Z kroniky školy
Školní rok 1928/29
Obecná škola smíšená v Roztylech
zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum
Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a 5. třídy stále
docházeli do Obecné školy v Záběhlicích. Vyučování bylo započato v provizorních místnostech, narychlo
upravených z bývalých technických kanceláří stavebního družstva “Spořilov” pod Hlavní ulicí. Dřevěné stěny
byly opatřeny omítkou a každé třídě přidělena menší místnost jako šatna. Ministrem školství a národní osvěty
byl PhDr. Milán Hodža. Celkem navštěvoval školu 151 žák.
Učitelé: Ladislav Muchka, Marie Muchková, Marie Jindřichová, Arnoštka Dušová
učitelé náboženství: P. Ferdinand Koula (řím. katolické), Václav Hájek (československé), Jaroslav Nedbal a
Jaroslav Dobiáš (českobratrské)

Školní rok 1929/30
Obecná škola smíšená v Roztylech
zatímní řídící učitel: Jaroslav Blum
Škola byla rozšířena na úplnou pětitřídní otevřením čtvrté a páté třídy. Pro nově otevřené třídy upravena jedna
učebna z bývalé sborovny a ředitelny. Pro dvě třídy najala Rada hl. m. Prahy dům č. 103/5 od družstva
“Spořilov”. Jedna učebna byla upravena z krámu, druhá z obytné místnosti v 1. patře. Třetí učebna byla zřízena
v najatém domku č. 35/3. Ministrem školství a národní osvěty se stal dr. Antonín Štefánek.V 7 třídách 260 žáků.
Noví členové sboru: Karel Brázda, Adolf Trojan, Marie Timrová, Emilie Jakubíčková, Antonín Mostecký,
Libuše Šandová, Emilie Králíková.

Školní rok 1930/31
Obecná škola smíšená v Roztylech
zatímní řídící učitel: Jaroslav Blum
Z nedostatku vhodných učeben bylo zavedeno v prvních a druhých třídách střídavé vyučování, jež trvalo až do 9.
4. 1931, kdy se začalo vyučovat v nové školní budově. Na Velký pátek dne 3. 4. 1931 zasedala kolaudační
komise, která uznala novou budovu za způsobilou k užívání. Stěhování nábytku z najatých domků začalo na
velikonoční pondělí, takže po velikonočních prázdninách se vyučovalo v nových místnostech. Bohužel
k dispozici bylo sedm místností, takže dvě třídy musely zůstat ve staré dřevěné budově. Zimní ani letní
tělocvičny nebyly. V tomto školním roce se vyučovalo podle nových učebních osnov vydaných v květnu 1930.
Delegace dětí z naší školy byla přijata u pana presidenta T. G. Masaryka. Děti pobyly v zahradě, provedly svoje
zpěvy a tanečky a vracely se domů šťastny, že jim bylo dopřáno tak zblízka pohledět ve vzácnou tvář. Ministr
školství a národní osvěty byl dr. Ivan Dérer. V 9 třídách 323 děti.
Noví členové sboru: Alois Novák, František Dvořák, Jaroslav Dostál, Leontina Šolcová, Marie Doležalová,
Anna Reifnerová, Marie Vostřebalová-Vaníčková, Rosalie Jansová, Matylda Maňasová.

Školní rok 1931/32
Obecná škola ve Spořilově – Roztylech
zatímní řídící učitel: Jaroslav Blum
Místní školní rada v Záběhlicích uspořádala v neděli dne 13. 9. 1931 slavnostní otevření nové budovy školní na
Spořilově. Od 1. 9. 1931 uznána způsobilou též třída suterénní. V nové školní budově bylo umístěno osm tříd a
v dřevěném pavilonu dvě. V listopadu 1931 bylo konáno komisionální řízení za účelem provedení sadové úpravy
u novostavby školy. Bylo upraveno pískové hřiště, dále cesty, cihlové obruby záhonů, schodiště na svazích,
stromořadí kolem celého plotu, osety plochy travou, vysázeno 400 keřů růží a velké množství okrasných křovin.
Dekretem Rady hl. m. Prahy bylo povoleno zřízení odbočky knihovny hl. m. v suterénu školní budovy. Čtvrté a
páté třídy se účastnily vysazování stromků v Kunratickém lese. V Záběhlicích byl zřízen útulek pro dítky, jichž
rodiče jsou po celý den zaměstnáni. V10 třídách 345 dětí.
Noví členové sboru: Jiřina Doubravová, Zdenka Rakovčíková, Anna Proboštová, Berta Velebilová, Emilie
Čarková-Jakubíčková

Školní rok 1932/33
Obecná škola v Roztylech – Spořilově
řídící učitel: Jaroslav Blum
Počátkem září 1932 opatřila městská rada 200 nových dvousedadlových lavic. Bylo zřízeno tělovýchovné hřiště.
Během školního roku konal sbor učitelský 13 porad. Rodičovské sdružení rozvíjelo svoji činnost. Kromě schůzí
a besed pořádalo kurz němčiny, urgovalo přístavbu školy, zřídilo kluziště, umožnilo stravování nemajetných
dětí, pořádalo přednášky. Předsedou byl dr. Jaroslav Prokop, pokladní Marie Trenklerová a jednatelem Vladimír
Štulík. V10 třídách 380 dětí.
Noví členové sboru: Anna Jáchymová-Pašková, Vladimír Štulík, Jan Hostáň, Marie Hladíková

Školní rok 1933/34
Obecná škola
řídící učitel: Jaroslav Blum
Sedm tříd bylo umístěno v třídách normálních, jedna v zatímní tělocvičně a dvě ve staré dřevěné budově. Kvůli
konání dělnické olympiády byl skončen školní rok o týden dříve. Ministrem školství se stal prof. JUDr. Jan
Krčmář. V 10 třídách 404 děti.
Noví členové sboru: Eliška Lacinová-Šourková, Karla Vojtíšková, Marie Wenzelová, Zdenka Češková, Marie
Halířová, Leontina Šolcová

Školní rok 1934/35
Obecná škola
řídící učitel: Jaroslav Blum, od 1.2. 1935 Kamil Křemen
Poprvé byly všechny třídy umístěny v nové budově. Stalo se tak na popud rodičů. V druhých třídách muselo tak
být zavedeno střídavé vyučování. Na paměť 85. narozenin T.G.M. byla vysazena lípa. Dne 1. 4. 1935 bylo
položeno základní zdivo z lomového kamene pro přístavbu. Sportovní klub založil pro děti tenisové hřiště

v pískovně u lesa. Při škole pracuje kroužek Dorostu Českého červeného kříže v počtu 112 žáků. Žákovská
knihovna má nyní 311 svazků. Pro katolický sjezd byl školní rok ukončen o týden dříve. V 9 třídách 383 žáci.
Noví učitelé: Karel Bittner, Josef Kochánek

Školní rok 1935/36
Obecná škola
zatímní řídící učitel: Vladimír Štulík
Druhého září začalo se vyučovat v nově přistaveném křídle naší školy. V patře umístěny dvě třídy, v přízemí
taktéž dvě třídy, tělocvična s korkovou podlahou, se šatnou a sprchami, v suterénu pak přetlaková vodárna pro
horní Spořilov, dílny a elektrorozvodna.Oslaveny 86. narozeniny T.G.M, narozeniny nového presidenta dr. E.
Beneše, při besídce s rodiči sehrána divadelní pohádka V. Sokolové “O zlatém klíči a živé vodě”. Novým
ministrem školství se stal dr. Emil Franke.V 10 třídách 390 dítek.

Školní rok 1936/37
Obecná škola
definitivní řídící učitel: František Klobása
zastupující řídící učitel: Vladimír Štulík
Na jižní straně byla zřízena skalka, zelinářská a ozdobná plocha. Byly rozšířeny oba kabinety. Při škole probíhal
Kurz vokální a instrumentální. Po Antonínu Kořínkovi nastupuje nový školník František Kohoutek. V 10 třídách
416 dětí.

Školní rok 1937/38
Obecná škola
zatímní řídící učitel: Vladimír Štulík
Náboženství se vyučovali 343 žáci v 5 odděleních římskokatolických, 4 československých a 1 českobratrském-evangelickém. Děti bez náboženského vyznání navštěvovaly “Kurz laické morálky”. Prostory školy byly
propůjčovány pro volby, nácviky, kurzy a výstavy, tělocvična jednotám Orel, Sokol. Škola sebrala na obranu
státu 1400 Kč. Školní rok byl ukončen již 15. 6. pro všesokolský slet. V 10 třídách 408 dítek.

Školní rok 1938/39
Obecná škola
zatímní řídící učitel: Vladimír Štulík
od 21. 1. 1939 František Smrčka a od 8. 2. Vladimír Štulík
Byl natřen plot kolem školy. Z Chodovce (okres říčanský) navštěvuje naši školu 21dětí z 1. - 3. tříd. Ze 4. a 5.
třídy žádosti dětí o přijetí byly místní školní radou zamítnuty. Dne 23. 9. byla vyhlášena mobilizace a ustavena
školní protiletecká obrana. Škola byla zabrána pro ubytování čsl. vojska. Dne 20. 10. opuštěn spojenci, musel se
náš národ podrobit diktátu. Čtyři dny poté byla celá škola vrácena svému účelu. V prosinci bylo nařízeno
odstranit obrazy obou prezidentů. Dne 15. 3. byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. O dva dny později zabralo

říšsko-německé vojsko přízemí školy a vyučovalo se v 1. patře střídavě. V dubnu opustilo vojsko školu. Velké
změny v počtu dětí zavinilo stěhování dětí ze Sudet, Slovenska a Podkarpatské Rusi. V 10 třídách 410 dětí.

Školní rok 1939/40
Obecná škola
zatímní řídící učitel: Augustin Bartoš
zastupující řídící učitel: Rudolf Jiroudek
Počátek vyučování byl odsunut na 16. 10. 1939 pro velké rozšíření epidemických nemocí, zejména dětské obrny.
Knihovny byly podrobně prohlédnuty a celá řada knih vyřazena, neboť jejich obsah neodpovídal změněným
poměrům státoprávním. Část učitelstva i řídící učitel byli povoláni do komisí pro vydávání potravinových lístků.
Velitelství 19. obvodu CPO zabralo ke svým účelům pracovnu v přízemí a kabinet. Zde byla později zřízena
výdejna potravinových lístků. V 10 třídách 402 děti.
Noví členové sboru: Čestmír Hruška, Marie Bílá-Hykmanová, Bernard Válek a praktikant Antonín Vinš

Školní rok 1940/41
Obecná škola pětitřídní smíšená v Praze XIII. – Spořilově
řídící učitel: František Stuchlík
V budově byly dále umístěny: německá škola obecná a německá mateřská školka, v tělocvičně cvičila Hitlerova
mládež a německá dětská družina. Kromě toho používala budovu CPO, Samaritánská služba, odbočka Městské
knihovny, Městský osvětový sbor, Rodičovské sdružení, Místní školní rada, vodácká strážnice a církev
českobratrská-evangelická k nedělním bohoslužbám. Školní knihovna byla zapečetěna. Německý jazyk se stal
povinným předmětem. Protože další učebna byla zabrána, muselo se v prvních třídách vyučovat střídavě.
Vyučování začínalo v 8,30 hodin. Proběhly oslavy narozenin vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.
Z nařízení úřadů bylo v českých školách zavedeno psaní na břidlicové tabulky. V 10 třídách 384 děti.

Školní rok 1941/42
Obecná škola pětitřídní smíšená v Praze XIII. – Spořilově
zatímní řídící učitel: Josef Kiml
zastupující řídící učitel (od 5. 9. 1941): Ladislav Muchka
Po čtvrté třídě již odešlo na hlavní školu 30 žáků. Proto zůstala jen jedna 5. třída. Pro útulek německé mateřské
školy a obecnou školu německou byly zabrány 2 učebny v přízemí vedle ředitelny. U nové přepážky zřízena spíž
pro účely německé kuchyně. Na počátku roku bylo vykonáno poplachové cvičení. Na dané znamení všechno
žactvo opustilo učebny, odešlo do velké síně v suterénu školy a odešlo zvláště určeným východem v koksovně.
Došlo k přiškolení Chodovce, což bylo žádoucí v zájmu žactva a školní administrativy. Bylo zřízeno
zatemňovací zařízení a doporučeno vybudovat zákopové kryty na jihovýchodní straně budovy. Dne 18. 10. byla
zajištěna učebna v přízemí pro potravinovou komisi, která používala postranního vchodu od chodovské silnice.
Vánoční prázdniny byly dvakrát prodlouženy - až do 9. 2. Žactvu byly rozdávány dvojjazyčné školní zprávy.
Všichni pedagogové měli normální pracovní povinnost 28-30 hodin týdně. Z místnosti fyzikálního kabinetu byla
zřízena provizorní učebna. Rodičovské sdružení si pronajalo od města pozemek před hlavním vchodem do školy
a osázelo jej bramborami. Oplocený pozemek nesl škole užitek. Týden po pohřbu zastupujícího říšského
protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydrycha učitelé vyslechli vážný apel, dětem byly dány pokyny a
upozornění na nutnost pokračování spolupráce s Velkoněmeckou říší. Zároveň byla dána výstraha těm, kteří by
porušovali dílo školy ve smyslu nového ducha a pořádku. Školní rok skončil 9. 7. V 9 třídách 338 žáků.

Školní rok 1942/43
Šestitřídní škola obecná smíšená
řídící učitel: Ladislav Muchka
K dispozici bylo jen 5 učeben a jedna provizorní z kabinetu, proto probíhalo střídavé vyučování. Všichni členové
zdejšího učitelského sboru v září úspěšně vykonali všeobecnou zkoušku z jazyka německého. V říjnu byla
uvolněna jedna šatna jako sběrna starého šatstva. Někteří občané zde pracovali i jako členové Českého svazu pro
spolupráci s Němci. Městská spořitelna pražská stejně jako v minulých letech předala všem žákům prvních tříd
spořitelní knížku s vkladem 5 Kč. Němčině bylo vyučováno na úkor jiných předmětů, a to až 8 hodin týdně. Po
vykonané inspekci vyšetřil inspektor Oldřich Votruba řídícího učitele Ladislava Muchku, učitele Karla Bittnera a
Bernarda Válka a sepsal s nimi zápis o chování při návštěvě zemského inspektora Leopolda Leichera. Pro úsporu
světla a tepla posunut začátek vyučování na 8 hod. ráno. Sběr odpadkových hmot pokračoval pravidelně ve
středu a pátek. Řídící učitel musel po pravidelných srazech “Hitlerjugend” ve zdejší tělocvičně odstraňovat
škody jimi napáchané. Děti naší školy byly preventivně před německou mládeží varovány. Učitel Bedřich Krtek
byl válečně nasazen v továrně Letov. Poprvé se učili i žáci šestého ročníku. Školní rok byl zakončen 14. 7.
V 10 třídách zapsáni 363 žáci.

Školní rok 1943/44
Sedmitřídní obecná škola smíšená
řídící učitel: Ladislav Muchka
Novou výzdobu učeben tvořily obrazy Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera a státního presidenta dr. Emila
Háchy. V srpnu se pro učitele konaly proškolovací kurzy dějepisné. Divadelní představení pro školu byla hrána
v bývalé sokolovně. Podle nového opatření odcházeli v době poplachu domů žáci, kteří bydleli 10 minut od
školy, ostatní se pak s pořadateli přesunovali do řádného úkrytu v kostele. Dne 16. 4. 1944 zemřel první řídící
učitel Jaroslav Blum, v témže roce umírá i první učitelka zdejší školy Marie Muchková. Svatodušní prázdniny se
konaly 26. 5.-30. 5. V 11 třídách 393 děti.

Školní rok 1944/45
Sedmitřídní obecná škola smíšená
řídící učitel: Ladislav Muchka
(po dobu nepřítomnosti zastupoval Čestmír Hruška)
Nasazen na práci na přehradě ve Štěchovicích byl pan učitel Karel Bittner, do firmy Tomíček učitel Bernard
Válek, do firmy O.T.R.G VII.v Bauvorhaben Ladislav Muchka. Od 9. 9. 1944 byla ve škole umístěna vojenská
skupina “Feldpostu” čítající 9 mužů, od dubna pak 60. V noci byla škola střežena, neboť sem byla hromaděna
munice. Dne 14. 12. 1944 byl instalován v ředitelně telefon čísla RH 28257. Vánoční prázdniny byly
prodlouženy na neurčito a vyplněny byly domácí přípravou. Vždy 2 členové sboru se účastnili přednášek
“Bolševismus bez masky - proč jej odmítáme”. Vzhledem k častým náletům kolem poledne bylo vyučování
organizováno od 7 do 10 hodin a odpoledne od 4 do 7 hodin. Přesto bylo nálety vyučování často vyrušováno.
Dne 18. 4. bylo vyučování úplně zastaveno. Sestřelený anglický pilot u Chodova byl přechodně internován ve
škole. Již 4. 5. propukla ve škole revoluce. Řídící učitel odstranil německé nápisy a veškerou výzdobu Říše,
ačkoliv ještě bylo v budově vojsko. V sobotu ráno bylo vyklízení dokončeno za stálé asistence bezradné stráže.
Po poledni se sbíhali na signál spořilovští občané ke škole. Došlo k vyjednávání s německou posádkou a
následně bylo radikálním zásahem posádce znemožněno odsunout se i se zbraněmi do vnitřní Prahy. Posádka
byla internována ve škole, později v krytu pod kostelem. Byla vztyčena vlajka Československé republiky. Ve
škole sídlil Revoluční národní výbor, v jehož čele stál řídící učitel Ladislav Muchka. Dne 7. 5. byla škola
ostřelována. Po dnech nejistot došly prvé zvěsti o blížící se Rudé armádě. Rudoarmějci byli našimi hosty i
v budově školy. Slavnostního pohřbu našich drahých padlých revolucionářů do společného hrobu na náměstí na

Spořilově se zúčastnily i školní děti. Dne 21. 5. byly vyprázdněny místnosti v suterénu školy vojenskou
posádkou. Na hřišti ČAFC byla ukončena politická činnost RNV a založen Spořilovský výbor, který zahájil
činnost v domu č. 1257 na Hlavní třídě. Dne 5. 6. byl zahájen školní rok v osvobozené republice, na stožárech
visely vlajky ČSR a SSSR. V červnu byly zahájeny kurzy ruštiny. Od revoluce do konce roku bylo sebráno 6803
kg papíru na pomoc nové republice. Vojenská kuchyně se změnila v kuchyni pro školní žactvo. Školní rok
skončil 14. 7. V Revolučním národním výboru byl vypracován požadavek zřízení jeslí, mateřské školy a
jednotné školy I. a II. stupně. V 10 třídách zapsáno 407 dětí. Žactvo 6. a 7. ročníku bylo převedeno do
Měšťanské školy v Michli. Na konci školního roku v 9 třídách 311 dětí.

Školní rok 1945/46
Jednotná škola I. stupně
řídící učitel: Ladislav Muchka
Byla zrušena přepážka v bývalé německé družině a kuchyně byla zrušena. Přes prázdniny se škola upravila
k původnímu účelu, navštívil ji poslanec A. Zápotocký. Škole I. stupně bylo k dispozici 6 učeben, došlo
k střídavému vyučování. Zavedeno vyučování ruštině, pokračuje vyučování náboženství. Uskutečnila se
vzpomínková oslava T.G.M., učebny byly vyzdobeny obrazy dr. E. Beneše, T.G.Masaryka a generalissima s.
Josefa Stalina. Pokračuje se v globálním vyučování. Rozloučení s Gardovým pěším plukem Rudé armády
proběhlo u stanice elektrické dráhy č. 19 a u hrobu padlých revolucionářů. Škola obdržela od rodičovského
sdružení rozmnožovací stroj a často bylo využíváno domácího rozhlasu při památných dnech. Obcí chráněnkou
se stal Nýdek-Hluchová ve Slezsku. Ve škole se uskutečnila výstava odboje a revoluce na Spořilově. Škola
v přírodě proběhla v Karlových Varech a v Milíčově u Hostivaři. V 10 třídách 369 dětí.
Jednotná škola II. stupně (měšťanská a nižší střední) v Praze XIII. – Spořilově
ředitel: RNC. Josef Mirovský
Poprvé bylo na Spořilově zřízeno školství pro děti 11-15 leté. Studijní větve rozděleny na technickou a latinskou.
Škola II. stupně sídlila ve 2. patře. Na slavnost svátku svobody 28. 10. propůjčil pan Sequens z Národního
divadla dekorace. Mezi další školní slavnosti patřily oslavy Říjnové revoluce, 17. listopadu, vánoční besídka,
výročí úmrtí V. I. Lenina, svátek matek, narozeniny dr. E. Beneše. V Brandýse nad Orlicí (Kouty), kam škola
přesídlila na školu v přírodě, předvedli žáci divadelní představení tamní škole. Ve školní kuchyni platí děti za
oběd 4,50 Kčs. V době prázdnin pomáhali žáci a učitelé při žňových pracích a česání chmele. V 6 třídách (z toho
1 jednoroční učební kurz) 159 zapsaných dětí.
Učitelský sbor: František Červenka, Jindřich Svoboda, Marie Veselá-Janovská, Anna Smrčková-Probšová,
Marie Buryánková, Josef Ševčík, Marie Šebková, Ladislav Švec, Leopold Ambrož, Aloisie Pánková-Schulzová.

Školní rok 1946/47
Jednotná škola I. stupně na Spořilově
(zatímní řídící učitelka Božena Hlaváčová ze zdravotních důvodů nenastoupila)
zastupující řídící učitel: Ladislav Muchka
Na filmová představení docházela škola do kina SOKOL na Spořilově. Na den svobody - 28. 10. šel průvod od
školy k pomníku na Roztylském náměstí. Junáci stáli čestnou stráž. Téhož dne byl vyhlášen dvouletý
budovatelský plán. Dva případy obrny hrozily uzavřením školy. Měsíc trvaly uhelné prázdniny. Pracovní brigáda
z řad učitelů odklidila různé zbytky po okupaci, které hyzdily školní pozemek. Byla uskutečněna výstava knih a
obrazů spořilovských výtvarníků, jarní besídka všech spořilovských škol a veřejné tělovýchovné vystoupení.
prázdninách v rámci Světového festivalu mládeže se ve škole ubytovala mládež z Moravského Slovácka. Dne 4.
5. byla v budově školy za přítomnosti poslance Rudolfa Slánského odhalena pamětní deska padlým a umučeným
spořilovským občanům v letech 1939-1945. V 10 třídách 355 dětí.

Jednotná škola II. stupně
ředitel: RNC. Josef Mirovský
Došlo k zavedení pochodového cvičení s brannými prvky. Škola patřila mezi tři školy v republice, které
experimentálně sjednotily školu měšťanskou a nižší střední pod jednu hlavičku. Poprvé byl zorganizován
lyžařský zájezd do Krkonoš. Upravilo se školní hřiště - 2 hřiště na odbíjenou, 1 na košíkovou. 110 žáků se
účastnilo Předsletových tělovýchovných slavností. Školní časopis VEŠKO (Veselá škola) obsadil v celostátní
soutěži Výzkumného ústavu pedagogického J.A. Komenského 1. místo. V 6 třídách včetně JUK 153 žáci.

Školní rok 1947/48
Jednotná škola I. stupně
řídící učitel: Ladislav Muchka
Opět byl podán návrh na přístavbu školy a přednáškové síně, neboť se pokračovalo ve střídavém vyučování.
Škola obdržela pochvalné uznání za vynikající práci. Oslavy: T.G.M., VŘSR, 30. výročí SSSR, 28. říjen,
narození V. I. Lenina, narozeniny E. Beneše, výstava Vojtěcha Preissiga, uctění památky Jana Masaryka,
manifestační slavnost československo-sovětského přátelství spojená s výsadbou lip na počest slovanským
národům, Svátek práce, Den vítězství, 1. jednotné volby do Národního shromáždění. Dne 21. 4. 1947 byl uveden
do provozu nový dřevěný pavilon postavený na školním pozemku, o pololetních prázdninách i elektrické
zvonění. Byly vydávány časopisy Jiskra a Rosa. Uskutečnila se sbírka dárků pro slezské děti. Došlo k platovému
zlepšení učitelů, 24. 2. proběhla i na zdejší škole manifestační stávka, ministrem školství se stal Dr. Zdeněk
Nejedlý, vytvořily se “Akční výbory Národní fronty”. Ze tříd byly odstraněny římsko-katolické symboly.
Dne 25. 3. 1947 přijalo Národní shromáždění nový školský zákon o jednotné škole s I. a II. stupněm. Od března
vedeny společné schůze obou učitelských sborů. Vyučování skončilo 17. 6. kvůli XI. všesokolskému sletu.
V 11 třídách se učilo 395 dětí.
Jednotná škola II. stupně
ředitel: Josef Mirovský (po dobu jeho nemoci zastupoval Josef Liška)
od 1. 3. 1947 František Grafnetter
Dne 5. 10. skončil letní čas a nastalo počítání času středoevropského. U Ovčína v Kunratickém lese vysadili žáci
4500 habrů, klenů a dubů. Škola vyučovala v šesti třídách 159 žáků podle rozvrhu i v sobotu.

Školní rok 1948/49
Jednotná škola I. stupně
ředitel: Ladislav Muchka
Dne 3. 9. 1948 škola uctila památku zemřelého druhého prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše. Pokračovalo
střídavé vyučování. V suterénu školy byla po odchodu potravinové komise zřízena učebna pro II. stupeň a
z dílny ve zvýšeném suterénu učebna chemie. Bylo vytvořeno 65, vesměs veršovaných hesel k první pětiletce.
Nově zřízenou funkci politického důvěrníka zastával L. Muchka, organizačního důvěrníka pak M. Bílá.
Ve 12 třídách 441 žáků.
Střední škola
ředitel: František Grafnetter (17. 5. 1949 zemřel)

Vzhledem k výskytu obrny započalo vyučování až 1. 10. s hostem primátorem dr.Václavem Vackem. Založen
byl Pionýrský oddíl Junáka “Zd. Nejedlého”, v pořadí sedmý v Praze. Bylo zahájeno pravidelné politické školení
učitelstva. 77 žáků a 4 pedagogové se účastnili řepné brigády v Kadani. V červnu se uskutečnila výstava
žákovských prací obou škol. Ve školní jídelně se stravovalo z obou škol 205 dětí. Škola vydávala časopis
Slunečnice. Na zahradě byl vybudován včelín s pěti včelstvy. Pravidelně v pátek se konaly pracovní porady
učitelského sboru. Děti pracovaly samosprávně v Žákovské organizaci, rodiče pak v novém Sdružení rodičů
a přátel školy. V 8 třídách včetně JUK 229 žáků.

Školní rok 1949/50
Jednotná škola I. stupně
ředitel: Ladislav Muchka (po dobu nemoci zastupuje Čestmír Hruška)
Na náměstí v č.p. 295 byla zřízena nouzová učebna pro 25 žáků. Učitelé po čtyřnedělní dovolené pomáhali při
žních, úklidu školy ap. Masově se rozšířilo “průkopnické hnutí” a podepisovaly se socialistické smlouvy
s konkrétními i obecnými závazky, jejichž plnění se měsíčně hlásilo odborové skupině. Ve smyslu závěrů
sjezdu KSČ byla založena závodní organizace KSČ spořilovských škol. Na stěnách hlavní haly byly
instalovány obrazy s výjevy ze života J. V. Stalina. Školnické práce nabyly na rozsáhlosti a bylo požádáno
umístění druhého školníka a umístění uklízeček. Učitelé učili 25 hodin týdně. Školu navštívily řecké děti.
Na školním poli žáci vyseli slunečnice. Výnosem ministerstva byla zrušena pomoc žactva se sběrem druhotných
surovin a došlo ke zřízení sběren. Škola získala velký výkonný amplión, škole byl odebrán perský koberec.
Ve 13 třídách 475 žáků.
Střední škola
ředitel: Josef Liška
Vzhledem k přetíženosti dopravy byl upraven začátek vyučování na 8,15 hodin. Patronát nad školou má stále
podnik MEOPTA. Soudruzi učitelé připravují aktuální výzdobu školy. Ve spolupráci se Sokolem se uskutečnil
na Hlavní třídě “Běh vítězství”, kterého se účastnilo 90 žáků a žákyň. V 8 třídách 263 žáci.

Školní rok 1950/51
Jednotná škola I. stupně
ředitel 1. národní školy: Ladislav Muchka
Škola se účastnila celostátně vyhlašovaných soutěží: sběr pecek a lahviček od Alpy, sbírka pro Koreu, týden
spořivosti ap. Podařilo se získat pavilon Československých drah (v místě dnešního depa metra) a zřídit tak
v listopadu pobočku - II. obvod národní školy. Tím bylo po deseti letech zrušeno střídavé vyučování. Poprvé
byla při škole v dřevěném pavilonu otevřena školní družina, kterou vedla Květuše Berková. Každých čtrnáct dnů
probíhaly porady sboru, na nichž se s politickým referátem z knihy Politika a pedagogika střídali jednotliví
učitelé. Byl vydán nový výchovný, školní a zkušební řád. Školní hlídky dbaly na šetrnost s potravinami, hlavně
s chlebem. V lednu byla ukončena revize školní knihovny a vyřazeny byly nevhodné publikace. Den matek
a Mezinárodní den žen se slavil poprvé 8. 3. dohromady. Dne 14. 4. se 92 % žactva účastnilo Pochodu míru. Byl
založen Mičurinský kroužek. Začalo se používat nových učebnic. V 15 třídách 519 žáků.
Jednotná škola I. stupně

ředitel 2. národní školy: Čestmír Hruška
Po zřízení školy se ještě 2 měsíce vyučovalo ve staré budově. O sobotách a nedělích rodiče dětí z dolního
Spořilova, Roztyl a Kačerova pomáhali s budováním chodníčků. Škola v pavilonech ČSD byla otevřena po
rekonstrukcích 12. 11. 1950. Školníkem byla ustanovena A. Poláčková. Jedna učebna sloužila jako klubovna
pionýrům. Značné problémy činilo obstarat nábytek do tříd a jídelny, rozhlasové zařízení a vybavení školní
kuchyně. Od druhého pololetí byla i při zdejší škole otevřena družina. V 6 třídách 193 děti.
Střední škola
ředitel: Josef Liška
Při škole byl zřízen “Útulek” pro žactvo, které zůstávalo přes poledne ve škole. Byla uspořádána výstava prací
v kreslírně školy, beseda s hornickými učni, pomoc při úpravě Letenské pláně pro realizaci stavby památníku
J.

V. Stalina. Škola v přírodě se uskutečnila v Krompachu. Poprvé se konaly závěrečné zkoušky.

V 8 třídách 269 dětí.

Školní rok 1951/52
Jednotná škola I. stupně
ředitel 1. národní školy: Ladislav Muchka
Přes prázdniny fungovala družina. Třídy byly umístěny v přízemí školy a v dřevěném pavilonu, bylo opět
zavedeno střídavé vyučování. V rozvrhu hodin zařazen povinný poslech školního rozhlasu. V kreslírně vedle
kuchyně bylo zařízeno zatemňovací zařízení a promítací přístroj k promítání filmů. Oslavoval se Měsíc
československo-sovětského přátelství a narozeniny K. Gottwalda, A. Zápotockého a J. V. Stalina.
V 10 třídách 325 dětí.
Jednotná škola I. stupně
ředitel 2. národní školy: Čestmír Hruška
V září 1951 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy. V lednu se rozšířily poplašné zprávy ze zahraničí
o znehodnocení naší měny a nastala nákupní horečka. Patronátním závodem se stal podnik ORLIT. Proběhla
družba se slovenskými dětmi z Čadce - příjezdem 33 Slováků, kteří byli ubytováni v rodinách.
V 6 třídách 177 dětí.
Jednotná škola II. stupně
ředitel: Josef Liška
V osmi třídách 282 děti.
Od pololetí došlo k experimentálnímu vytvoření 1. jednotné devítileté školy a 2. jednotné devítileté školy na
návrh ředitele L. Muchky. Učebny byly označeny arabskými čísly 1-9. Každé sudé úterý se konaly společné
porady 1. a 2. školy. Došlo k založení osobních listů všech žáků. Odebíraly se noviny Rudé právo, Svět sovětů
aj. Novou školnicí byla jmenována Růžena Procházková. Provedl se sběr korku. Do hornictví se přihlásilo 6
žáků, čímž škola splnila kvótu na 300 %. V suterénu byly upraveny sklepní místnosti pro jídelnu a kabinet. Byly
uspořádány Sokolské a sportovní dny. V 1. devítileté 323 děti a ve 2. devítileté škole 312 dětí. Ve 13. národní
škole v pavilonech ČSD 149 dětí.

Školní rok 1952/53
1.

devítiletá škola (1. národní a střední škola)
ředitelka: Ludmila Kavánková
po dobu nemoci zastupoval: Miroslav Dobrovský
od 1. 12. 1952 nastupuje nová ředitelka: Vlasta Zíková-Dražanová
Školu navštívil ministr školství Zdeněk Nejedlý. Byla uctěna památka zesnulého J. V. Stalina a K.
Gottwalda. Do školy v přírodě v Radeníně se přijel podívat s. A. Zápotocký. Závěrečné zkoušky se
tentokrát konaly po devátém i po osmém ročníku. Žáci odcházeli na studia jedenáctiletek, odborných
škol, do dělnických povolání nebo jim bylo doporučeno pokračovat v jednoročním učebním kurzu. V 9
třídách 324 dětí.

2.

devítiletá škola

ředitel: Zdeněk Drozen
Dne 1. 6. byly zrušeny potravinové lístky a provedena měnová reforma. V 10 třídách 353 dětí.
13. národní škola
ředitel: Čestmír Hruška
Škola byla umístěna v bývalém pavilonu ČSD a 1 učebna byla zřízena na Roztylském náměstí. Nad školou
převzali patronát učni - budoucí železničáři z vedlejších pavilonů. V 7 třídách 197 žáků.Podle nového školského
zákona z 24. 4. 1953, který upravoval naše školství podle sovětského vzoru, byla zřízena na Spořilově
87. osmiletá střední škola, do které byly včleněny 1. JDŠ, 2. JDŠ a 13. NŠ.

Školní rok 1953/54
87. osmiletá střední škola
ředitelka: Vlasta Zíková
zástupci: Miroslav Dobrovský, Čestmír Hruška
Rozmístění tříd: 6 tříd v pavilonech ČSD, 1 třída na náměstí, 2 v dřevěném pavilonu, ostatní v hlavní budově.
Volby s jednotnou kandidátkou Národní fronty se konaly ve školních místnostech. Ve 26 třídách 869 dětí.

Školní rok 1954/55
87. osmiletá střední škola
ředitelka: Vlasta Zíková
Při škole byla založena Školní tělovýchovná jednota, která nacvičovala na 1. celostátní spartakiádu. K výročí
VŘSR byl uspořádán lampionový průvod. Učilo se podle nových osnov. Učitelé, kteří nesplňovali požadavky a
porušovali disciplínu, byli odvoláni. Ve 26 třídách 856 žáků.

Školní rok 1955/56

87. osmiletá střední škola
ředitelka: Vlasta Zíková
Družina mládeže se přemístila na náměstí. Školní tělovýchovná jednota byla převedena pod TJ Lokomotiva
Spořilov. Pro částečné odstranění střídavého vyučování uvolnila vláda Praze prostředky na výstavbu 90
“školiček” pro první třídy. Občané pomáhali při výstavbě pavilonu, který vyrostl vedle dřevěného pavilonu č. 50.
Nově byla vybavena dílna - soustruhem, hoblovacími stroji, cirkulárkou, bruskou ap. Patronátním závodem se
staly Plynárny K. Gottwalda. Při škole vznikla organizace Československého svazu mládeže. Děti 5. ročníku
strávily měsíc na škole v přírodě v Nové vsi u Jablonce nad Nisou. Ve 24 třídách 839 dětí.

Školní rok 1956/57
87. osmiletá střední škola
ředitel: Karel Mojžíš
Došlo k dobudování zázemí školní jídelny ze suterénní chodby (spižírna a převlékárna pro kuchařky), 3 kabinetů
a ordinace, položení základů pro výstavbu skleníku a upravení školní zahrady. ZV ROH uspořádal první
autokarový zájezd pro zaměstnance školy (Ondřejov, Sázavský klášter, Šternberk). Ve 25 třídách 831 žáků.

Školní rok 1957/58
87. osmiletá střední škola
ředitel: Karel Mojžíš
Slavnostně byl otevřen nový školní skleník. Bylo opraveno hřiště a na jižní straně pozemku vznikla běžecká
dráha. Ve škole pracovalo 20 zájmových kroužků. Pro neumístěné žáky byla zřízena 9. třída.
Ve 25 třídách 863 žáci.

Školní rok 1958/59
87. osmiletá střední škola
ředitel: Karel Mojžíš
Ve škole pracovalo 28 zájmových kroužků, nově kroužek keramický. Uspořádala se sbírka na Fond solidarity.
Ve 25 třídách 839 dětí.

Školní rok 1959/60
87. osmiletá střední škola
ředitel: Karel Mojžíš
V době voleb do Národního shromáždění byla uspořádána výstava školních prací a děl spořilovských výtvarníků.
Školní rok skončil dříve kvůli II. spartakiádě. Ve 25 třídách 800 žáků.

Školní rok 1960/61
Základní devítiletá škola

ředitel: Karel Mojžíš
Došlo k reorganizaci školy na devítiletku. Školu navštívili odboráři-učitelé z Japonska. Ve 26 třídách 820 žáků.

Školní rok 1961/62
Základní devítiletá škola ředitelka:
Olga Francánová
Sdružení rodičů a přátel školy bylo nápomocno při zajišťování přístavby - nové budovy a rozšíření školní
jídelny. S větším výskytem chřipky byly prodlouženy o 14 dní jarní prázdniny. Ředitelství kritizovalo výběrová
řízení žáků 9. ročníku před vstupem na střední školy. Ve 26 třídách 814 dětí.

Školní rok 1962/63
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
V souvislosti s odchodem několika učitelů se projevily určité problémy, které měli za následek sloučení
paralelních tříd a následně zhoršenou kázeň a špatný prospěch. Velmi necitlivě probíhala přístavba školy,
pozemek byl značně poničen. Konala se beseda se spisovatelkou Helenou Šmahelovou. V celostátní soutěži ve
sběru papíru se škola umístila na 2. místě. Byla obnovena běžecká “Štafeta vítězství”. Školní rok skončil
v sobotu 30. 6. Ve 23 třídách 763 žáci.

Školní rok 1963/64
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
S dostavbou sídliště narůstal počet žáků v průběhu roku. Koncem října se konečně mohla nastěhovat nová
přístavba. Děti z pavilonu ČSD se přemístily do staré a II. stupeň do nové budovy. Škola však zatím zůstala i
nadále staveništěm. Ve staré budově byly zrušeny šatny na chodbách, do školy se začalo vcházet pouze novým
vchodem. Docházelo k častým personálním změnám u učitelů. Místo hospodářky Svobodové nastupuje V.
Müllerová, po výpovědi školníkovi nastoupila školnice Ludmila Horálková. Ve třiceti třídách 1047 dětí.

Školní rok 1964/65
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
Vedení školy stále muselo urgovat stavební nedostatky na nové budově. Přistěhováním nových dětí vznikl opět
problém střídavého vyučování ve druhém ročníku, přestože se učilo v nové i staré budově, ve školičce i
dřevěném pavilonu. Fungovalo 5 oddělení družiny. V 31 třídách 1100 žáků.

Školní rok 1965/66
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová

Na počátku školního roku se oddělila od zdejší školy nová ZDŠ Na Chodovci. Nebyla však dokončena, a tak
působila ve staré budově a pavilonu, naše škola v nové budově. Nedostatek místností způsobil přechodně
střídavé vyučování. Při škole pracovalo 9 kroužků. Pionýrská organizace se soustředila na rozvoj tělovýchovy.
Ve 24 třídách 824 žáků.

Školní rok 1966/67
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
Prvotní klidný začátek školního roku narušilo pozdější malování celé budovy za provozu. Od pololetí byly na
základě povolené výjimky ONV zavedeny volné soboty. Vedení školy kritizovalo ministerstvem školství
vypracovaný učební plán, který nepočítal s nepovinnými předměty. SRPŠ pomáhalo škole i při náročnějších
akcích (výstavba školního hřiště ap.). Dobře probíhal plavecký výcvik. PO uspořádala sbírku na pomoc
vietnamským dětem. Ve školičce začala působit mateřská škola s výukou anglického jazyka pod vedením
ředitelky Kličkové. Ve 25 třídách 764 děti.

Školní rok 1967/68
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
Mimo školu se opět rozvíjí činnost Junáka. Pionýrská organizace se zaměřila na zájmové oddíly. Devátým
ročníkům skončil školní rok 15. 6. Špatnou práci Komunistické strany Československa odhalily nedostatky
politické, společenské i ekonomické. Došlo ke změně ve stranických a státních funkcích. Místo Antonína
Novotného se prezidentem stal Ludvík Svoboda, předsedou vlády s. Černík, předsedou NS s. Smrkovský
a tajemníkem KSČ s. Dubček. Na sídlišti vzniká další ZDŠ - Choceradská, které v počátcích naše škola
propůjčovala místnosti. Ve 24 třídách 788 dětí.

Školní rok 1968/69
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
Třída I. D byla otevřena jako experimentální třída VÚP s angličtinou. Vedoucí představitelé strany a státu
ustoupily ze základních principů marxismu-leninismu, chystal se “kontrarevoluční převrat” a tomu všemu
zabránila “spojenecká vojska” vstupem na naše území. Tajemníkem KSČ byl zvolen dr. Gustáv Husák. Byla
nastoupena cesta konsolidace. I u nás ve škole se projevila protisocialistická hysterie, proti níž rodiče
protestovali: “Bude třeba po prázdninách ze všeho vyvodit důsledky.” Ve 26 třídách 809 dětí.

Školní rok 1969/70
Základní devítiletá škola
ředitelka: Olga Francánová
po odchodu ředitelky na MV KSČ od 1. 10. Jaroslav Ptáček
Opět se slavil Měsíc československo-sovětského přátelství, výročí narození V. I. Lenina a květnové dny. Škola
přispěla na SOS vesničky. Vánoční prázdniny byly kvůli chřipkové epidemii prodlouženy o 14 dní. Na besedu
přišli sovětští vojáci. Ve 27 třídách 823 děti.

Školní rok 1970/71
Základní devítiletá škola
ředitel: Jaroslav Ptáček
Většina školních akcí byla připravována k významným společenským výročím, zdůraznila se výzdoba školy.
Uskutečnil se XI. ročník Spořilovských štafet. Hlavní výbor SRPŠ pracoval v nové podobě. Mateřská škola se
s novou ředitelkou Šindelářovou přestěhovala na sídliště. Ve 26 třídách 812 žáků.

Školní rok 1971/72
Základní devítiletá škola
ředitel: Jaroslav Ptáček
V tomto roce se konaly volby. Na lyžařský kurz vyjelo 96 žáků 7. ročníku. Ve 28 třídách 845 dětí.

Školní rok 1972/73
Základní devítiletá škola
ředitel: Zdeněk Rieger
Byl zpracován ideově-výchovný plán na celý rok, který zahrnoval významná výročí a události. Žáci IX.C vyhráli
v soutěži “Leningrad - město hrdina” týdenní zájezd od tohoto města. Měsíčně probíhaly porady a kontrolovaly
se socialistické závazky. Žáci školy se účastnili převážné většiny vyhlašovaných olympiád. Ve 29 třídách 872
děti.

Školní rok 1973/74
Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
Žáci si dopisovali se sovětskými dětmi. Ke každému výročí žáci vyslechli rozhlasové relace, byl vybudován
koutek revolučních tradic. Byla sestavena žákovská samospráva a vyhlašována měsíčně nejlepší třída.
Patronátním závodem se stal Geofyzikální ústav ČSAV. V rámci výchovného poradenství se žáci již od osmého
ročníku připravovali ke správnému výběru střední školy nebo učebního oboru. Ve 31 třídách 884 děti.

Školní rok 1974/7
Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
Ideově výchovná práce na škole našla uplatnění ve 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
pionýři stáli čestnou stráž u pomníku padlých. Do vyučovacího procesu byly začleněny besedy se zasloužilými
členy strany Ivanovem, Šlepinským, Gripem, Vozobulem a Kalendou. Pionýrská skupina si zbudovala
z bývalých prostor spořilovské vodárny v suterénu školy klubovny. Proběhla rekonstrukce elektrorozvodů a
instalace zářiv-kových těles. Po vykácení javorů u dolního hřiště začala rekonstrukce sportovního areálu. Ve 30
třídách 911 dětí.

Školní rok 1975/76

Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
Soutěže a výzdoba prohlubovaly poznatky o rozvojových zemích. Čtvrté třídy pobyly tři týdny na škole
v přírodě. Došlo k uzavření patronátní smlouvy s DP Metro. Ve 30 třídách 919 dětí. Během září byla na školu
přeložena celá třída ze ZDŠ Na Líše, takže na škole bylo 31 tříd s 950 žáky.

Školní rok 1976/77
Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
V rámci státních a politických výročí se osvědčilo pořádat besedy, relace do školního rozhlasu a veřejná
vystoupení. Žáci se účastnili řady postupových soutěží. Škola spolupracovala s uličními organizacemi KSČ,
Svazem protifašistických bojovníků, agitačním střediskem, zahrádkáři a mateřskými školami. V prvních třídách
značně vysoký počet dětí (35). Bylo dokončeno, ale nezkolaudováno hřiště s asfaltovým povrchem a řadou
nedostatků. Ve skleníku byl zřízen koutek živé přírody. Ve 29 třídách 886 žáků.

Školní rok 1977/78
Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
Mezi zdařilé akce patřilo vítání sovětské delegace v čele s L. Brežněvem, lampionový průvod k 60. výročí
VŘSR, májová manifestace a vítání 1. čsl. kosmonauta Vl. Remka. Žáci se aktivně účastnili soutěží O zemi, kde
zítra již znamená včera, Puškinův památník, Ruská olympiáda, Co víš o SSSR? Byla vybudována malá sborovna
ve staré budově, opatřeny magnetické tabule, obnovena fasáda na staré budově, oprava dvou kotlů v kotelně na
koks ap. Na střední školy přecházeli žáci z devátého, na studia z osmého ročníku. Ve 29 třídách 859 dětí.

Školní rok 1978/79
Základní devítiletá škola
ředitelka: Vlasta Pospíšilová
K 50. výročí školství na Spořilově se v kulturním domě Novodvorská konala školní akademie. Podle pokynu
odboru školství a kultury ONV Praha 4 byly některé třídy v ročníku sloučeny, takže ve 2. třídách stoupl počet
dětí na 39 a pro uskutečňování nové koncepce vznikla nepříznivá situace. V tomto školním roce se zaměřil
školní plán na brannou výchovu. Novým patronem školy se stal podnik PLEAS. Byly vysazeny túje podél hřiště.
Ve 26 třídách 813 žáků.

Školní rok 1979/80
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
Podrobně byl rozpracován plán oslav. Postupových soutěží se účastnili 524 žáci. V lednu byly vyhlášeny uhelné
prázdniny. Dobře fungovaly dopravní hlídky žáků 7.-9. tříd. Ve 24 třídách 739 žáků.

Školní rok 1980/81

Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
225 žáků si dopisovalo s dětmi ze SSSR a spřátelených států. Na škole pracoval Internacionální klub. Do
uvolněné školičky se přemístila družina.Ve 23 třídách 691 žáků.

Školní rok 1981/82
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
Byla uspořádána prodejní výstava sovětských hraček a knih. Ve spolupráci se Svazarmem byly založeny branné
kroužky. Školním patronem se stal Dopravní inspektorát na Karlově nám. Ve 23 třídách 682 žáci.

Školní rok 1982/83
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
Školní rok věnován důslednému naplňování programu “Další rozvoj čs. výchovně-vzdělávací soustavy”.
Všechny ročníky navštívily různá kulturní představení, exkurze v závodech, pamětihodnosti na vycházkách a
výletech. V 8 odděleních školní družiny bylo zapsáno 260 dětí. Ve 23 třídách 690 žáků.

Školní rok 1983/84
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
Škola se zapojila do soutěže o nejlepší výsledky odběru sovětského tisku. Ve 23 třídách 704 žáci.

Školní rok 1984/85
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
Různých soutěží se zúčastnilo 1050 žáků. Do JZD Modletice bylo odevzdáno 1242 kg suchého pečiva, dále bylo
sebráno 550 kg sušené pomerančové kůry a 234 kg léčivých bylin. Podél cesty od Spořilova ke stanici metra
primátora Vacka vysadili žáci kleče, keře a různé stromky. Ve staré budově došlo k výměně rozvodů vody,
vyměnilo se oplocení kolem školy. Ve 23 třídách 662 děti.

Školní rok 1985/86
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
V okolí školy bylo odpracováno 6563 brigádnických hodin. Školní družina rozvíjela zájmovou činnost dětí
a pořádala vlastivědné vycházky. Ve 24 třídách 691 žáků.

Školní rok 1986/87
Základní devítiletá škola
ředitel: Jiří Kabrhel
V září bylo vzpomenuto 10. výročí založení dopravních hlídek. Ve školní družině byl položen koberec a pořízen
nový nábytek. Ve 24 třídách 687 žáků.

Školní rok 1987/88
Základní škola
ředitelka: Alena Černá
ROH pořádalo zájezdy pro zaměstnance školy. Byly vybudovány nové šatny, dále zrekonstruována spojovací
chodba, zřízena akustická pracovna Hv, vylepšena cvičná kuchyňka, všechny třídy ve staré budově vybaveny
novým nábytkem, položeno PVC. Do školy bylo z Jižního Města dováženo 5 tříd ze ZŠ Mikulova.
Ve 22 třídách 647 žáků.

Školní rok 1988/89
Základní škola
ředitelka: Alena Černá
Školní rok zahájen hodinou míru. Škola oslavila 60. výročí otevření školy na Spořilově školní akademií v nové
tělocvičně. Ve 22 třídách 640 žáků.

Školní rok 1989/90
Základní škola
ředitelka: Alena Černá
od 1. 2. Jaroslav Mottl
V den uctění památky Jana Opletala se na vzpomínkovém průvodu vyhrotila narůstající politická krize a došlo
k brutálnímu zásahu policejních jednotek proti účastníkům studentského pochodu. Dne 27. 11. se uskutečnila na
Letné generální stávka, při níž představitelé založeného Občanského fóra požadovali odstoupení
zkompromitovaných členů strany, zrušení vedoucí úlohy KSČ, propuštění politických vězňů ap. Z rozhodnutí
nového ministra školství Adama nebyla na ZŠ klasifikována občanská výchova, v 7. a 8. ročníku dějepis, na VŠ
byly zrušeny zkoušky z marxismu-leninismu. Došlo k úpravě osnov v literatuře a dalších předmětech. Na škole
vzniklo Občanské fórum. Nesouhlasné názory ředitelky s vývojem ve společnosti byly podnětem k rozhodnutí
školského odboru, aby ředitelka vedla školu akademicky a ekonomicky do konce roku, politicky ji vedlo
tříčlenné zastoupení OF. Situace ve škole se vyhrotila tak, že ředitelka k 1. 2. odstoupila a její funkci převzal
Jaroslav Mottl. Dne 7. 3. uspořádalo OF se ZŠ a TJ vzpomínkový večer k 140. výročí narození T. G. M.
V červnu proběhly nové volby do zastupitelských orgánů a ČNR, došlo ke změnám státních symbolů a volbě
prezidenta ČSSR Václava Havla. Do školy byly dováženy 3 třídy z Jižního Města. Ve 22 třídách 603 žáci.

Školní rok 1990/91
Základní škola
ředitel: Jaroslav Mottl
Novým ministrem jmenován prof. Vopěnka. Na škole proběhly komunální volby. V únoru byly vyhlášeny
uhelné prázdniny a pak až do 15. 5. se krátily vyučovací hodiny na 35 minut. V několika třídách se vyskytl černý
kašel a žloutenka. Ve škole byla ustavena spádová devátá třída pro děti okolních škol, které se nedostaly na
střední školy z osmého ročníku. Ve 22 třídách 596 žáků.

Školní rok 1991/92
Základní škola
ředitel: Jaroslav Mottl
zástupkyně: Mgr. Zdenka Kohnová
Povinně se začal vyučovat cizí jazyk - angličtina nebo němčina. Byl založen Klub přátel školy jako následnická
organizace SRPŠ. Dlažba v 1. patře nové budovy byla nahrazena linoleem. Ve 21 třídách 543 žáci.

Školní rok 1992/93
Základní škola
ředitel: Jaroslav Mottl
Žáci sbírali šípky, pomerančovou kůru, kaštany a starý papír. Škola obsadila 3. místo v celosvětové výtvarné
soutěži. Došlo k rozdělení ČSFR a vznikla tak samostatná Česká republika s novými státními symboly.
Ve 20 třídách 479 dětí.

Školní rok 1993/94
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Ve školní soutěži byl vybrán znak školy ve tvaru směrové růžice se zvýrazněním jihu. Žáci školy začali s
pravidelným vysíláním Radia IV. a vydáváním školního časopisu KIWI-magazín. Předsedové tříd se 1x měsíčně
začali radit ve školním parlamentu. Došlo k propojení dveří z kabinetů do učeben a ke zřízení počítačové
učebny. Před oslavami 65. školního roku se uskutečnila brigáda 150 rodičů a zaměstnanců. V rámci oslav se
uskutečnil den otevřených dveří, mezitřídní soutěž, školní akademie pro žáky v tělocvičně a pro veřejnost v kině
Sigma, dětský karneval, diskotéka a společenský večer pro rodiče a absolventy školy. Den dětí proběhl na
Roztylském náměstí formou soutěže s dárky od sponzorů a spojené s ukázkou seskoku parašutistů.
Ve 20 třídách 434 žáci.

Školní rok 1994/95
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser

Odborová organizace pokračovala v pořádání zájezdů (Karlštejn, Kutná Hora, Posázaví, Francie, Rakousko). Ke
Dni Země bylo upořádáno několik akcí, které byly vyhodnoceny za přítomnosti prvního československého
kosmonauta Vladimíra Remka. Od 1. 9. škola vyučovala podle vlastního výchovně-vzdělávacího programu
nazvaného “3 x 3”, který organizačně rozčlenil ZŠ na 3 stupně po třech ročnících. Více než 140 dětí se
zúčastnilo 1. ročníku Prague International Marathon. Pedagogové vstoupili do stávkové pohotovosti za urychlení
legislativních změn a zvýšení mzdových tarifů ve školství. Škola vstoupila do právní subjektivity a začala
hospodařit se svěřeným majetkem Obvodního úřadu Praha 4 a prostředky Školského úřadu Praha 4. Protože
bývalý školník dosud neuvolnil služební byt, přeměnila se půda na provizorní ubytovnu pro nového školníka.
Byla provedena oprava střechy na nové budově, vymalována stará budova, zateplena západní část spojovací
chodby, zrekonstruována sociální zařízení ve staré budově a zbudována učebna pohybové výchovy.
Ve 20 třídách 447 žáků.

Školní rok 1995/96
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
zástupci: Mgr. Daniel Absolon (pedagogika), Jiří Šikola (ekonomika)
Novelou školského zákona byla uzákoněna povinná devítiletá škola. Děti měly možnost vybrat si z 27
zájmových kroužků. Pedagogové školy se stali konzultanty vzdělávacích programů Výzkumného ústavu
pedagogického. Byl vydán nový Pracovní řád pro pedagogy. Ministrem školství se stal po Petru Piťhovi Ivan
Pilip. Volejbalové družstvo zaměstnanců školy vyhrálo putovní pohár na turnaji ředitelky ŠÚ. Od 14. 12. začaly
chřipkové prázdniny, které předcházely vánočním. Prakticky všechny třídy vyjely do škol v přírodě nebo na
ozdravné pobyty. Rozvíjela se práce Klubu mladého diváka a Klubu mladého čtenáře, školní časopis dosáhl
vynikající úrovně. Školní ples se stal tradicí. Pro velký zájem byly uspořádány dvě představení školní akademie
pro veřejnost v kině Sigma. Proběhla rekonstrukce kotelny na plyn, rozvodů ve staré budově, byla zateplena
střecha staré budovy, zprovozněny terasy, vylepšena keramická a grafická dílna, zřízen školní bufet, opravila se
stará tělocvična a školička. Ve 22 třídách 505 dětí.

Školní rok 1996/97
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Vzhledem k neutěšené legislativě a platovému řádu ve školství byla vyhlášena stávka zaměstnanců. Rozvíjela se
vedlejší hospodářská činností, výnosy byly použity na vylepšení školního prostředí. Bylo vybudováno nové
hřiště na školní zahradě, došlo k úpravám zahrady do parkové podoby. Dokončila se rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny, vylepšily se odborné pracovny, kanceláře, začalo se s rekonstrukcí sociálního zařízení v nové
budově. Ve 23 třídách 573 děti.

Školní rok 1997/98
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Začala optimalizace sítě škol s ohledem na klesající stav populace. Z ekonomických důvodů škola upustila od
ověřování experimentu “3 x 3” a začala přecházet na nový vzdělávací program “Národní škola”. Pedagogům
stanovila nová vyhláška vyučovací povinnost 24 hodin týdně, což je o 2-3 hodiny více. Škola oslavila 70. rok
školní docházky na Spořilově. V říjnu byl slavnostně otevřen školní sportovní areál. Byl zrekonstruován školní
skleník, sprchy u tělocvičen, upraveny prostory školních sboroven, družiny a suterénu. Ve spolupráci s KPŠ byly

ve třídách instalovány zvlhčovače vzduchu a do oken žaluzie. Ve školní jídelně se stravovalo 690 strávníků. Ve
23 třídách 584 žáci.

Školní rok 1998/99
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Vánoční koncert se stal tradicí, stejně jako společenský večer ke Dni učitelů. Jsou to akce, které přitahují
veřejnost do školy. Škola vysílá 25 žáků na jazykový pobyt do Anglie. Došlo ke snížení úvazků učitelů na
původních 22 hodin týdně. Byly zrekonstruovány rozvody vody v nové budově. Škola pořádá volejbalovou ligu
mezi zaměstnanci škol Prahy 4. Novým ministrem školství se stal Eduard Zeman. Ministerstvo školství
předkládá k diskusi “Bílou knihu” – soubor zásad o vzdělávání v ČR. Diskutuje se i téma “odsávání žáků”
víceletými gymnázii po 5. a 7. ročníku ZŠ. Česká školní inspekce zhodnotila péči o integrované žáky (42 dětí) na
naší škole jako nadprůměrnou. Ve 23 třídách 563 žáků.

Školní rok 1999/2000
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Na školu přicházejí na praxe studenti učitelství z FTVS, PedF a PřF UK. Rozběhla se spolupráce se šesti školami
Evropy v rámci projektu Sokrates. Doplnil se sportovní areál o tenisovou stěnu a hřiště na badmington a
streetball. Ve škole zpracován projekt “Zdravý životní styl”, který se stal podkladem pro práci učitelů
s jednotlivci i třídními kolektivy. Opět jsme uspořádali projekt Týden ke Dni Země s ekologickou tematikou.
V klubovně jsou vyhrazená odpoledne pro příležitostná setkání dětí,stejně tak je otevřena učebna informatiky 2x
v týdnu. Na konci roku byl uspořádán Olympijský den, kterého se účastnili téměř všichni žáci. Ve 24 třídách 567
žáků.

Školní rok 2000/01
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Z důvodu vyššího počtu tříd a hospodářské činnosti školy se vedení školy rozšířilo o zástupkyni ředitele Mgr.
Yvettu Nejtkovou. Sousední školy byly i přes protesty rodičovské veřejnosti zřizovatelem sloučeny a řada rodičů
se rozhodla pro přeložení svého dítěte na naší školu. Na jaře a na podzim hostí naše škola zástupce škol
zapojených do projektu Sokrates, naši učitelé navštívili Itálii, Maďarsko a Anglii. Podruhé se vybraní žáci
účastní jazykového zájezdu do Hasttings v GB. Od jara pracuje na škole školní psycholožka. V tělocvičně byla
instalována nová horolezecká stěna. Děti měly možnost vybrat si z nabídky 42 kroužků na využití volného času.
V prosinci byla zřízena Rada školy, která se začala pravidelně scházet. Klub přátel školy uspořádal 1.
spořilovskou pouť ve škole. Došlo k reorganizaci v řízení školství – byly zrušeny okresní školské úřady a
regionální školství začaly řídit nově ustavené kraje (v našem případě magistrát Prahy). Odešly nám 3 deváté
třídy a 25 žáků z nižších ročníků na víceletá gymnázia. Je ekonomicky nutné v několika ročnících vytvořit ze tří
tříd třídy dvě. Česká školní inspekce navštívila školu 3x. Škola byla hodnocena jako velmi dobrá. Ve 26 třídách
590 žáků.

Školní rok 2001/02
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Dokončují se práce na projektu rekonstrukce a modernizace školy. Školní parlament začal fungovat bez řízení
dospělého. Rozpočet školy v kapitole učebních pomůcek je silně podhodnocen ze strany státu a škola musí
hledat rezervy v hospodářské činnosti. Došlo k navýšení mezd, stále však zůstávají platy učitelů na průměrném
příjmu. Vzhledem k nedostatkům v práci byl třem učitelům ukončen pracovní poměr. Ve 24 třídách 562 žáků.

Školní rok 2002/03
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Vzhledem k úspěšnosti našich žáků při přijímacím řízení na víceletá gymnázia jsme museli přistoupit ke
slučování tříd. Ze tří pátých a tří sedmých tříd se vytvořily nové kolektivy po dvou v ročníku. Počet studujících
na víceletých gymnáziích se z původních 8% daného ročníku vyšplhal na 18%. Na podzim vybrala Městská část
Praha jako investor firmu Bau plus, která zahájila začátkem roku 2003 1. etapu rekonstrukce školy. Ze staré
budovy se odstěhovaly třídy do školičky, do oddělení školní družiny a některých pracoven v nové budově. Pět
tříd se na rok přestěhovalo do budovy bývalé ZŠ Choceradská. Nejmladší žáci se stravovali v jídelně Na
Chodovci a starší jezdili autobusem do ZŠ Na Líše. K zápisu do 1. tříd se dostavilo 93 dětí. Ve škole působila
Anna Klahold – studentka z Kolína nad Rýnem. V rámci programu Sokrates tato studentka pedagogiky učila v
hodinách němčiny a angličtiny. 40 žáků se zúčastnilo výukového zájezdu do Anglie. V rámci programu
Comenius 10 dětí bylo na týdenním pobytu v maďarském Sárospataku, proběhla učitelská výměna se školami v
Partinicu (Itálie) a Borlänge (Švédsko). Zástupce těchto škol jsme hostili i u nás. Škola oslavila 75. výročí
školním plesem a zahradní slavností. Ta proběhla ve dvou částech – jedna určená pro veřejnost se jmenovala
„Uvidíte, co umíme“ a druhá určená pro naše žáky s názvem „Co umíme, naučíme“. Proběhly nové volby do
Rady školy. Ve 23 třídách bylo 528 žáků.

Školní rok 2003/04
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Začátek tohoto školního roku byl ve znamení protestní stávky učitelů, k níž se připojila také většina zaměstnanců
školy. Škola má 540 žáků ve 23 třídách. I nadále pokračuje 1. etapa rekonstrukce školy – pět tříd 1. stupně se učí
v budově bývalé ZŠ Choceradská. Nejmladší žáci se stravují v jídelně ZŠ Na Chodovci. Partnerem vedení školy
se stává školní parlament. V listopadu 2003 se konalo první výjezdní zasedání v Nebákově, jehož se účastnili
nejen žáci – parlamentáři, ale i zástupci učitelů a vedení školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo 90 dětí, takže
budou otevřeny opět tři třídy. 29. ledna 2004 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná, tzv. stará, budova
školy. Slavnostního otevření ve stylu třicátých let 20. století se zúčastnili zástupci zřizovatele, významní hosté,
zaměstnanci a žáci školy, široká veřejnost. Mezi významnými hosty byli např. Jiří Suchý, Ivan Vyskočil.
V březnu proběhl tradiční, letos již XI., společenský večer. Začala 2. etapa rekonstrukce školy – jedná se o
budovu 2. stupně; rekonstrukci nadále provádí firma Bau plus. Učitelé se začínají seznamovat s Rámcově
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. I v tomto školním roce proběhly tradiční akce – např.
Evropský den jazyků, Mikuláš, Vánoční koncert, sponzorování pražské ZOO (levhart obláčkový), lyžařské
kurzy, Den Země – jeho hlavním tématem byla „VODA“, sportovní den.

Školní rok 2004/05
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser

V tomto školním roce pokračuje 2. etapa rekonstrukce. Výuka probíhá na dvou místech – 1. až 7. ročníky se učí
v ZŠ Jižní, 8. a 9. ročníky v prostorách ZŠ Na Chodovci. Pro všechny zúčastněné je tento školní rok velice
náročný – stísněné prostory, neustálé přesuny na trase Jižní – Chodovec. Hlavním cílem pro tento školní rok je
vytvoření školního vzdělávacího programu. Došlo ke sloučení tříd, ze tří třetích byly vytvořeny dvě třídy čtvrté.
Škola má ve 22 třídách 548 žáků. V říjnu se žáci naší školy podíleli na zkrášlení dvou podchodů pro chodce na
Spořilově. V rámci mezinárodní spolupráce navštívila naši školu v listopadu 2004 delegace vyučujících ze školy
v Ryslinge z Dánska, v lednu 2005 pak navštívili zástupci našich učitelů Dánsko. Vzájemnou spolupráci v tomto
šk. roce završila květnová návštěva dánských studentů v Praze. 12. května 2005 byla slavnostně, ve stylu
šedesátých let minulého století, otevřena budova druhého stupně. V programu „Děti dětem“ připravily starší
děti pro mladší Spořilovskou pouť, pro veřejnost byla škola otevřena společenským večerem. Otevření školy se
zúčastnili např. spisovatel Adolf Branald, písničkář Jan Nedvěd, herec Miroslav Táborský. Tím skončila 2.
etapa rekonstrukce. Na ni pak plynule navázala 3. etapa, která se dotkne tělocvičny a tzv. školičky. Škola
sponzoruje vzdělávání dvou chlapců z Afriky. K zápisu se dostavilo 87 dětí. Tradiční akce provázely i tento
školní rok.

Školní rok 2005/06
Základní škola
ředitel: Mgr. Daniel Kaiser
Tento školní rok byla dokončena poslední etapa celkové rekonstrukce školních budov. V nových prostorách se
začali žáci 1. a 6. ročníků učit podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Otevřená škola“ , zbývající
ročníky se vyučují podle vzdělávacího programu „Národní škola“. Celkem se ve 22 třídách vzdělávalo 539 žáků.
Škola nabízela dětem i veřejnosti řadu pravidelných zájmových útvarů (sportovních, kulturních i výchovněvzdělávacích). Žáci školy se zapojili do mnoha soutěží a olympiád. V oblastním kole soutěže Paragraf 11/55
obsadilo družstvo žáků 9.A třetí místo. Tradiční akce (např. Evropský den jazyků, Branný den, Mikuláš, Vánoční
koncert, Den Země apod.) provázely i tento školní rok. V říjnu vytvořili naši žáci na Roztylském náměstí na
opuštěném panelu vzpomínku věnovanou malíři a ilustrátorovi Vojtěchu Preissigovi. V listopadu byla ve škole
otevřena nová školní knihovna.
Prioritou školy se vedle výchovně-vzdělávacího procesu a přechodu na ŠVP stalo i prohlubování spolupráce
s rodičovskou veřejností - informování rodičů o dění ve škole prostřednictvím webových stránek, letáků a emailových zpravodajů. Ve škole bylo zavedeno čtvrtletní hodnocení „3 v 1“, jedná se o podzimní a jarní
setkávání rodičů, dítěte a třídního učitele. Projevila se velká podpora školy veřejností - díky tomu se daří
dokončovat opravy a vybavování zrekonstruovaných prostor, na což v původním projektu nezbyly finance.
Tento školní rok byl také ve znamení účasti školy v projektech ESF - vlastní projekt č. 2101 Rozšíření nabídky
vzdělávacích aktivit ZŠ Jižní realizovaný v období 1.1.06 – 31.12.07 s celkovým rozpočtem 2.377.000,- Kč;
partnerství v projektu ESF Odyssea; partnerství v projektu ESF Spolupráce a inspirace PAU. Uskutečnil se
výměnný pobyt dvanácti žáků ZŠ Jižní v partnerské škole v Ryslinge (Dánsko), šestnáct pedagogů pobývalo na
stáži v partnerské škole v Borlänge (Švédsko). Došlo k realizaci drobných grantových projektů vyhlašovaných
MHMP (podpora sociálně znevýhodněných žáků, asistence v hodinách).
I letos pokračovala spolupráce s občanským sdružením „Klub přátel školy“, které pořádalo akce pro děti a
rodiče, dalšími partnery školy byly Centrum turistiky a sportu (sportovní a turistické oddíly, akce pro
neorganizovanou mládež), 121. PS BOR (tábory a víkendové akce), SOKOL Spořilov (sportovní události,
vzájemná pomoc). Škola spolupracovala s Dětským domovem Sázava. Žáci se stali adoptivními rodiči papouška
v ZOO v Praze a pokračovali v adopci dvou dětí na dálku v Ugandě a Etiopii.
K zápisu se dostavilo celkem 80 dětí, z nichž 60 nastoupí od září do 1. ročníku. Škola i letos pořádala přípravné
kurzy pro budoucí prvňáčky. Zkušenosti s integrací, s prací s nadanými dětmi a se začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ nás vedly k myšlence zřídit přípravnou třídu. Od školního roku 2006/07
poprvé zahajujeme výuku. Třída bude umístěna v samostatné budově F zvané „Školička“. Také v letošním roce
odešlo 5 dětí z 2. ročníku na základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků, 8 žáků se dostalo na víceletá
gymnázia z 5. ročníku a 4 žáci ze 7. ročníku. Všichni žáci 9. ročníku nastupují na střední školy.

Školní rok skončil o něco dříve – 28.6. 2006 - , protože ve škole byli ubytováni účastníci XIV. všesokolského
sletu.

