chuťové požitky, když své ceny – 
čokolády, lízátka a zmrzliny – na místě snědli. Ve dnech 6.–13. 6. se rozjely naše děti za 
poznáním krás naší vlasti – 4.B, 5.B do Veltrus, 6.A, 8.A do safari ve Dvoře Králové, 
7.AB, 9.B tábořily u Skryjských jezírek, 9.AB navštívily Lidice, Terezín a Ploskovice. 15. 6. 
vystoupili naši žáci – účastníci hudebních kursů kult. střediska – na hudebním odpoledne 
v kulturním domě AZ Praga. Hráli s chutí a zaslouženě sklízeli potlesk rodičů i přátel 
muzicírování. Ukončení školního roku bylo 28. 6. – s žáky 9. tříd se rozloučil ředitel školy 
a tajemník MNV L. Leština s přáním mnoha úspěchů v dalším životě. 

 

Sestavil: A. Saifrt Zapsala: D. Jelínková 
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Význam školního roku 

Ideově výchovná práce v uplynulém školním roce byla zcela ve znamení 30. výročí osvobo-
zení naší vlasti Sovětskou armádou. Škola se činně podílela na všech oslavách počínaje 
30. výročím Slovenského národního povstání, 57. výročím VŘSR, mohutnou přehlídkou 
pracujících o Svátku práce, volbou nového presidenta ČSSR dr. G. Husáka, skvělou přehlíd-
kou naší armády ke Dni vítězství a nádhernou IV. celostátní spartakiádou konče. Plán prá-
ce školy vycházel ze stranických dokumentů o ideové práci a pokynů ministerstva školství. 

 

A) Organizace práce školy 

Práce na přípravě nového škol. roku byly zahájeny na pe- 
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dagogické radě 26. srpna 1974. Novou členkou učitel. sboru se stala Renáta Trhlínová 
(nar. [***]) s aprobací pro III. stupeň (II. cyklus škol) z chemie a biologie, provdaná za 
A. Trhlína. Na naši školu přišla z Jenče, kde působila jako vychovatelka ve školní družině 
mládeže. Na školu se vrátila Hana Neubergová z mateřské dovolené a nastoupila M. Krátká 
za Vendulku Jelínkovou, která na mateřskou dovolenou odešla. Jinak zůstal učitel. sbor 
stálý. 
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Slavnostního zahájení škol. r. 2. září se zúčastnili v Kulturním domě AZ Praga žáci 5.–9. 
tříd, které pozdravili představitelé MV KSČ s. Rajdl, předseda MNV s. Chaloupka, za SRPŠ 
s. Müller, za PO SSM s. Zelenka. Do školy chodí 519 žáků (z toho 262 dívek) do 19 tříd, 
a to do 1.–5. třídy 270 žáků (123 dív.) a do 6.–9. tříd 249 žáků (139 dívek). Na škole 
působí 22 učitelek, 4 učitelé a 2 vychovatelky školní družiny mládeže. 

V oblasti ideově výchovné práce bylo všechno úsilí zaměřeno ke splnění úkolů vytyče-
ných plánem školy a bylo využito všech prostředků, ať to byly školní pořady rozhlasu 
a televize, filmová představení (sovět. film Tam, kde je náš domov, čes. Robinsonka 
a zejména Sokolovo), exkurze (muzeum Kl. Gottwalda, 
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planetárium ad.), besedy nad knihou ve spolupráci s místní lidovou knihovnou či besedy ke 
Dni armády s důstojníky ČSLA z patronátní jednotky vojen. útvaru nebo přednášky člena 
ČSPB s. Kotíka o domácím odboji. Účinně napomáhal i ucelený soubor nástěnek o rozvoji 
revolučního hnutí našeho lidu od středověku až po dnešek, jenž nahrazoval Síň tradic, 
pro niž nejsou na škole prostory. Pro utužení přátelství se Sovětským svazem byl 
ustaven kroužek přátel ruského jazyka vedený uč. rus. jazyka s. Novanskou, zájmový 
kroužek SČSP vedený uč. zeměpisu s. Jedličkovou, byla uspořádána soutěž Co víš 
o zemi, kde zítra již znamená včera (organizovaná členkou SČSP s. Krčilovou za pomoci 
uč. s. Otisové, Jedličkové, Havlíčkové, Saifrta, Horáka a Nedvěda) a připraveno přátelské 
setkání se sovětskými turisty v kulturním domě AZ Praga, na němž potěšily naše děti hosty 
písněmi, rus. verši, tanci a ukázkami spartakiádních vystoupení. 

Velká pozornost byla věnována celým učitelským sborem branné a tělesné výchově. 
V branné výchově řízené plánem školy úspěšně pracovali s. Nedvěd a s. Trhlínová. Byla 
provedena a výchovně dobře připravena dvě branná cvičení žáků 6.–9. tříd a branné 
vycházky 1.–5. tříd, při 
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nichž byl proveden praktický výcvik v branných dovednostech a činnostech CO. Branné 
výchově napomáhal i zájmový střelecký kroužek při zdejším Svazarmu, vedený s. Mir. 
Svobodou. Největší pozornost byla věnována přípravě na IV. CS. Soudružky Pokorná 
a Volková byly pověřeny vést nácvik vystoupení starších žáků a starších žákyň na celém 
okrese Praha-západ. Zhostily se svého úkolu velmi dobře, o čemž svědčila nejen úspěšná 
oblastní spartakiáda v Hostivici 25. května (z naší školy bylo vzorně připraveno 
28 star. žáků, 30 star. žákyň, 18 mlad. žáků pro cvičení s talíři, 27 mladších žákyň 
a 20 nejmladších dětí cvičících s molitanovými cihlami), ale také okresní spartakiáda v Jílo-
vém 15. 6. 75. Nejlepší cvičenci byli vybrání pro vystoupení na Strahově a bydleli 
v posledním červnovém týdnu v Praze, aby stihli všechny náročné zkoušky – 12 star. žáků, 
9 star. žákyň, 9 mladších žákyň. S. Filipová vedla v TJ Sokol Ruzyně skladbu rodičů s dětmi 
(jež se na Strahově tolik líbila a byla i světovým unikátem) a cvičila i se svou dcerkou. 
Také v jiných oblastech získala v těl. výchově škola řadu úspěchů, v Běhu Mladé fronty 
a Rudých letnic v Radotíně získala H. Kyliesová z 8.A 2. místo a postoupila do kraj. kola, 
na lyžař. kurzu získali žáci 55 spartakiádních vloček, 
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družstvo košíkové chlapců dobylo titulu okresního přeborníka. Zvýšené úsilí bylo věnováno 
zesílení působivosti vyučování a zlepšení prospěchu žactva. K tomu cíli pracovala 
2 metodická sdružení (1. a 2. tříd vedené s. Kuklovou, 3.–5. tříd vedené s. Kšírovou) 
a 6 předmětových komisí (čes. jazyka řízená A. Saifrtem, rus. jazyka – M. Novanská, 
společ. věd – M. Horák, matematiky – M. Haklová, přírod. věd – L. Zpěváčková a těl. 
výchovy – L. Pokorná), které řídily studium odborné literatury a časopisů. Učitelé své učivo 
motivovali, aby upoutali zájem žáků, využívali všech moder. pomůcek, ověřovali si syste-
maticky výsledky své práce prověrkami a pečlivým rozborem získávali stále obraz o úrovni 
vědomostí žáků. Individuálním přístupem k slabým žákům a rozvíjením schopností žáků 
nadaných, dále diferencovanými činnostmi ve skupinách v hodině nebo doučováním po 
vyučování dosahovali lepšího prospěchu. Svědčily o tom výsledky klasifikace na konci 
školního roku, kde z celkového počtu 519 žáků prospělo 508 (z toho s vyznamenáním 
115 žáků), neprospělo 11 žáků a opravnou zkoušku mělo povoleno 7 žáků (z nich zkoušku 
úspěšně složilo 7 ž.). 

Z 22 žáků 9. tříd bylo 19 přijato na školy II. cyklu, ze 4 žáků 8. tříd byli přijati všichni, 
kteří se přihlásili ke studiu, 43 žáků nastoupilo do učeb. poměru, 1 žák do pracovního 
poměru. 

 

[Str. 148] 

Pracovní výchova měla ztížené podmínky, neboť prostor dílen sloužil jako kuchyň 
a školní jídelna, a učivo bylo soustředěno na pěstitelské práce na pozemku, na vaření 
a péči o dítě, práce v dílně omezeny na teorii. Hodiny tohoto předmětu byly dále využívány 
k exkurzím do závodů (AZ Praga, Stavební stroje Zličín ad.), jež kladně působily na volbu 
povolání žáků. K správnému rozhodování žáků pro volbu povolání byla zaměřena 
činnost výchov. poradkyně s. L. Pokorné, jež skončila odborné studium tohoto směru 
a organizovala s vedením školy spolupráci s odborem prac. sil ONV, se závody, s red. čsl. 
rozhlasu K. Horákem (přednášky pro rodiče), pohovory náborářů s žáky. 

Nově byla zavedena výchova k tvorbě životního prostředí a ochraně přírody. Plán 
této výchovy vypracoval pro 1.–9. třídy zástupce ředitele s. A. Saifrt a zaměřil jej jednak 
na teoret. poučení (ve vlastivědě, přír. vědách, obč. výchově), jednak na aktivní účast při 
zvelebování okolí školy a obce (výsadba zeleně v parcích, nátěry parkových laviček, péče 
o růže a trávníky atp.). Výchovné prvky se v hojné míře objevovaly v práci ŠDM, kde pod 
vedením s. Vlčkové získávaly děti niž. stupně dobré pracov. návyky při výrobě různých 
upomínkových předmětů k MDŽ, Dni učitelů ap. 

 

[Str. 149] 

B) Ideově politické vzdělávání učitelů 

Členové strany se zúčastňovali 3. roč. Večerní školy, do níž bylo zařazeno 8 učitelů 
a dalších 5 učitelů působilo jako lektoři (Šrámek, Saifrt, Horák, Nedvěd a Filipová). Pro 
učitele nestraníky z celého škol. obvodu byl organizován 2. roč. středního stupně tříleté-
ho studia, jejž navštěvovalo 27 učitelek a vychovatelek. Kurz vedl ředitel školy a přednášeli 
stejní lektoři jako ve stranic. školení. Přednášky a konzultace k jednotlivým tématům vedly 
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nejen k intenzivnějšímu studiu literatury (Fremer: Ekonomie, Spirkin: Zákl. marx. filosofie), 
ale i k soustavnějšímu sledování denního tisku. (Učitelé odebírali 12 výtisků Rudého práva, 
5 výt. Tvorby, 2× Svobodu, 1× Týdeník aktualit, 1× Život strany, 1× Tribunu a 2× Novou 
mysl.) 

Odborný růst učitelů byl zajišťován účastí na akcích OPS a je dobrým vysvědčením pro 
naši školu, že 4 členové sboru jsou vedoucími sekcí OPS. (Ideově politické vzdělávání 
učitelů – ved. A. Saifrt, dějepis vede M. Horák, biologii L. Zpěváčková a tělesnou výchovu 
L. Pokorná). Také v letošním roce psali učitelé do Hostivického měsíčníku články 
s pedagogickou tématikou a sami tak stále studovali novou literaturu (Moder. vyučování 
matematice. Množiny – Výchova k rodičovství – Branná a dopravní výchova – Polytech-
nická a pracovní výchova – Nový kla- 

 

[Str. 150] 

sifikační řád a prospěch našich žáků). 

 

C) Mimotřídní a mimoškolní výchova dětí 

Na 300 dětí se podílelo na zájmové činnosti PO, jež svou pestrostí přitahovala k celoroční 
aktivitě. Oddíly soutěžily na počest 30. výročí osvobození o získání 30 šeříků pro oddíl, 
pořádaly branný závod Stezka odvahy k výročí Února, plnily odznak Buď fit 75, navštívily 
Národní divadlo (Rusalka), muzeum K. Gottwalda a Hvězdu, uspořádaly karneval v Děl. 
domě a ohňostroj ke Dni vítězství, vysazovaly keře a stromky v okolí klubovny, dvakrát 
v roce provedly sběr papíru, stály čestné stráže u pomníků padlých. Po zásluze byli pak 
vybráni nejlepší do vlastního prázdninového tábora pod stany, na Mezinárodní setkání 
pionýrů v Hradci nad Moravicí, do mezinárod. tábora v Odincově v SSSR a u Balt. moře 
v NDR. Ve spolupráci s okres. domem pionýrů byla uspořádána okresní pionýrská oslava 
připravená s. Šrámkem za spolupráce člena divadla J. Průchy v Kladně J. Bárty k 30. výročí 
osvobození. 

Řada dětí pracovala v zájmových kroužcích, jež organizovala jednak škola (16 dětí 
v pěveckém vedla s. Otisová, 10 dětí v gymnastickém kroužku s. Volkové, 25 dětí v krouž-
ku přátel rus. jazyka vedla s. Novanská, 15 dětí v přírodovědném kroužku řídila s. Horbo-
wyová z PF KU, 14 dětí v kroužku SČSP s. Jedličkové, kroužek šití s 15 dětmi instruovala 
s. Krčilová), jednak společenské organizace (11 chlapců 

 

[Str. 151] 

v kroužku střeleckém cvičil s. Svoboda, 20 dětí ve filatel. kroužku vedl s. Dbalý, 12 chl. 
v požárnickém vedl s. Fršlínek, 12 dětí v šachovém řídil s. Šimek a Šoltys, 10 dětí v pěsti-
telském ing. Štětka a 34 chlapců v kroužku sportovním vedli s. Vlasák a Soukup). Na 
150 dětí cvičilo v TJ Sokol, která dokončila na hřišti u sokolovny soubor tělovýchovných 
zařízení (hrazdičky, kladiny, průlezky, stěny na přelézání, šplhadla, hřiště pro košíkovou, 
odbíjenou ap.), jež podněcují stále mládež k vyzkoušení a zvyšování tělesné zdatnosti. 
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D) Společenské organizace 

ZO KSČ měla 18 členů a řídil ji stranický výbor pětičlenný za předsednictví s. Nedvěda. 
Instruktorem byl s. Rajtora z AZ Praga. Výbor řídil opět stranické školení a zajišťoval svými 
členy školení 25 nestraníků. Čestná uznání OV KSČ k 30. výročí osvobození ČSSR 
Sovětskou armádou byla předána za dlouholetou práci s. Šrámkovi a Saifrtovi. 

ZV ROH má 75 členů a je rozdělen na 3 úseky: ZDŠ Hostivice, mateřské školy Hostivice 
a Jeneč. Činnost řídí devítičlenný výbor podle plánu aktivity, čtyři členové pracují v OVOSu 
a jeden v okresní odborové radě. Pro členy byly zakoupeny vstupenky na dvě divadel. 
představení, uspořádán dvoudenní zájezd do Jeseníků, s. Hymlová byla vyslána na zimní 
rekreaci a s. Šrámek na letní. 

 

[Str. 152] 

Sdružení rodičů a přátel školy pracovalo ve stejném složení a se stejnou pracovní 
náplní jako v uplynulém školním roce. Nutno vyzdvihnout dobrovolnou pomoc při dostavbě 
školní jídelny a šaten a finanční pomoc při uskutečňování výcvikového lyžařského zájezdu 
do Krkonoš, školních exkurzí a výletů do Posázaví IX. tř., Ratibořic VIII. tř., na Šumavu 
VII. tř. 

 

E) Významné události 

15. září se konaly v Praze Národní dožínky, jichž se zúčastnilo i 86 dětí 4.–9. tříd vede-
ných s. Havlíčkovou, Krčilovou, Trhlínovou, Zpěváčkovou a V. Vlčkovou. V říjnu pokročily 
práce na přestavbě školní jídelny tak daleko, že inventář kuchyně musil být přestě-
hován do třídy v přízemí a III.A a III.B přešly na střídavé vyučování. Zatím byly dílny 
u Findejsů adaptovány pro kuchyň a jídelnu a 18. listopadu zahájeno opět stravování dětí. 
Škola nemá nyní učebny pro práci v dílnách a má povoleno škol. odborem ONV vyučovat 
v 1. pololetí pouze pracím na pozemku. 24. října se zúčastnili žáci VIII. a IX. tříd besedy 
v patronátním závodě AZ Praga. Ředitel závodu s. Sloup seznámil účastníky s historií 
závodu, vedoucí brigády soc. práce s. Rajtora hovořil o činnosti brigády. Za vedení 
s. Novotného a Jiráka se žáci seznámili s výrob. programem závodu, s moderními stroji 
(programovatelné a kopírovací soustruhy) 

 

[Str. 153] 

a dostali darem 40 obrobků pro rýsování a měření posuvným měřítkem. 21. října navštívili 
žáci VI.ABC planetárium v Praze. Téhož dne byla kontrolní porada o přístavbě jídelny 
a šaten, jíž se zúčastnili zástupci KNV, kraj. šk. insp. Kajser, ONV, oši Horák, MNV a JZD 
Chýně. V předvečer výročí VŘSR byl uspořádán lampion. průvod na náměstí a po 
slavnostním projevu pochod k pionýrské klubovně, kde byl zažehnut táborák a vypouštěny 
světlice. 60. výročí narozenin ředitele s. Šrámka bylo vzpomenuto na přátelské 
besedě učitel. sboru, jíž se zúčastnili i bývalí členové sboru a na níž byly oslavenci předány 
čestné dary a popřáno pevné zdraví v dalších letech. 11. listopadu na přátel. setkání se 
sovět. turisty z Odicova v kult. domě Praga předvedly dívky gymnastiku s hudbou, 
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chlapci ukázku ze spartak. cvičení s tyčemi a rusky přivítaly hosty žákyně VIII. tříd 
Uhříčková a Táborská. 28. listopadu shlédli žáci VI.–IX. tříd sovět. film Tam, kde je náš 
domov. 27. XI. se stala žákyní VII.A Kubánka Marie Asabell Ross Guelbenza, *[***] 
v Havaně, a byla přátelsky přivítána dětmi, které jí pak pomáhaly překonávat jazykové 
potíže. Ve dnech 19.–25. 1. 1975 se zúčastnilo 29 žáků výcvikového lyžařského zájezdu 
VII. tříd v Krkonoších. 11. II. navštívili žáci V.–IX. tříd film. představení Robinsonky. 
15. II. se konal v Děl. domě ples SRPŠ, na nějž přišlo mnoho občanů a jehož čistý výtě-
žek byl věnován pro školní akce. V krajském kole 

 

[Str. 154] 

soutěže Co víš o zemi... uspořádaném v Davli se umístili naši žáci na 4. místě za Mníškem, 
Všenory a Černošicemi.30 Den učitelů 27. III. byl oslaven v kulturním domě Praga za 
účasti zástupců OV KSČ, ONV, MNV a patronát. závodů Praha Hostivice a Stavební stroje 
Zličín. O pracovní sobotě 5. IV. vysazovali žáci IX. tříd javory od školy k sídlišti na místě 
vyhynulých a žáci VII. tříd šeříky a zlatice na náměstí. 9. IV. předvedli naši žáci sparta-
kiádní cvičení krajským poslancům, kteří zasedali v sokolovně. 15. IV. se konala 
slavnostní veřejná schůze ZO KSČ a ZV ROH k 30. výročí osvobození ČSSR spojená 
s předáváním čestných uznání za dlouholetou práci v odborovém hnutí s. Horákovi, 
Kuklové, Svobodové a Nedvědovi. Svátek práce byl oslaven mohutným průvodem za 
účasti obyvatel Hostivice, Jenče, Chýně a Chrášťan a byl velice pestrý vlajkoslávami, 
májkami baráčníků, kroji pionýrů, spartakiád. cvičebními úbory a alegorickými vozy 
závodů. Po proslovu zást. ONV s. Ztraceného a recitaci žák. Proškové se roztančil a roze-
zpíval v jásavých krojích soubor Javořina. 12. V. sledovali s velkým zájmem žáci 5.–9. tříd 
barevný film Sokolovo o bojích 1. čsl. armád. sboru vedeného L. Svobodou po boku 
Sovětské armády. Dne […] května byl zvolen novým presidentem dr. G. Husák, 
generál. tajemník KSČ a první Slovák v čele ČSSR. Žáci byli seznámeni s jeho životem 
a činností. 

 

[Str. 155] 

Závěr roku byl plně ve znamení Československé spartakiády 1975, na níž se výrazně 
podíleli i naši žáci, jak o tom byla zmínka vpředu. Školní rok byl pak ukončen 27. VI. 1975. 
V ten den se učitelský sbor rozloučil i s. ředitelem školy s. Šrámkem, narozeným 
6. XI. 1914 v Kladně. Po absolvování učitel. ústavu v r. 1934 vyučoval na několika školách 
kladenského okresu a od 1. ledna 1939 působil až do odchodu na trvalý odpočinek 
v letošním roce na zdejší škole, na níž od 1. září 1950 vykonával funkci ředitele. Za jeho 
působení prošla škola několika organizačními přeměnami a i po vnější stránce se v ní 
mnoho změnilo. Bylo instalováno ústřední topení, zavedena voda, zřízena školní stravovna 
a splachovací záchody. Svépomocnou akcí byla postavena školička a v poboční budově 
u Findejsů zřízeny dílny. Z jeho podnětu byla v Hostivici založena zvláštní škola. V posled-
ních letech jeho působení uskutečnil MNV generální opravu, kterou byla školní budova 
značně modernizována. V pedagogické práci se zaměřil především na problémy výchovy 
k povolání, o níž napsal r. 1958 pedagogické čtení, vydané tiskem SPN a oceněné na 
Uherskobrodských dnech. Za tuto práci byl také v r. 1960 vyznamenán ministrem školství 
titulem vzorný učitel. Řadu let pracoval jako člen redakční rady čas. Socialistická škola. 
Vedle této pedag. práce věnoval se i literární činnosti, 
                                                 
30  Spíše šlo o okresní kolo, těžko by první 4 místa krajského kola obsadily školy z jednoho okresu. 
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a to především v rozhlase, pro jehož školské a dětské vysílání napsal množství pořadů. 
Z jeho relací pro školský rozhlas byly čtyři vydány na deskách jako vyučovací pomůcka pro 
vlastivědu a některé vydány i v NSR.31 Pro děti napsal i řadu rozhlasových a divadelních 
her, z nichž divadelní hra Zemřít na úsvitu byla v celostátní soutěži ministerstva kultury 
a Českého literár. fondu k 30. výročí osvobození ČSSR odměněna 3. cenou. Rozhlasová 
hra Trojka z mravů byla odměněna tvůrčí prémií ČLF. Kromě toho napsal i řadu divadel. 
a rozhlas. her pro dospělé. V poslední době se věnuje regionální historii, z níž čerpá 
náměty pro svou literární práci. 

Jménem učitelského sboru se rozloučil se s. Šrámkem s. A. Saifrt, ocenil jeho působení ve 
škole i na veřejnosti, upřímně jej pozval k účasti na škol. akcích v budoucnu a popřál do 
dalších let pevné zdraví a trvalou erudici. 

 

Sestavil a zapsal: A. Saifrt 

 

19. 12. 1975 Jiří Fous, oši 

 

[Str. 157 a 158 prázdné] 

                                                 
31  Německá spolková republika. 
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[Zápis manželky hostivického čestného občana A. J. Korobejnikova] 

 
 

[Str. 160 prázdná] 
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2. 2. 1976 

Vážení soudruzi, 

dovolte, abychom Vám jménem skupiny vyučujících a studentů pedagogické fakulty UK 
v Praze upřímně poděkovali za to, že jste nám ochotně umožnili navštívit Vaši školu. Pro 
studenty – ruštináře 4. ročníku, kteří již po prázdninách mají nastoupit na učitelská místa, 
bylo velmi zajímavé a poučné obeznámení s celkovým provozem školy, s řešením výchov-
ných otázek i s působením učitelů mimo školu. Velmi poutavá beseda se s. ředitelem 
Saifrtem a sledování výborně promyšlených vyučovacích hodin ruského jazyka u s. uč. 
J. Doušové, naší nedávné absolventky, to vše poskytlo studentům dobré představy o ven-
kovské škole a o náročné, obětavé i radostné práci učitelů, kteří zde působí. 

 
 

[Str. 162 prázdná] 
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PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada K – svazek č. 8 
Kronika základní devítileté školy v Hostivici 1967–1976 – školní rok 1975/1976 77 
 

 

[Str. 164] 

Charakteristika škol. roku 

Hlavním cílem výchovné a vyučovací práce školy v tomto školním roce bylo plnění závěrů 
XIV. sjezdu Komunistické strany Československa, úkolů vytyčených červencovým plénem 
ÚV KSČ z r. 1973 a listopadovým zasedáním pléna ÚV KSČ, dále pokynů ministerstva 
školství na rok 1975–76 a ideově významných událostí, jakými byly Rok ženy, Měsíc čsl.-
sovět. přátelství, 25. sjezd Komun. strany Sovět. svazu, XV. sjezd KSČ a 55. výročí založení 
strany. 

Ze závěrů práce v minulém škol. roce vyplynuly pak zvláštní úkoly: Prohloubit spolupráci 
s PO SSM, SRPŠ a patronátními závody, věnovat péči začínajícím učitelům, zvyšovat 
politickou a odbornou úroveň členů sboru a zkvalitnit práci tříd. učitelů a vedoucích před-
mětových komisí a metodických sdružení. 

Důležitou skutečností bylo, že do čela školy byl jmenován nový řed. školy s. Al. Saifrt, 
dosavadní zástupce ředitele, novým zástupcem ředitele jmenován s. Mir. Horák, dlouholetý 
člen učitelského sboru. 

Dlužno se zmínit i o intenzivních snahách ukončit přístavbu škol. jídelny, uskutečnit někte-
ré opravy a vybavení školy (výměna tabulí v celé škole, potažení scho- 

 

[Str. 165] 

dů gumou, pásem PVC pod tabulemi, znovuzřízení podlahy v přízemí jedné třídy, kterou 
bylo nutno zbourat v rámci vybudování nové jídelny a kuchyně, vybavení novým nábytkem 
ap.) 

 

Práce na poli výchovy 

K proletář. internacionalismu a socialistickému vlastenectví velmi přispívala v českém 
jazyce literární výchova. Mezi jinými i literár. pásmy na veřejnosti (v patronát. závodech 
Praga a Stavební stroje Zličín, na slavnostní besídce ke Dni vítězství, na místní konferenci 
KSČ k 55. výročí založení strany), exkurzemi do Památ. národ. písemnictví, Jiráskova 
muzea, besedou v knihovně o M. Kudeříkové. O ruském jazyku využitím časopisů Družba, 
Ogoňok, dopisováním s ruskými dětmi a ustavením Klubu přátel ruského jazyka. Působení 
s. Doušové v tomto směru vysoce ocenili i profesoři a studenti Pegagog. fakulty Karlovy 
univerzity při hospitaci na škole 2. 2. 1976. Pak vystoupením na večeru družby se sovět-
skými turisty 1. 4. 1973, na besedě se s. Korobejnikovou. Velmi silně zapůsobila soutěž 
O zemi…, organizovaná jednatelkou odbočky SČSP s. Krčilovou, v níž někteří žáci umístili 
se v krajském kole na 1. místě Datel (ekonomika), Hájková (sport), Dostálová (hud. vý-
chova). 
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V dějepise byly včleněny diafilmy a filmy (Osvobození Československa, Jan Žižka), exkurze 
(po stopách husit. hnutí v Praze, Terezín – Lidice pro 9. tř.) V zeměpise návštěva 
planetária. Dlužno zvláště vyzdvihnout exkurzi 8. tříd na zasedání Federál. shromáždění 
dne 22. června 1976, kde žáci besedovali s poslancem SN br. Tichým a s poslancem SL 
s. Hájkem.32 

Kvalitativně vyššího stupně dosáhla výchova k socialistickému vlastnictví, neboť po 
celý rok zůstává zařízení školy bez vážnějších poškození (letošní malba provedena jedno-
rázově na celé škole). Úspěšně se rozvíjela i výchova k rodičovství podle nových osnov. 
Jednotného výchovného působení školy i rodiny bylo dosaženo informativními přednáška-
mi na tříd. schůzkách. Lze pozorovat výrazné zlepšení chování žáků, což ověřeno průkazně 
na exkurzích a výletech a konstatováno učiteli i průvodci ze řad mimo školu. Svůj výchov-
ný smysl má i dnes již tradiční vítání novorozeňat na MNV, kde několikrát do roka vystu-
pují naši žáci i učitelé. 

Nově byla letos zdůrazněna výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí. Podle 
osnov zpracovaných ředitelem školy seznamovali vyučující, jak chránit a jak se  

 

[Str. 167] 

se chovat v přírodním prostředí. V dubnu – Měsíci lesů – odpracovalo 396 žáků 4.–9. tříd 
2 376 hodin v hodnotě 11 880 Kčs při vysazování růží, ozdobných keřů a stromů. Děti tuto 
zeleň chrání a nedochází k jejímu poškozování. V budoucnu se počítá s vlastními výpěstky 
květin pro výzdobu školy a jejího okolí. 

S růstem dopravního ruchu na silnicích vzrostl i význam dopravní výchovy. Její metodika 
byla probrána v metodickém sdružení pro 1.–5. tř., ve spolupráci se Svazarmem uspořá-
dán kurs dopravní výchovy pro žáky 5.–9. tř. vedený s. Seidlem ve spolupráci s příslušníky 
Veřejné bezpečnosti. Promítnuty filmy o dopravní výchově. Referentkou dopravní výchovy 
byla jmenována s. Votrubcová. 

V úsilí o komunistickou výchovu byla vydatným pomocníkem školy Pionýrská organi-
zace Svazu social. mládeže. Těsnou spolupráci zajišťovala dohoda, uzavřená na počátku 
roku. Jako pionýrské vedoucí ze sboru pracovaly s. Havlíčková, Vědunka Vlčková a V. Jelín-
ková. Skupina má nyní 294 jiskřiček a pionýrů v 17 oddílech, vedených 17 vedoucími. 
V čele vedení opět s. Jar. Zelenka. 

 

[Str. 168] 

Se zlepšujícím se vybavením školy zesílil i vliv estetické výchovy. Ve výtvarné soutěži 
V našem JZD a Bezpečnost v dopravě byly práce našich žáků oceněny u dětí 6.–9. r.  
1.–3. místy, v kategorii 10 až 12ti letých 3. místem a peněžitými odměnami. Děti zhotovo-
valy dárky na okresní konferenci KSČ, k Mezinár. dni žen, k setkání s důchodci. Výchovu 
k uměleckým hodnotám podpořily exkurze na Pražský hrad, do Národní galerie v Jiřském 
klášteře a na sbírky soch na Zbraslavi. Děti navštívily divadelní představení Lucerna, 
Nepřátelé od M. Gorkého, Dalibor v Národním divadle, Špalíček v Smetanově divadle, 
Ztracená pohádka v Laterně magice, výchovný koncert Pohádky pro 1.–5. tř. Významným 

                                                 
32  Sněmovna národů a Sněmovna lidu Federálního shromáždění. 
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přínosem byla slavnostní besídka ke Dni osvobození ČSSR Sovětskou armádou, kde 
vedle náplně ideově politické a společenské působila i estetika zpěvu, mluveného slova, 
hudby, tance, výtvarného řešení jeviště i úboru dětí, jež pomohli připravit i rodiče. 
Uspokojení hlubokého zážitku cítilo nejen 600 dětí, ale i přes 300 rodičů, kteří dvakrát 
naplnili sál sokolovny. 

Branná výchova byla řízena plánem školy, vypracovaným s. Nedvědem. Za jeho řízení 
a ve spolupráci s 

 

[Str. 169] 

ostatními vyučujícími byla uspořádána dvě branná cvičení s novými názornějšími trasami 
pro nejvyšší třídy. Úspěšné byly i branné vycházky 1.–5. tříd. V dubnu bylo uspořádáno 
místní kolo branně dopravní soutěže, při níž účinnou pomoc poskytl Svazarm při výcviku ve 
střelbě ze vzduchovky. Okresního kola v Roztokách 20. května se zúčastnila čtyři 5členná 
družstva chlapců a dívek a umístili se: mladší chlapci na 7. místě ze 12, mladší žákyně na 
5. místě z 15. Branného závodu Svazarmu Pochodu vítězství na 25 km se zúčastnilo 
40 žáků a obdrželi diplomy. Prohloubení branné výchovy napomáhá smlouva s vojenským 
útvarem 6370 Jeneč. Se zájmem o brannou výchovu sledovali žáci 6.–9. tříd i besedu 
s příslušníky lidových milicí závodu Praga a besedu se členy Svazu protifašistických 
bojovníků o odboji za okupace. Přednášel s. Kotík a Černoch. Uskutečněno v květnu. 

Tělesná výchova má zásluhou s. Pokorné, metodičky TV v OPS, dobrou úroveň. V lednu 
byl uskutečněn zájezd 52 žáků 7. tříd do Pece, jehož závěrem byly terénní závody na 
lyžích. V okresním kole košíkové získali naši mladší žáci 1. a starší žáci 3. místo. V lehko-
atletické soutěži o Pohár vítězství se zúčastnilo v okres. kole 12 dětí. 

 

[Str. 170] 

Věra Pěnkavová získala 2. místo ve skoku dalekém a 4. místo v běhu na 50 m. Postoupila 
tedy do krajského kola, kde obsadila ve skoku dalekém 7. místo. V dobrovolné tělesné 
výchově v Sokole cvičilo 161 dětí. Sportovních her mládeže se zúčastnilo 37 dětí. 

 

Vyučování a prospěch žactva 

Škola měla v tomto roce 538 žáků, z nich prospělo 529. S vyznamenáním 100, neprospělo 
5 a neklasifikováni 4. Čtyřem z pěti neprospívajících povolena opravná zkouška, což 
umožňuje nový klasif. řád. Druhým stupněm z chování bylo klasifikováno 7 žáků, třetím 
stupněm jeden žák. Bylo uděleno celkem 93 pochval tř. učiteli a 20 pochval ředitele školy. 
Zároveň byly předány knižní odměny 20 nejlepším žákům – po jednom do každé třídy. 

I.A Renata Bryndová, I.B Vlad. Plicková, I.C Mar. Spoustová, II.A Iv. Kiesewetterová, 
II.B Marc. Šmerdová, III.A Kar. Blätterbauer, III.B Tomáš Tichý, IV.A Irena Arnoldová, 
IV.B Ludm. Vlasáková, V.A Jiří Jirák, V.B Jana Procházková, VI.A Mir. Dundr, VI.B Mir. 
Veselý, VII.A P. Hatschbach, J. Datel 
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VII.B Mich. Justa, VII.C Al. Šuplatová, VIII.A Bož. Haladová, VIII.B Dana Linhartová, 
IX.A Ol. Hanušová, IX.B Iva Zapadlová. 

Ze školy vystoupilo 62 žáků, a to 43 z 9. tříd, 15 z 8. tříd, 3 ze 7. tříd a jeden chlapec ze 
6. třídy. Děti byly rozmístěny takto: na školy II. cyklu 27 žáků, do učebního poměru 
31 žáků a do pracovního poměru 4 žáci. V letošním roce byly nové učitelky uváděny do 
praxe zkušenými soudružkami. S. Klímková A. Vlčkovou a s. Větrovcová St. Škuthanovou. 
Zájmovou činnost dětí uspokojovaly kroužky pro talentované děti. Vedle zájmových 
kroužků PO SSM (přátel přírody – 15 dětí, dívčího klubu – 22 dívek) pracuje při naší škole 
kroužek přírodovědný – 13 dětí, klub ruského jazyka – 35 dětí, pěvecká – 32 dětí, šití – 
29 dětí, recitační – 12 dětí, filatelistický – 10 dětí, střelecký – 10 dětí, šachový – 11 dětí, 
kopané 32 dětí a požárnický – 25 dětí. 

Výchova žáků k volbě povolání je kladně ovlivňována prací výchovné poradkyně 
L. Pokorné, která se svědomitou prací zhošťuje svého úkolu individuálními pohovory 
s rodiči i žáky, exkurzemi do závodů, prací ve výchovné komisi a pod. 

 

[Str. 172] 

Pracovní a polytechnická výchova 

Polytechnický charakter vyučování byl uplatňován ve většině hodin zkušených učitelů, kteří 
vedli žáky soustavně k samostatné práci a kontrole výsledků. Dlužno vyjmout z mnoha 
úspěchů zvláště přípravu dětí na chemickou a přírodopisnou olympiádu. Zvlášť úspěšně 
probíhala pro nás okresní přírodovědná olympiáda organizovaná s. Zpěváčkovou, v níž se 
umístili úspěšně M. Dundr na 2. místě a J. Datel na 3. místě. Na poli této výchovy přispěly 
i exkurze do závodů, a to do Staveb. strojů Zličín, Labora Praha, Sklárny Kavalier v Sázavě, 
Stroj. trakt. stanice Hostivice, do Českosl. stát. stat. Jeneč i do institucí, jak již byla dříve 
zmínka, na zasedání Federál. shromáždění, kde žáci Kindlová a Hron a učitelé Otisová 
a s. řed. Saifrt byli přijati představiteli za náš okres a předali jim květiny s přáním pevného 
zdraví a hojně úspěchů. 

Důsledně byl letos plněn plán výletů, který umožňoval dětem navštívit a poznávat 
soustavně svůj okres, kraj, vlast. První třída navštívila Šárecké údolí, 2. třída ZOO Praha, 
3. třída Okoř – Budeč., 5. třída vodní dílo Slapy, 6. tř. Křivoklát – Lány, 7. tř. Jizer- 
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ské hory a Adršpašské skály, 8 tř. Krkonoše – prameny Labe, safari ve Dvoře Králové, 
9. tř. putování Posázavím. 

Pracovní výchovu, zejména v 6.–9. třídách, velmi ztížila skutečnost, že pro opoždění 
prací na přístavbě školy neměla škola dílny. Vyučování se soustřeďovalo na teorii prací 
v dílnách, na jaře pak na práce na pozemku, výsadbu zeleně a zvelebovací práce v obci. 
Přes uvedené svízele připravily děti velmi pěkné dárky k různým příležitostem. Svůj podíl 
na úspěchu dárků má i ŠDM. 
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Závěrem trochu čísel 

Počet dětí 

I.A – 22 dětí – s. Kuklová; I.B – 25 dětí – Paroulková; I.C – 21 dětí – Sojková; II.A – 
25 dětí – Havlíčková; II.B – 23 dětí – Tejkalová; III.A – 30 dětí – Novotná; III.B – 30 dětí 
– Krátký; IV.A 27 dětí – Vlčková; IV.B – 25 dětí – Klímková; V.A – 25 dětí – Krčilová; V.B – 
25 dětí – Poláková 

VI.A – 39 dětí – s. Haklová; VI.B – 37 dětí – Trhlínová; VII.A – 25 dětí – Volková; VII.B – 
25 dětí – Doušová; VII.C – 24 děti – Otisová; VIII.A – 32 dětí – Zpěváčková; VIII.B – 
32 dětí – Neubergová; IX.A – 25 dětí – Filipová; IX.B – 19 dětí – Škuthanová 

278 + 260 = 538 žáků 

 

[Str. 174 až 177 – tabulky s osobními údaji učitelů vynechány] 
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Pamětní zápis 

Žák Vnouček Stanislav, naroz. [***], bytem v Sobíně, žák V.B, je zapsán do škol. 
kroniky za hrdinský čin; o prázdninách zachránil spolužáka Vošahlíka Jiřího s nasazením 
vlastního života před utonutím. 

Za tento čin byl vyznamenán ONV Praha-západ škol. odborem a odměněn náram. 
hodinkami a ředitelstvím školy knihou „Od agamy až po žraloka“. 

Jeho čin je zaznamenán do škol. kroniky na věčnou paměť, a aby byl vzorem statečnosti 
ostat. žákům školy. 

V Hostivici – říjen 1976 
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Fotografie pracov. kolektivu za vedení s. ředitele M. Šrámka. 
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Stručný životopis nových členek učit. sboru 

S. Helena Klímková dojíždí na pracoviště z Prahy 6 – [***]. 

Narodila se [***] v Brně. Je dosud svobodná. Vzdělání získala na ZDŠ v Praze 6, pak 
přijata na SVVŠ v Praze 7. Na Pedag. fakultě Karlovy univerzity získala aprobaci pro vyuč. 
ruského a anglického jaz. Do praxe nastoupila na naši školu, která je prvním jejím 
působištěm na život. dráze učitelky.  

Pro nedostatek místa na vyšším stupni i proto, aby získala zkušenost v práci s menšími 
dětmi, byla přidělena na nižší stupeň a stala se třídní učitelkou IV.B s výhledem zařaditi ji 
v budoucnu na vyšší stupeň. 

S. Marie Větrovcová – bydlí rovněž v Praze 6 – [***]. 

Narodila se [***] v Praze. Je svobodná. Vzdělání: ZDŠ – Praha 6-Ruzyně, dále střední vš. 
vzd. škola v Parléřově ulici. Na Filos. fakultě Karl. university získala aprobaci pro učitelství 
na škol. II. stupně – čeština, latina.  

Také s. Větrovcová získává první zkušenosti na dráze učitelky a vychovatelky dětí na naší 
škole. Působí na vyšším stupni (6.–9. tř.) 

 

Zpracoval a zaznamenal: Mir. Horák 

 

 


