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PO STOPÁCH HISTORIE
ŠKOLY CHARLOTTY MASARYKOVÉ
1933 - 2013
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři!
Dovolte mi, abych Vás oslovila u příležitosti významného kulatého výročí Základní
školy Charlotty Masarykové ve Velké
Chuchli. 17. září letošního roku uplynulo
právě 80 let ode dne, kdy škola poprvé
otevřela svoje brány prvním žákyním a
žákům.
Pro slavnostní příležitost pro Vás pan učitel
Mgr. Tomáš Hromádka, učitel dějepisu a
současně kronikář školy, nachystal průřez
historií naší školy a zároveň jsme společnými silami pro Vás připravili výstavu
dobových historických fotografií a fotografií mapujících současný život školy. Vybrali jsme i osm symbolických milníků
v historii školy, které výtvarně ztvárnily žákyně a žáci čtvrtých ročníků. Po těchto
stopách se můžete vydat právě v Den
otevřených dveří. Oprášili jsme pro Vás
i historické fotografie, které Vám pomohou
oživit tváře Vašich bývalých spolužáků
i učitelů, i fotografie z dnešního života
chuchelské školy.
Samotná školní budova prošla za 80 let
své existence výraznými stavebními
úpravami – původní historická budova byla
doplněna dvěma školičkami, byla postavena nová školní jídelna, změnily se postupně
vnitřní dispozice školy, až přišla změna
nejzásadnější. V roce 2012 vyrostl na místě
horní školičky nový školní prostor,
šestitřídní „zahradní“ pavilon elegantního
vzhledu, který stavbu z roku 1933 citlivě
doplnil.
Dříve byla škola převážně doménou mužů,
a tak se v čele školy se v průběhu jejího vývoje vystřídalo osm ředitelů a já sama jsem
v pořadí teprve druhou ženou v této funkci.
Výrazně se proměňoval během osmdesáti
let i počet dětí – pohyboval se od počtu 222
před první světovou válkou až k nejnižším
stavům v letech poválečných a také
v prvních letech nového tisíciletí, kdy klesl
na 164 dětí. V letošním školním roce
2013/2014 se s počtem 230 žákyň a žáků
blížíme nejvyššímu počtu 235 dětí ve
školním roce 1978/1979.
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Škola je především místem setkávání, každý z nás si v sobě nese střípky vzpomínek
na svá školní léta, ať již veselé a milé,
někdy i smutné, ale určitě vždy trochu nostalgické. Je mi velkou ctí, že Vás právě
v roce osmdesátiletého výročí mohu pozvat
do školních škamen, abyste si nad historickými fotografiemi trochu zavzpomínali a
snad se i setkali s bývalými spolužačkami,
spolužáky či bývalými kantorkami a kantory.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala
našemu zřizovateli, městské části Velká
Chuchle, všem starostům, kteří vstřícně naslouchali potřebám školy a nemalou měrou
přispěli k její současné podobě. Další poděkování směřuje k našim důležitým
partnerům – rodičům žákyň a žáků školy,
spřáteleným organizacím, školské radě,
sponzorům za trvalý zájem o školu, za
ochotu spolupracovat, pomáhat a podporovat naše aktivity. Poslední velké poděkování patří mým současným kolegyním a
kolegům z řad pedagogů i nepedagogů za
to, že společně se mnou dokázali vytvořit
příjemné společenství dospělých a dětí, kde
vládne tvůrčí vzdělávací atmosféra, vzájemná úcta a tolerance.
Na závěr bych si dovolila malé osobní vyznání. Pro mě je rok 2013 také rokem kulatého výročí, již dvacet let je můj profesní
život velmi těsně spjat s chuchelskou školou a za tu dobu se naše škola i obec Velká
Chuchle staly mou srdeční záležitostí a budu ráda, jestliže i moje práce zanechá
alespoň malou stopu v historii naší krásné
školy.
Mgr. Eliška Jančíková
ředitelka školy
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Prolog: Rok 1 81 5

Vznik školy ve Velké Chuchli je
novodobou záležitostí. V okolních obcích
školy dávno existovaly - na Zbraslavi se
učilo již od roku 1758, v Radotíně od roku
1715, ve Slivenci od roku 1750. Velká
Chuchle musela na svoji vlastní školu
dlouho čekat.
Škola vznikla v roce 1815 v Malé Chuchli,
která byla v té době mnohem významnější,
vždyť tam byly lázně, později pošta, telegraf i železniční zastávka. Docházely sem
děti z Velké Chuchle.
Škola zde vznikla nákladem zbraslavského
panství, občanů Malé a Velké Chuchle. Pozemek, na kterém objekt první školy stál,
měl původně dva majitele - prvním z nich
byla církev (šlo o zádušní pozemek se hřbitovem), druhým majitelem byl tehdejší
chuchelský rychtář Václav Bílý. Bylo
nejprve rozhodnuto přesunout původní
hřbitov u kostela do dnešního Chuchelského háje, vždyť Chuchelští si tehdy často
stěžovali, že při jarních povodních jim voda
hroby vyplavuje.
Slavnostní vysvěcení nové školní budovy
se konalo o rok později. Velké slavnosti se
dne 26. června 1816 za církev zúčastnil

Budova školy v Malé Chuchli (uprostřed)

školní dozorce, konsistořní rada a farář při
kostele P. Marie před Týnem P. Crabat.
Dále byli přítomni berounský krajský
hejtman Prokop a představení Zbraslavi
Pelz s Kellnerem, kteří darovali škole obraz
císaře a krále Františka I. od malíře Horčičky, který, jak dokládá pradávná školní
kronika, „mezi vířením bubnů, hlaholu trub
a hřměním ran z hmoždířů ve škole zavěšen byl.“
Pro podporu chuchelských učitelů Antonín
August Ullrich, pražský měšťan a sládek,
založil již v roce 1811 nadaci, do které vložil 1500 zlatých, a navíc dalšími 200 zlatkami přispěl na stavbu budovy. Antonín
August Ullrich v chuchelských lázních
často pobýval. Zásluhu na vzniku nadace a
vzniku učitelského místa měl tehdejší majitel chuchelských lázní a zemský advokát
Antonín Pavlovský a malochuchelský
rychtář Antonín Bílý, jejichž vliv je v Ulrrichově činu patrný.
Prvním učitelem v nově postavené škole
v Malé Chuchli byl ještě před dokončením
stavby ustanoven Antonín Skřivánek, který
nejprve vyučoval v najaté světničce v lázních v čp. 6 a později v čp. 7.
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Vznik školy

Několik let po vzniku Československé
republiky byla Malá Chuchle včleněna do
Velké Prahy (1922) a začalo se jednat o odškolení Velké Chuchle. V té době totiž začal počet dětí ve škole v Malé Chuchli
povážlivě narůstat.
Velká Chuchle se stala populárním místem
pro výstavbu nových domů a vil, stěhovaly
se sem desítky, ba stovky nových obyvatel
a situace ve školství se stávala kritickou.
Mezi pražským magistrátem a obecním
úřadem ve Velké Chuchli probíhala napjatá
jednání. 1. ledna 1928 byla provedena
unifikace školství ve Velké Praze. Činnost
místní školní rady v Malé Chuchli byla
ukončena. Pro Velkou Chuchli bylo navrženo zřízení vlastní školní obce (tj. vybudování vlastní školy na území Velké
Chuchle). Mezi Velkou Chuchlí a Prahou
bylo dohodnuto, že děti z Velké Chuchle
budou bezplatně docházet do Malé
Chuchle, a to do té doby, než si obec Velká
Chuchle postaví vlastní školní budovu
(obec dostala lhůtu 8 let). Protože ale definitivní rozhodnutí nebylo uskutečněno, natož aby byla Velká Chuchle odškolena,
nebyla v Malé Chuchli zřízena místní

Slavnost sázení lípy republiky (1928)

Setkání členů Místní školní rady
na staveništi
školní rada a její agendou byla pověřena
úřadovna hlavního města na Smíchově,
což s sebou podle všeho přinášelo značné
administrativní i jiné problémy.
Ač magistrát Velkou Chuchli neustále vyzýval k zahájení stavby, přípravy probíhaly
velmi pozvolna. Potřeba nové školy se
však ukázala nutností vzhledem ke značnému nárůstu počtu obyvatel zejména ve
Velké Chuchli, kde se počet obyvatel více
než zdvojnásobil.
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Vývoj počtu obyvatel MČ Praha – Velká Chuchle v letech 1900 – 1930.
1900
1910
1921
1930
Malá Chuchle 556
572
602
687
Velká Chuchle 648
713
786
1755
Celkem (MČ) 1204
1285
1388
2442

31. května 1928 se chuchelští zastupitelé
usnesli, že obec ponese veškeré náklady se
stavbou školní budovy. To již bylo rozhodnuto o přesném umístění školy na
obecním pozemku podél potoka při pravé
straně cesty do Slivence. Byla to veskrze
odvážná myšlenka, uvědomíme-li si stav
tehdejší obecní pokladny i možnosti financování veřejných staveb. Nic jiného než
úcta a obdiv nám nepřísluší při hodnocení
hrdinských činů tehdejších zastupitelů pod
vedením starosty Antonína Hrdličky (kterému se povedly další husarské kousky jako
zavedení vodovodu a elektřiny).
Zavzpomínat na onu dobu můžeme pod korunou dosud rostoucí Lípy svobody na západní straně školního pozemku
u zapomenutého pomníčku. Byla zde pod

František Rieger při stavbě školy

patronátem Československé obce legionářské zasazena 15. července 1928 k desátému
výročí vzniku Československa. Na tu slávu
se přišla podívat snad celá Chuchle. Ze zažloutlých fotografií se na nás usmívají děti
i dospělí, legionáři, sokolové i baráčníci
v krojích. „Tak tady někde bude stát naše
škola, do které budou chodit naše děti.“ Nic
nebylo ale zadarmo, výtěžek z akce – 500
Kč - byl určen na pořízení desek padlých
v I. světové válce, které jednou budou
umístěny na průčelí školní budovy.

Stavba budovy

22. dubna 1929 byla jmenována nová
Místní školní rada ve složení F. Lapáček,
R. Diviš, J. Hrabák, A. Svoboda a náhradníci J. Vorlíček a F. Čmelínský, která
za necelých sedm měsíců předložila
obecnímu zastupitelstvu podrobné plány
školy, které vypracoval František Cuc
z Prahy I.
Plány jsou jedna věc, realizace však druhá.
A tak po podrobných přípravách mohlo být
až za tři roky přistoupeno k vypsání soutěže na stavbu budovy.
Zatím byla 10. ledna 1932 předána budova
školy v Malé Chuchli do majetku hl. m.
Prahy náhradou za 40 tis. Kč, které byly
vloženy do již rozsáhlého školního fondu.
Další částkou, která posloužila pro stavbu
budovy, byla půjčka 350 tis. Kč od Zemské
banky (na původní požadavek 750 tis. Kč
banka nereflektovala) a půjčka od Okresní
hospodářské záložny na Zbraslavi (150 tis.
Kč) a Zemský výbor se usnesl na mimořádné subvenci 40 tis. Kč. Zastupitelé se
v té době dopočetli konečné částky pro
stavbu školy 900 tis. Kč. Avšak v uvedené
soutěži bylo předloženo celkem 15 nabídek
v ceně od 1,2 do 1,4 mil. Kč, a tak bylo
nutné plány přepracovat. 5. února 1933
bylo vyhlášeno nové výběrové řízení podle
plánů za 900 tis. Kč, do kterého se přihlásilo celkem 44 firem. Zastupitelstvo se
usneslo stavbu zadat firmě František Smrž
a Jan Herčík, architekti a stavitelé na Smí-

chově. 19. února téhož roku se konala veřejná schůze, kde byli občané informováni,
že škola bude dokončena ještě v témže roce
(!) a že děti v září půjdou již do nové školy.
Po všech dalších administrativních povinnostech dala 20. března komise zástupců
Okresního školského výboru, Místní školní
rady, stavitelů a stavebního dozoru ing. F.
Douši svolení ke stavbě. Za obec byli pověřeni dohledem nad stavbou F. Lapáček a
F. Čmelinský. Dva dny na to začala
stavební firma s přípravnými pracemi, betonovými základy v západní části pozemku.
Vlastní stavba budovy začala 18. dubna
1933. Pracovalo zde 16 zedníků a 26 jiných
dělníků za příznivého počasí až do poloviny srpna.
2. července 1933 se obecní zastupitelstvo
usneslo, aby se škola jmenovala „Obecní
škola Charlotty Masarykové“ a požádalo
prezidentskou kancelář o svolení, kterému
bylo prezidentem vyhověno, a nápis byl
umístěn do levého horního rohu průčelí budovy.
30. srpna 1933 se pak konala obecní kolaudace školy. Při té příležitosti dobové
prameny uvádějí celkovou částku 792 270
Kč (v ceně však není zahrnuto vybavení
školy nábytkem a zařízením, to bylo
účtováno zvlášť). Vyučování bylo zahájeno
hned 4. září 1933, škola dostala povolení
k vyučování jako dvoutřídní smíšená škola
se dvěma pobočkami.

Slavnostní otevření

2. září obdržel okresní školní výbor ústní
povolení zemské školní rady k otevření
školy a jmenoval řídícím učitelem Albína
Dvořáčka, řídícího učitele v Řeporyjích,
který týž den do školy nastoupil. Dne 4. září provedl dodatečný zápis dětí, rozdělil je
do čtyř tříd a přidělil třídním učitelům.
Slavnostní otevření školní budovy a předání veřejnosti se konalo 17. září 1933.
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Škola byla v předvečer slavnosti vyzdobena prapory a květinami, u schodiště bylo
zřízeno podium pro zástupce úřadů,
řečníky, zástupce korporací a hosty.
Protože kancelář p. presidenta k žádosti
obce svolila, aby škola nesla jméno ušlechtilé choti p. presidenta "Charlotty Masarykové" byla slavnost pořádána pod
protektorátem Dr. Alice Masarykové, jež se
však pro jiné důležité zaměstnání ku
slavnosti nedostavila.
Slavnost byla zahájena o 9. hod. ranní koncertem dechové kapely p. Ant. Maška před
školou, načež se scházeli zástupcové úřadů,
škol a korporací místních i z okolí.
Žáci obecné školy s říd. učitelem a p. tříd.
učiteli utvořili kolem tribuny špalír, za
nímž pak udržovaly pořádek různé korporace místní, zvláště legionáři, Sokolové,
hasiči a členové D.T.J.
V 10. hod. zahájil slavnost proslovem starosta p. Antonín Hrdlička, načež se slova
ujal zástupce zem. škol. rady p. prof.
Dr. Robert Kalivoda, který v dlouhé řeči
vysvětlil význam školy pro vzdělanost vůbec a význam obecné školy pro vzdělání
širokých lidových vrstev zvlášť.
Za okresní škol. výbor a okresní úřad
"Praha - venk." promluvil p. profesor Ferdinand Černý, okr. školní inspektor, který
neobyčejně poutavě vysvětlil práci spojenou s vybudováním školy, její význam
pro místní obyvatelstvo a poděkoval všem
občanům, kteří se o rychlé vybudování
tohoto stánku vzdělanosti přičinili.
V témž smyslu promluvil i předseda m. š.
rady p. Fr. Čmelinský, zástupce města
Prahy p. Antonín Haitman a několik dalších
... řečníků.
Po předání školy p. předsedou míst. škol
rady panu starostovi obce byla slavnost
ukončena.
Všichni přítomní odebrali se pak ku prohlídce budovy školní, která zůstala přístupna obecenstvu až do večera a jejíž vzorné a
levné vybudování bylo všemi i pozdějšími
návštěvníky oceněno.
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Prvními učiteli
ve čtyřtřídní
škole Charlotty
Masarykové
byli Marta Ornsteinová (I. tř.),
Albín Dvořáček
(II. tř., současně
řídící učitel),
Miloslav Cvejn
Chalotta Masaryková (III. tř.) a Josef
Nečesaný (IV.
tř.). Ruční práce v prvním roce existence
školy učila Marie Kubecová – Mrázková,
římskokatolické náboženství katecheta Tomáš Zelenka ze Zbraslavi, československé
náboženství Růžena Vavrochová a evangelické českobratrské náboženství Anna
Ernestová.
Zajímavá byla statistika rozvrstvení dětí:
25,87% dětí bylo z dělnických rodin,
21,67% z rodin živnostníků, 1,39% dětí
z rodin obchodníků a stejný počet z rodin
rolníků, 21,67% dětí úředníků, 13,25%
zřízenců a stejný počet ostatních.

Rok 1933

Jak škola vypadala?

1. Suterén: Tělocvična krytá parketami
(dosud bez nářadí), sprchy a šatna, prádelna, sklípek a menší sklípek na vodoměr,
byt školníkův o kuchyni se spíží, pokojem
a předsíní, ústřední topení, uhelník.
2. Přízemí: Byt říd. učitele se zvlášt.
vchodem s předsíní, s klosetem, o kuchyni s koupelnou a dvou pokojích, vestibul a
chodby se šatnami a ředitelna, sborovna,
oddělená třída se zvláštním vchodem, sloužící zatím za obecní úřad.
3. Patro: 4 prostranné učebny s chodbami
(šatnou).
4. Podkroví: Kabinety (2), školní kuchyně
se skříní a dřezy s tekoucí vodou (bez zařízení), kabinet, dílna pro ruč. práce vých.,
dosud nezařízená.
5. Půda dosti prostranná.

Tak šly roky…
1 933 - 1 934

• Školu se podařilo za čtvrt roku nejen postavit, ale i vybavit potřebným materiálem
a pomůckami, a to zejména díky mnoha
peněžním (z nichž vynikl dar továrníka
Klauze 5000 Kč) a věcným darům místních
občanů.
• Školní kázeň nebyla taková, jaké by si
byli p. členové učit. sboru přáli, ač ku konci
šk. roku byla lepší. Příčinou toho bylo, že
žáci, jsouce až dosud žáky přespolními, postrádali častějšího dozoru učitelů, což nyní
odpadlo, protože všichni p. učitelé bydlí
v místě a mají žáky skoro stále na očích.
• 28. října se konala slavnost odhalení
pamětních desek padlým v I. světové válce,
kterou pořádala místní odbočka Československé obce legionářské. Žák A. Procházka ze IV. třídy přednesl slavnostní báseň,
účastnili se ale i další žáci, kteří recitovali
básně před pomníčkem u Lípy svobody.
Pak navštívili výstavku památek na I. světovou válku v tělocvičně.
• Do školy bylo zapsáno 144 dětí (76
chlapců a 68 děvčat)
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zdobené modely letadel vyprávěl řídící
učitel mimo jiné své vzpomínky na setkání s generálem Štefánikem na cvičišti
v Galarattě v Itálii 2 dny před tragickou
smrtí.
• Žáci III. a IV. ročníku 21. června jeli autobusem na výlet do Českého ráje. Chudé
žáky podpořila Místní školní rada.
• Následkem stále trvající nezaměstnanosti
a stoupání cen životních potřeb nejsou ani
v naší obci poměry příliš utěšené. Podle
rozvrstvení bylo dětí dělníků 28%, dětí
živnostníků a obchodníků 32%, dětí úřed. a
zřízenců 29%, ostatních 11%.

1 935 - 1 936

• Do školních lavic usedalo 77 chlapců a 79
děvčat, tj. 156 dětí.
• Superkolaudace školní budovy se konala
31. srpna 1935. Po důkladné prohlídce bylo
vše shledáno v perfektním pořádku.
• MUDr. Vodenka očkoval 82 dětí proti záškrtu.
• Na mimořádné poradě učitelů 19. 12.
1935 bylo rozhodnuto, že i přes abdikaci T.
G. Masaryka zůstane jeho fotografie
trvalou výzdobou všech tříd školy.
• 20. června sehráli žáci k ukončení školního roku divadelní představení Frantíkovy
1 934 - 1 935
trampoty. Čistý výtěžek 183 Kč byl vě• Do školy docházelo 75 chlapců a 66 děv- nován na zakoupení potřeb pro chudé žáky.
čat, tj. 141 dětí.
• Škola byla vybavena tělocvičným nářadím od firmy Adam - Kunratice - Praha.
• Vánoční besídka se konala 22. prosince
v sále "U Holečků". Ve 30 číslech žáci
předvedli dramatické výstupy, básně, sborové recitace, koledy a sborový zpěv.
• 85. narozeniny oslavila škola slavností ve
spolupráci s osvětovou komisí a dalšími organizacemi v neděli 3. března. Po slavnostní schůzi obecního zastupitelstva ve
vyzdobené tělocvičně se odebrali žáci před
desky padlých, kde byl položen věnec. Odtud šli průvodem s třídními učiteli do sálu
U Holečků, kde po projevu p. Rambouska
recitovali a zpívali vlastenecké básně
i písně. Podobně byl připomenut osud M.
Albín Dvořáček
R. Štefánika 10. května. V tělocvičně vy-
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• Vzhledem ku špatným finančním pomě- G. Masaryka, ve školní tělocvičně se konal
rům v rodinách i v obci bylo v letošním smuteční projev, fotografie ve třídách byly
škol. roce upuštěno od výletů.
zakryty černou páskou a černý prapor visel
na půl žerdi.
• Výročí vzniku republiky oslavili žáci
1 936 - 1 937
• Ve škole bylo zapsáno 166 dětí (85 chlap- všech tříd 27. října. Ozdobili fotografie
ců a 81 děvčat), z toho 56% bylo nábožen- prezidentů, Lípu svobody ve školní zahradě
ství
římskokatolického,
30% ověsili trikolórami a k památníku u lípy
československého, 3% českobratrského pověsili věnec. Slavnost pokračovala recitací a písněmi v tělocvičně, kde byla zaevangelického a 11% bez vyznání.
• Ačkoliv měla obec snahu poskytnouti končena zpěvem hymny.
škole patřičné příděly peněz na škol. rozpo- • 13. listopadu odcizil žák IV. tř. Jan
čet, přec se jí to pro značné finanční potíže Hladký a žák III. tř. Josef Stuchlík rozbušky v lomu p. Šurana v Dolích a přivedli je
nepodařilo.
• Během školního roku se konalo 11 učitel- k výbuchu. Hladký byl raněn těžce,
ských porad, kde se mj. jednalo o nových Stuchlík vyvázl jen lehkými spáleninami a
metodách výuky, prospěchu a chování žáků oděrkami. Po ošetření v nemocnici v Praze
a o výsledcích nově zaváděných metod. přišel Hladký o 3 prsty levé ruky a o levé
Bylo shledáno, že se osvědčila zvláště glo- oko.
• 10. dubna umřel ve všeobec. děts.
bální metoda při čtení.
• Učitel Miloslav Cvejn, který v uvedeném nemocnici v Praze na infekčním oddělení
školním roce jako četař aspirant sloužil žák IV. tř. (5 p. r.) Ladislav Hořejší na záu 28. vojenského pluku, onemocněl záně- škrt, který byl pozdě rozeznán. Žáci školy
tem mozkových blan a ve věku 23 let 23. se se svým spolužákem rozloučili na
chuchelském hřbitově. Celá škola byla
září 1936 zemřel.
• I v tomto školním roce se konaly oslava o velikonočních prázdninách dezinfiková28. října, vánoční besídka, oslava 87. naro- na.
zenin prezidenta Osvoboditele, oslava na- • 7. května byla pořádána besídka ke Dni
matek. Progr. tvořilo 24 čísel (básně, sborozenin E. Beneše.
• 6. června se žáci účastnili sázení Masary- rová recitace, tance a zpěv). Hrubý příjem
kovy a Benešovy lípy a kladení základního dobrovolného vstupného činil 781,20 Kč.
kamene pro pomník Antonína Švehly • 27. května po několikadenních deštích
v centru obce. Žáci rovněž aktivně vystu- vnikla voda do kotelny, kde se držela ve
povali na oslavách bitvy u Zborova 26. a výši 60 cm. Rozhodnuto zakoupit čerpadlo
a vybudovat odvodňovací kanál.
27. června v sále restaurace U Holečků.
• Od 8. února do 23. dubna 1937 probíhala • Na začátku června bylo před školou vyve škole tradiční Mléčná akce, při které budováno školní hřiště.
bylo rozdáno průměrně 30 dětem v 54 • Z podnětu žákyně III. ročníku Jiřiny Šimstravovacích dnech 1520 čtvrtlitrů paste- kové vybraly děti 20. června celkem
365,75 Kč na obranu státu. Učitelský sbor
rizovaného Radlického mléka.
se rozhodl odvádět měsíčně 1% ze svého
platu na stejný účel.
1 937 - 1 938
14. srpna 1938 v 10,30 hod. byla na bu• 5. září se všichni žáci školy (161 dětí - 83 •dově
v rámci oslav 20. výročí vzniku
chlapců a 78 děvčat) spolu se svými třídní- ČSR školy
pamětní deska kryjící
mi učiteli zúčastnili odhalení pomníku An- schránkuodhalena
s
prstí
z bojišť první světové
tonínu Švehlovi.
války
Zborova,
a Doss Alta a
• Od 14. do 22 září byl vyhlášen ve Velké dalšími památkamiTerronu
na
světovou
válku.
Chuchli smutek v souvislosti s úmrtím T. Proslov měl podplukovník Jaroslav Kovář.
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1 938 - 1 939

• Ve škole byla nadřízenými úřady povolena pobočka a v uvedeném školním roce
měla škola 5 tříd.
• 24. září vyvrcholily pohnuté dny našeho
národa mobilisací příslušníků naší branné
moci k ochraně hranic naší drahé vlasti.
Z Prahy a z pohraničí uchýlilo se k nám 20
dětí. Tyto události působily nepříznivě na
vyučování. Ani v posledním týdnu záříjovém, kdy byla naše vláda nucena k zachování evropského míru vydati zněmčené
kraje naší vlasti říši Německé, nebylo na
naší škole ani na chvíli přerušeno vyučování. Žákům bylo podle věku vysvětleno,
co se v poslední době sběhlo. Žákům vyšších tříd bylo zvláště připomenuto, že jen
ten národ si udrží svobodu, který vynikne
mezi ostatními národy světa svojí prací,
vzdělaností a poctivostí. A tyto vlastnosti
náš národ má.
• 28. říjen nebyl podle úředního nařízení
svátečním dnem. Na škole přesto visely
nové státní vlajky a ve třídách byly ověnčeny obrazy prezidentů.
• Na přelomu října a listopadu byly vzhledem k nedostatku paliva vyhlášeny
prázdniny.
• 1. prosince odevzdali žáci školy Babiččině komoře zřízené při chuchelském Sokolu
308,30 K z peněžité sbírky pro uprchlíky.
O čtyři dny později byly ze třídy podle nařízení odstraněny fotografie prezidentů, jedinou povolenou oficiální výzdobou byl
státní znak, později i kříž. 16. prosince
pořádali žáci sbírku vánočních dárků pro
děti uprchlíků.
• 20. dubna v den naroz. kancléře Hitlera
vyvěsila správa školy podle úřed. nařízení
vlajky, Toho dne se nevyučovalo.
• 21. dubna byl uspořádán Stromkový den,
při kterém byly zasazeny žáky školy tři
ovocné stromy (jeden na obecním pozemku
u školy, dva v Libři). Při sázení žáci recitovali básně s vlasteneckým námětem.
• 1. květen byl poprvé slaven jako Svátek
práce a děti měly volno.
• 6. května zemřela v pražské nemocnici

Václav Chmelíř
Květa Podstarová (žačka školy) na pozdně
léčený zánět středního ucha.
• 30. července 1939 byl řídící učitel Albín
Dvořáček jako 55 letý přeložen zemskou
školní radou na trvalý odpočinek.

1 939 - 1 940

• Novým řídícím učitelem pro 182 dětí a
pedagogický sbor byl na škole jmenován
Václav Chmelíř.
• K 1. září byla otevřena mateřská škola,
první učitelkou byla Krista Růžičková Čapková a zdejší škola přeměněna na
čtyřtřídní s jednou pobočkou.
• 27. listopadu bylo dětem zakázáno shromažďování před školou a večerní pohyb po
ulicích bez dozoru rodičů a 5. prosince byli
žáci poučeni o chování k německé mládeži
a povinné úctě k symbolům Říše.

1 940 - 1 941

• Nařízením ministerstva školství byly zapečetěny všechny staré školní kroniky. Povinností školy bylo zavést kroniku novou a
vést ji v duchu nových poměrů.
• 2. září, kdy začínal školní rok, přišlo do
školy 157 dětí (79 chlapců a 78 děvčat).
• Vzhledem k tomu, že vyučování bylo
několikrát v průběhu roku přerušeno, nekonala se žádná besídka ani dětské divadlo.
Děti pouze navštívily 9 filmových představení v místním kině. V tělocvičně byla při
krátkých setkáních připomenuta výročí vy-
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hlášení protektorátu a narozeniny Adolfa
Hitlera.
• Škola byla přeškolena. Místo na Zbraslav,
jezdí děti od 6. ročníku do měšťanky do
Radotína.
• U školního hřiště bylo vybudováno pískoviště pro mateřskou školu.
• Místní dentista pan Bubla prohlédl 3 x
ročně všem dětem zdarma chrup a všechny
vadné zuby spravil za režijní cenu. Celý
náklad uhradila škola.
• Do měšťanky odešlo 14 dětí, na střední
školu bylo přijato 13 dětí. Do 1. třídy bylo
zapsáno 34 dětí (20 chlapců, 14 děvčat).
• Bylo zahájeno stravování dětí, které probíhalo od 21. října do 31. května. Vařilo se
180 porcí polévek. Děti, které obědvaly doma, dostaly polévku pouze v 10 hodin,
ostatní navíc také v poledne. Na začátku
vařil polévku školník, později řídící učitel.
Děti jedly u stolů v tělocvičně, kde mělo
každé z nich svůj talíř.
• Do 31. 12. byl povinen každý učitel předložit odevzdání o árijském původu a
vládním nařízením bylo zakázáno do školy
přijímat děti židovského původu. Výnosem
říšského protektora z 20. července 1940
bylo nařízeno označování škol německým
i českým jazykem. Chuchelská škola se
jmenovala "Volksschule in Kuchelbad Obecná škola ve V. Chuchli".

1 941 - 1 942

• Do první až páté třídy chodilo 147 žáků,
z toho 78 chlapců a 69 děvčat.
• 20. června se shromáždili žáci v tělocvičně k pietní vzpomínce na zastupujícího
říšského protektora R. Heydricha, na něhož
byl spáchán atentát.

1 942 - 1 943

• Přihlášeno bylo 154 dětí (79 chlapců a 75
děvčat)
• 6 žáků onemocnělo spálou, jedna žákyně
tyfem. Žákyně nemoci podlehla.
• Od 1. ledna 1943 byla zrušena pobočka
IV. třídy vzhledem k nižšímu počtu dětí (57
dětí ve třídě).

• 17. dubna bylo připomenuto dětem tříd.
učiteli, že se toho dne dožívá 50 ti let náš
pan ministr školství Emanuel Moravec.

1 943 - 1 944

• Ve škole bylo zapsáno 162 dětí (83 chlapců a 79 děvčat).
• V listopadu byla uspořádána sbírka na
německý Červený kříž. Mezi učiteli bylo
vybráno 140 K a mezi dětmi 740 K.
• 30. listopadu předvedl řídící učitel V.
Chmelíř na pracovním dni na
Zbraslavi s žáky I. třídy vzornou hodinu
němčiny.
• Na základě úředního nařízení byla zrušena místní školní rada, její funkci převzal
v obci starosta Josef Klán, který se nechal
zastupovat Františkem Čmelínským.
• Dne 8. června oznámil obecní úřad ve V.
Chuchli správě školy, že vyhovuje její žádosti a daruje školním dětem na stravovací
akci obecní třešňovku nad Janoušem. Třešňovka čítá asi 100 stromů. Na třešňovce,
kterou si hlídaly děti, bylo načesáno přes
400 kg třešní, takže se na každé dítě
dostalo přes 2 kg.
• Bylo zatravněno školní hřiště.

1 944 - 1 945

• Do školy docházelo 72 chlapců a 93 děvčat, celkem 165 dětí.
• Vánoční prázdniny byly prodlouženy až
do 24. března. Od tohoto dne až do 4. dubna, kdy bylo opět zahájeno vyučování,
trvaly velikonoční prázdniny.
• Pro stálé náletové poplachy, při nichž
byly děti pouštěny ze školy domů, rozhodlo
se min. školství, aby bylo dnem 21. dubna
přerušeno pravidelné vyučování a dětem
budou dávány úkoly jako dříve.
• Květnovou revolucí 1945, kdy po šestiletém německém otroctví opět heslo "Pravda
vítězí" stalo se skutkem, přestává i funkce
této nařízené školní kroniky a možno
pokračovati opět v zápisech v původní kronice.
• Po Květnové revoluci byla škola zabrána
pro Červený kříž, národní výbor a byl v ní
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• Vzhledem k velkým mrazům a nedostatku
uhlí bylo do 15. března omezeno vyučování
(učilo se pouze v 1. - 3. třídě, kam byla instalována kamna, a to střídavě každý den,
později dvakrát týdně).
• V hodinách vlastivědy bylo ve vyšších
1 945 - 1 946
• Nový školní rok byl zahájen 3. září se 146 ročnících připomenuto 800 let od založení
Moskvy.
dětmi.
• V sobotu 27. října se po šestileté přestávce konala oslava výročí vzniku republiky a 1 947 - 1 948
7. listopadu oslava říjnové revoluce v Rus- • Do školy docházelo 135 dětí (72 chlapců
ku. 5. prosince se konala v místním kině a 63 děvčat). Byla zřízena pobočka při 4.
mikulášská besídka spojená s promítáním třídě.
filmu.
• 28. říjen si žáci připomněli ve škole a
• Místnost bývalého obecního úřadu byla společnou účastí na oslavě v restauraci
přestavena na třídu, probourán vchod Start, kde vystoupil účastník obou odbojů
z chodby u sborovny do předsíně někdejší- por. Srkal.
ho obecního úřadu a do nové třídy zaveden • Československá strana národně socialisškolní rozhlas. Kuchyně v podkroví byla tická udělala na svůj náklad nový betonový
přeměněna na dílnu ručních prací pro můstek do školy, protože starý dřevěný
chlapce.
můstek byl již prohnilý a hrozil spadnutím.
• V době od 21 do 23. 3. byl návštěvou • 21. prosince se konala společná vánoční
v Praze maršál J. Broz - Tito, který bydlil besídka pro děti mateřské a obecné školy.
po čas své návštěvy v zámku na Zbraslavi. Děti byly poděleny sáčkem s cukrovím a
Několikrát za svého pobytu projížděl obcí. krabičkou olejovek nebo konzervou.
Dětem byl vysvětlen jeho význam pro Ju- • Na neděli 21. března byla vyhlášena
goslávii.
Směna vítězství, které se zúčastnili i žáci
• První výročí Květnové revoluce bylo při- školy. Vyčistili obec od odpadků a po
pomenuto na společné oslavě proslovem ří- domácnostech sbírali odpadové suroviny
dícího učitele a v rámci vyučování také (železo, papír, textil, kosti a lahve).
v politické nauce a prvouce.
• 13. března se konala oslava výročí Soko• V Týdnu dětské radosti jeli žáci 4. a 5. tří- lovo - Bachmač, při které učitel Kaufman
dy na výlet na Karlštejn a Křivoklát, dětem žákům vysvětlil, že "v obou bojoval ruku
byl zdarma promítnut film Mládí Gorkého v ruce občan ČSR a SSSR, a tak tomu bude
a školní rok byl ukončen dětským dnem na i v budoucnu, bude -li toho třeba."
zahradě restaurace U Tůmů. Vedle školy se • Škola se poprvé účastnila oslav 1. máje.
na dětském dni také podíleli místní soko- Alegorický vůz školy obdržel 1. cenu a
lové a hasiči.
akčním výborem byla škole věnována soška a jubilejní padesátikoruna.
uskladněn zabavený německý majetek. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 22. května 1945 proslovem předsedy národního
výboru.

1 946 - 1 947

• Ve škole bylo zapsáno pouze 125 dětí (66
chlapců a 59 děvčat)
• Od 1. listopadu 1946 byla zrušena pobočka při 5. třídě a spojeny 4. a 5. třída, protože počet dětí klesl pod 50.
• Od 23. září do 19. listopadu dostávaly
všechny děti denně v 9 hodin lžíci rybího
tuku.

1 948 - 1 949

• Vzhledem k epidemii dětské obrny byl
školní rok zahájen až 30. září.
• 28. října při příležitosti oslavy výročí
republiky a vyhlášení pětiletého plánu byl
zasazen první strom "Sadu mládeže."
• 23. listopadu oslaveny byly 52. narozeniny prezidenta K. Gottwalda. Dětem byl
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třídními učiteli zhodnocen význam presidenta K. Gottwalda, jenž v dobách před
Mnichovem vedl lid do boje proti zradě a
v letech osvobozeneckého boje stál v čele
zápasu. Vytvořil Národní frontu a položil
základy nové republiky. Dvouletý plán,
únorové vítězství a pětiletka jsou jeho dílem. Potom se sešly děti ke společné oslavě
ve vyzdobené místnosti, kde přednesly nacvičené pásmo.
• 3. ledna, když přišly děti po prázdninách
do školy, vítala je výzdoba k první pětiletce.
• 13. dubna se konala společná vzpomínka
na padlé v 1. a 2. světové válce a
manifestace za mír. Mírový projev podepsaný všemi žáky školy byl zaslán přípravnému výboru mírového kongresu do
Paříže.
• Podle nařízení okresního národního výboru byla v průběhu roku prohlédnuta několikrát bramborová pole, zda se na nich
nevyskytuje mandelinka. Hledací služba
o prázdninách byla rozdělena mezi členy
uč. sboru.
• Školní rok byl ukončen 30. června. Děti
byly vyzvány, aby podle svých sil pomohly
k ukončení žní a upozorněny, aby se ve
stanovené dny účastnily hledání mandelinky bramborové.

1 949 - 1 950

spolupráci s MNV oslavu narozenin Klementa Gottwalda. Značný úspěch mělo žákovské pásmo ze života prezidenta. Výnos
(500,- Kč) byl zaslán na Gottwaldovu knihovnu.
• 27. ledna byla uspořádána sbírka na pomoc pozůstalým po zastřelených dělnících
v Modeně. „Jak mohou být naše děti
šťastné, že žijí v zemi, kde jsou pracující
vítáni do práce hudbou a ne štěkotem kulometů.“
• 7. března si děti poslechly vzpomínkovou
slavnost k 100. výročí narozenin T. G. Masaryka vysílanou rozhlasem.
• Od dubna byl uvolněn ředitel V. Chmelíř,
protože vedl praxi kandidátů učitelství
v kraji Praha. Od 1. července zastával
funkci ředitele Josef Nečesaný.
• V květnu byl založen ve 3. – 5. ročníku
pionýrský oddíl Junáka.

1 950 – 1 951

• Do školy dochází 141 dětí (76 chlapců a
65 děvčat).
• Protože se do 1. třídy přihlásilo 41 dětí,
byla zřízena při této třídě pobočka, kde vyučoval Karel Šmerhovský. V březnu byla
však pobočka zrušena a do první třídy tak
chodilo skutečně 41 dětí.
• 8. září si žáci připomněli výročí umučení

• Do školních lavic usedalo 127 dětí (70
chlapců a 67 děvčat)
• 28. října byla žákům připomenuta dějinná
souvislost 28. října a 7. listopadu.
• Nově bylo ustaveno rodičovské sdružení,
jehož předsedou byl zvolen Rudolf Šícha.
Sdružení pořádalo zábavný večer k získání
peněz na zakoupení učebnic, na kterém
zdarma vystoupil orchestr K. Grafa a sólisté, např. K. Hruška, člen Národního divadla.
• 2. listopadu se žáci účastnili zahájení
obecních oslav československo-sovětského
přátelství a podpisové akce k narozeninám
J.V. Stalina.
• Ve středu 23. listopadu pořádala škola ve Josef Nečesaný

Julia Fučíka nástěnkou u hlavního vchodu a
„koutkem Julia Fučíka,“ který připravila
žákovská organizace.
• 9. září slavili horníci zdejších dolomitových dolů splnění druhého roku pětiletky
v restauraci Start. Slavnosti se zúčastnili
žáci 4. a 5. ročníku a horníkům předvedli
kulturní pásmo.
• „Všichni učitelé zdejší národní školy
podepsali individuální socialistické závazky, aby zlepšili svou dosavadní školní práci
a hledali nové formy vyučovací a výchovné. K učitelskému sboru se přidal
i školník Karel Prchal … a žákovská organizace rovněž vyhlásila své závazky.“
• 14. října učitelé žákům připomněli
manifestační povstání českého lidu v roce
1918, který se pod vlivem VŘSR dožadoval samostatnosti.
• 16. října hospitovali ve všech třídách rodiče dětí, aby mohli sledovat práci svých
dětí v kolektivu.
• 29. října se konal v sokolovně slavnostní
slib prvních chuchelských pionýrů (a současně prvních pionýrů na národní škole okr.
Praha – jih). Dopoledne položili věnce
k pamětním deskám na škole a k hrobu
padlých v Chuchelském háji, odpoledne se
konala vlastní slavnost, na které promluvili
předseda MNV V. Veselý a zástupce PO
Kaiseršatová. Pionýři složili slib do rukou
úderníků chuchelských Dolomitových dolů,
kteří jim uvázali šátky. K novým pionýrům
promluvil za dělníky naddůlní Braný a
okresní referentka Charousková. Následovalo kulturní pásmo a závěr slavnosti obstarala Internacionála. Prvními pionýry na
chuchelské škole byli: IV. třída – Hošek,
Bočeva, Čížková, Havelková, Hrdinová,
Stepanová, Stodolová, Šíchová, Valentová;
za V. třídu Barák, Beneš, Filip, Němec,
Kaiseršatová, Růžičková, Tícová, Suchánková.
• Škola a MNV společně pořádaly pro veřejnost „Hovory o škole“ a pro děti „Hovory se žáky“, kde zástupci obce a učitelé
diskutovali v prvém případě s rodiči a
v druhém případě s dětmi.
• Byla zahájena družba se závodem Dolo-
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mitových dolů ve Velké Chuchli, patronát
horníci převzali při druhém pionýrském
slibu „U Holečků“ 24. února.
• 15. dubna se děti účastnily Pochodu míru
do Radotína a zpět, šly v čele průvodu s holubičkami, hesly a obrazy za zpěvu
budovatelských a národních písní.
• „Oslavy Svátku práce zúčastnilo se žactvo v plném počtu. V pionýrských a národních krojích na slavnostně vyzdobených
autech s holubičkami míru a standartami
jeli žáci s průvodem do Radotína, kde byli
přítomni dopolední manifestaci. Odpoledne
zúčastnili se slavnostního startu závodníků
cykl. závodu Praha – Varšava, který byl na
státní silnici u akcízu.“
• 19. a 20. května žáci ve spolupráci s MNV zorganizovali sběr železného
šrotu, sesbíráno bylo 40q odpadu.

1 951 – 1 952

• Školní rok byl zahájen 1. září v tělocvičně
za přítomnosti žáků, učitelů a zástupců
MNV, AVNF, KSČ, ČSM, SRPŠ a patrona.
• Do školy chodí 140 dětí (76 chlapců a 64
děvčat).
• 7. prosince účinkovali pionýři na veřejné
schůzi MNV věnované stalinské výstavbě.
• 3. února sehráli pro žáky školy místní
hasiči hru Lucerna od Aloise Jiráska.
• 27. března zaslali pionýři Českosl. výboru
ochránců míru v Praze rezoluci proti bakteriologické válce v Koreji.
• 17. dubna se konal ve škole aktiv mladých učitelů okresu Praha – Jih.

1 952 – 1 953

• Do školy chodí 145 dětí (78 chlapců, 67
děvčat).
• 28. listopadu navštívila chuchelskou školu čínská vládní delegace.
• Mezinárodní den dětí byl oslaven Dnem
dětské radosti na zahradě „U Holečků“.

1 953 – 1 954

• Žákům vyhrával místní rozhlas první
školní den 1. září radostné písničky. Nejmenší prvňáčky doprovázeli pionýři. Kaž-
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dému prvňáčkovi dali na památku květináč s muškátem.
• Do školy docházelo 156 dětí (81 chlapců
a 75 děvčat).
• „V předvečer oslav „Dne Vítězství“ konal
se v naší obci „Běh vítězství“, kterého se
účastnilo 50 chlapců a 42 dívek naší školy.“
• V době předvolební agitace děti pilně
navštěvovaly agitační středisko na MNV,
kde mohly každý čtvrtek obdivovat novou
technickou novinku – televizi a její vysílání.
• 17. května děti mávaly československým
soutěžícím v cyklistickém Závodu míru,
který vedl po zbraslavské silnici.
• Předposlední den měsíce května se konala
okresní spartakiáda v Modřanech, které se
účastnila dvě družstva žáků 4. a 5. třídy
pod vedením učitelky V. Fundové.

1 954 – 1 955

• Ve škole bylo zapsáno 172 žáků (94
chlapců a 78 dívek).
• Děti ke Dni čs. armády blahopřály
vojákům v Malé Chuchli. Ti pro ně v listopadu připravili besídku v tělocvičně.
• 28. března se konala schůze učitelů v radotínské sokolovně, kde učitel Karel Šmerhovský obdržel titul vzorný učitel za svoji
práci ve škole i ve Výzkumném ústavu pedagogickém.
• Měsíce duben a květen se nesly ve znamení oslav 10. výročí osvobození Československa. Dne 7. května se děti účastnily
Běhu vítězství a historicky prvního lampiónového průvodu k hrobu padlých
v Chuchelském háji. Tam byly předneseny
básně a zazpívány státní hymny. Druhý den
se konalo slavnostní zasedání MNV, kterého se děti také zúčastnily.
• Na celostátní spartakiádě reprezentovalo
chuchelskou školu 27 žáků. „… bylo
mnoho slzí těch, kteří se nemohli zúčastnit
a tolik se těšili! Strahov by však nestačil na
tolik nadšení a nezbylo, než uvolnit místo
těm, kteří Prahu ještě nespatřili.“

1 955 – 1 956

• „Žáci 6. post. ročníku, kteří budou v letošním školním roce choditi do 112. osmileté střední školy v Praze 16, Na Žvahově,
se ráno (1. 9. ) shromáždili před šk. budovou a po krátkém rozloučení odešli
společně k trolejbusu. Doprovázeli je tř.
učit. Věra Fundová, zástupce MNV V. Škába, předseda SRPŠ Fr. Nedvěd a všichni
rodiče žáků. V nové střední škole byli přijati na slavnostním otevření této jedné
z nejmodernějších pražských škol.“
• Do školy docházelo 154 žáků (82 chlapců, 72 děvčat).
• Ve spolupráci s Výborem žen při MNV
škola uspořádala besídku při příležitosti
Mezinárodního dne žen. Konala se 11.
března v sále U Holečků. Hudební čísla
střídaly básně a tance a v závěru došlo i na
pionýrský slib. Šátky novým pionýrům
uvazovaly maminky.
• Děti 5. třídy vysázely 500 stromků a odpracovaly 400 hodin při sběru kaštanů a
žaludů, úklidu místních parčíků věnovaly
480 hodin a na brambořištích nasbíraly 32
kusů mandelinky bramborové.
• Pokračovala spolupráce s Výzkumným
ústavem pedagogickým (průzkum v českém jazyce)

Stavba školičky

Děti zdejší školy dojížděly po absolvování
národní školy dále do středních škol do
Radotína a loňského roku do Prahy – Hlubočep. S tím ovšem byla spojena řada potíží. Proto uvažovalo SRPŠ o zřízení
osmileté střední školy přímo ve Velké
Chuchli. Příležitost k tomu se naskytla vydáním nařízení MŠ o zřizování tzv. „školiček“. Z iniciativy předsedkyně SRPŠ pí.
M. Klánové a jednatelky pí. R. Škeříkové
svolána byla veřejná schůze MNV, na níž
byla tato otázka projednána. Po počátečních diskusích a dohadování, na nichž
byly vyslovovány různé názory, souhlas
i námitky, došlo konečně dne 23. 9. 1955
ke komisionelnímu řízení o zřízení osmiletky za přítomnosti zástupců KNV

(Dr. Holeček, kši Stárek), zástupců ONV (J.
Kovář, oši St. Šašek, Ing. Hájek,
Ing. Černikov, MUDr. Ditrich), zástupců
MNV (A. Zajíc, A. Hrdlička), zástupců
SRPŠ (předs. M. Klánová, jednatel R. Škeříková), ředitele školy J. Nečesaného a ředitelky mateřské školy M. Vlčkové. Zřízení
osmileté střední školy bylo jednomyslně
schváleno.
Dne 31. 10. 1955 byly konečně zahájeny
první práce (kácení stromů a úprava terénu)
na stavbě „školičky“, kterou bylo třeba
nejdříve vybudovat, aby se uvolnily třídy
v hlavní budově. A dál už šly práce rychlým tempem. Mnoho brigádnických hodin
odpracovali obětaví rodiče, zvláště některé
maminky. Teprve letošní silné mrazy přerušily práce na „školičce“, v nichž bylo opět
pokračováno až v jarních měsících.
Dne 10. května 1956 sešla se komise ze zástupců ONV, MNV, OV SZŠ, SRPŠ a ředitelství škol, která projednala organizaci
nové osmiletky a usnesla se, že od 1. 9.
1956 bude otevřen 6. a 7. post. ročník. Žáci 8. post. ročníku dokončí studium na školách v Praze, aby nebyla narušena příprava
k závěrečným zkouškám.
V letních měsících dospěla stavba „školičky“ přes všechny potíže k svému dokončení.“ 3. září byla tedy otevřena osmiletka,
ve „školičce byly umístěny 2. a 3. třída.

1 956 – 1 957

• V rámci zahájení školního roku – 3. září
byla zprovozněna školička a z pětitřídní
školy se stala škola osmiletá. Předsedkyně
SRPŠ M. Klánová předala řediteli klíče a
přestřihnutím stužky otevřela vstup do školičky. Slavnost natáčel Československý
rozhlas a vysílal ji 14. 9. 1957 v rámci
pořadu Pionýrská jitřenka.
• 20. února navštívila školu Anna Wold kulturní delegátka USA.
• Do školy chodilo 213 žáků (105 chlapců a
108 děvčat).
• Školní rok přinesl jako vždy řadu školních
akcí, třídních oslav a besídek, na nichž se
žáci seznamovali s tehdejším oficiálním
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světonázorem. Byly to tyto akce: 4.9. Slovenské národní povstání, 8.9. Den horníků
a výročí smrti Julia Fučíka, 21.9. Den tisku,
1.10. Vyhlášení Čínské lidové republiky,
6.10. Den čs. letectva a armády. Založení
NDR, 28.10. Den znárodnění, 19.12. Narozeniny prezidenta Antonína Zápotockého,
17.11. Mezinárodní den studentstva, 23.11.
Výročí 60. narozenin Kl. Gottwalda, 28.11.
Výročí narozenin B. Engelse, 12.12. Výročí uzavření smlouvy o přátelství mezi ČSR
a SSSR, 6.1. Radostný nástup do 2. roku
pětiletky, 25.2. Oslava 9. výročí „Vítězného února“, 8.3. Mezinárodní den žen,
18.4. Výročí 87. narozenin V. I. Lenina,
14.5. Založení KSČ, 1.6. Mezinárodní den
dětí /MDD/
• Ve škole existoval loutkářský kroužek
(vedla učitelka Rudolfová) a šachový kroužek (vedli členové Sokola)

1 957 – 1 958

• Dolní školička byla slavnostně otevřena
se zahájením školního roku 2. září 1957.
• Do školy dochází 237 žáků.
• 25. 11. navštívila školu maďarská vládní
delegace.
• Celkem dvanácti různými akcemi si škola
připomenula 40. výročí VŘSR.
• Smrt prezidenta Antonína Zápotockého si
žáci připomínali ve třídách. V přízemí byl
instalován katafalk, u něhož se střídali pionýři v čestné stráži. Nově zvolenému
prezidentovi Antonínu Novotnému zaslalo
vedení školy za zaměstnance a žáky
blahopřejný telegram.
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• Během školního roku děti navštívily 34 1 961 – 1 962
divadelních představení. Poprvé se na škole • „Pracovní výchově žáků byla věnována
konaly závěrečné zkoušky žáků 8. ročníku. velká péče. Ukázalo se, že zavedením pracovní výchovy a zvláště laboratorními pra1 958 – 1 959
frontálními pokusy, pracemi ve
• Povinná školní docházka byla prodlouže- cemi,
školní
dílně
a na pozemcích se zlepšil pona na devět let a ve škole byla zřízena IX. měr žáků k fyzické
práci.“
třída, kam docházelo 33 dívek z celého • Mimoškolní činnost
vedle pionýrské
okresu. Ve školní kronice je doložen první organizace soustředila setaké
do kroužků:
lampionový průvod k výročí ukončení II. mičurinského, pěveckého, technického,
rasvětové války – 8. 5. 1959 (konal se pak diotelegrafického, fotokroužku, vodáckého
pravidelně následujících třicet let).
při čs. požární ochraně.
• Sdružení rodičů a přátel školy uspořádalo a• kroužku
Akci
„100
jarních kilometrů“ splnilo 90
tradiční oslavu Dne dětí na zahradě restau- pionýrů.
race „U Holečků“.
• 10. 3. 1962 byla na škole z žáků IX. třídy
ustavena školská skupina ČSM a zvolen
1 959 – 1 960
čtyřčlenný výbor. Instruktorem byl
• Na počest 15. výročí osvobození Česko- jmenován Kamil Budera z místní skupiny
slovenska vysázeli žáci školy 10 000 ČSM.
lesních stromků.
• Ve škole se prováděl výzkum psaní „nová
abeceda“.

1 960 – 1 961

• Poprvé v historii obdrželi žáci na všech
školách učebnice a další pomůcky zdarma.
• 5. 10. 1960 navštívila školu austr. učitelka
Doris McRae.
• Do školy docházelo 238 žáků.

1 962 – 1 963

• Do školy bylo zapsáno 215 žáků.
• Nová školní dílna byla otevřena v ulici
Na Cihelně.
• Školní rok byl zakončen shromážděním

Polytechnická dílna - budoucí pionýrská klubovna
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žáků ve školní tělocvičně v sobotu 29.
června 1963. Některým žákům byly předány diplomy za sportovní utkání a za výsledky sběru, byly předány budovatelské
stužky a hvězdičky za aktivní pomoc
republice. Ředitel školy Nečesaný zhodnotil celoroční práci školy a přítomní hosté,
zástupci Místního národního výboru, Uliční
organizace KSČ, Výboru žen a Sdružení
rodičů a přátel školy, se s žáky rozloučili.
Slavnost byla zakončena Písní práce.

1 963 – 1 964

• Vzhledem k malému počtu žáků v první
třídě byl první stupeň organizován jako
čtyřtřídní (spojena první a druhá třída).
• P. učitel Jaromír Melichar s členy SRPŠ a
žáky IX. třídy vybudoval u dílny v ulici Na
Cihelně nové hřiště, které bylo slavnostně
otevřeno při oslavě Mezinárodního dne dětí.

1 964 – 1 965

• Závodní organizace KSČ měla 7 členů –
předsedou byl školník K. Cígler, Závodní
organizace ROH měla s mateřskou školou
21 členů – předsedou byl Oto Heinitz.
• Škola měla, jako vždy v předchozích letech, uloženo umístit z IX. třídy dva žáky
na obor související se zemědělstvím,
jednoho žáka do hornictví a jednoho žáka
do stavebnictví, což se podařilo.

1 965 – 1 966

• Do školy docházelo 192 žáků.
• Na školu nastoupili manželé Vágnerovi,
kteří se v pozicích uklízečka, školník střídali až do roku 1999.
• Ve škole se podařilo uplatnit (jako první
na okrese!) novou progresivní metodu –
bezdrátový poslech ruského jazyka sluchátky. V rámci ohlášených hospitací a prohlídek se ve škole vystřídalo 49 návštěv (škola
stále patřila mezi inovativní a progresivní
školská zařízení).

Stanislav Jindřich
jekt v ulici Starolázeňské (otevřena 5. 9.
1966), a tak mohly být ve škole zřízeny
odborné učebny pro fyziku a chemii, pro
ruský jazyk a pracovní vyučování.
• Na škole se pokusně využívaly projektory, sluchátka, vyučovací stroje a filmové
smyčky – škola trvale již po mnoho let
v této souvislosti spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým.

1 967 – 1 968

• V pionýrské organizaci působily dva oddíly jisker a sedm oddílů pionýrů.
• Do školy docházelo 199 žáků.
• Školní družina působila v pavilonu Na
Cihelně. Přihlášeno bylo 49 dětí.
• Název školy se změnil v souvislosti s připojením Velké Chuchle k Praze na „ZDŠ
v Praze 5 – Velké Chuchli“.
• Politické události v Československu měly
vliv na výchovnou složku vzdělávání.
• Škola se s výjimkou Soutěže tvořivosti
mládeže neúčastnila předmětových
olympiád ani sportovních olympiád, což
1 966 – 1 967
• Mateřská škola získala konečně svůj ob- mělo souvislost s připojením školy pod

20
školskou správu Prahy 5.
tradičně na hory a pátá třída poprvé v his• V únoru se VIII. třída účastnila lyžařské- torii na školu v přírodě.
ho výcviku a v červnu turistického zájezdu
do NDR.
1 970 – 1 971
• Ve škole bylo zapsáno 192 žáků, družina
1 968 – 1 969
ve dvou odděleních fungovala přes léto v
• Od 1. ledna 1969 v souvislosti s připo- pavilonu Na Cihelně, v zimě pak ve školní
jením Velké Chuchle k Praze (1968) přešla budově. Byly pořízeny plány na přístavbu
správa školy na školskou a kulturní správu školní družiny a jídelny (návrh vypracoval
ONV Praha 5, která v průběhu zimy i jara ing. arch. Jan Jášek).
prováděla ve školní budově nezbytné re- • Po odchodu dvou členek na mateřskou
konstrukční práce.
dovolenou byla zrušena ZO KSČ na škole.
• Do školy docházelo 192 žáků, do družiny, • Sdružení rodičů a přátel školy podpořilo
která byla umístěna Na Cihelně, průměrně představení Klubu přátel školy a přispělo
49 žáků.
na lyžařský výcvik a Dětský den.

1 969 – 1 970

• Do školy docházelo 196 žáků.
• V říjnu nastoupil do školy učitel Josef Poslušný, který vybudoval vlastními silami a
ve volném čase učebnu přírodních věd, kabinety a dílny.
• Za pomoci rodičů byl proveden důkladný
jarní úklid kolem školy
• Do školy byla pořízena promítačka 16
mm filmů v hodnotě 21 tis. Kčs, byla
modernizována kuchyně, osmá třída vyjela

Veselé strunky

1 971 – 1 972

• Do školy docházelo 201 žáků.
• V rámci Pionýrské organizace SSM pracoval ve škole pouze jeden oddíl, který měl
charakter fotografického kroužku. Pionýrskou vedoucí byla Jarmila Pejsarová.
• Dramatický kroužek pod vedením L. Zacha veřejně prezentoval 4 představení.
• Žáci odebírali ve škole 8 druhů českých
dětských časopisů a 4 druhy sovětských.
• Do školy dodána nová rozhl. ústředna.

1 972 – 1 973

• Do školy docházelo 203 žáků.
• Ve škole byla obnovena činnost Základní
organizace KSČ, na novém principu byla
založena PO SSM – ke konci školního roku
už měla celkem šest oddílů pionýrů a jisker.
Skupinovou vedoucí byla E. Šlajerová.
• Žáci 9. ročníku vyjeli ke konci školního
roku na zájezd do NDR.
• Ve sběrové soutěži bylo nasbíráno 11 690
kg papíru.

1 973 – 1 974

• V prvním pololetí byly otevřeny dvě první
třídy, v druhém pololetí byly sloučeny opět
do jedné. Do školy docházelo 208 žáků.
• Na podzim byla družina přesunuta do
horní školičky, pavilon Na Cihelně byl
upravován.
• Skupinovým vedoucím PO SSM se stal
Josef Poslušný, o pionýrské schůzky byl v
průběhu roku velký zájem (docházelo více
než 50% žáků školy). Velký úspěch zažil
soubor Veselé strunky, který nahrával pro
Čs. rozhlas, a dvakrát byla ve škole i Československá televize a Krátký film.
• SRPŠ uspořádalo tradiční ples pro rodiče
a karneval pro děti.
• Škola měla uzavřeny patronátní smlouvy
se závodem Sady, lesy, zahradnictví hl. m.
Prahy a dřevozpracujícím podnikem Triga
v Lahovicích.

1 974 – 1 975

• Do školy docházelo 202 žáků.
• V pavilonu Na Cihelně je sklad lavic a
tělocvičného nářadí vzhledem k chystané
rekonstrukci ústředního topení.
• O klisnu Camélii z Hřebčína Napajedla se
staralo šest pionýrek z chuchelské školy.
• 30. 11. 1974 zemřel Josef Nečesaný,
dlouholetý ředitel školy.
• V důsledku konání spartakiády bylo vyučování od 15. června upraveno. Pro dvanáct
žáků IX. třídy připravil p. učitel Zach kurz
kreslení v Krsicích u Čimelic, na jeho závěr
byla uspořádána v obci výstavka prací žáků.
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• 7. června 1975 se konalo „Poslední zvonění“ v restauraci U Holečků. V programu
vystoupily skupiny: Packalové, Amazonky,
Veselé strunky, Pavel Barák a zpěvák Jiří
Helekal. V neděli 8. června se konala na
zahradě restaurace Pionýrská pouť, k tanci
a poslechu hrála skupina „Star Club“ se
zpěvačkou Janou Vašátkovou.
• Pro žáky IV. a V. třídy se konala škola v
přírodě v Jetřichovicích a pro žáky druhého
stupně lyžařský výcvik v chatě na Rezku u
Horní Dušnice v Krkonoších.
• Spartakiády se účastnilo dvacet žáků školy.

1 975 – 1 976

• Do školy docházelo 197 žáků.
• 17. 6. 1976 byla slavnostně otevřena nová
pionýrská klubovna v ulici Na Cihelně.
Vznikla úpravou bývalé školní družiny a o
její vznik se zasloužil p. učitel Josef Poslušný. Pásku přestřihla A. Tichá, náměstkyně ONV Praha 5.
• Zástupci chuchelské 135. pionýrské skupiny byli vybráni jako reprezentanti Prahy
na II. celostátní pionýrskou stavbu do
Podbrezové.
• Ve škole probíhala rekonstrukce ústředního topení.
• 14. 4. 1976 zemřel ředitel školy Stanislav
Jindřich.

1 976 – 1 977

• Do školy docházelo 202 žáků, od 1. září
je uplatňována nová koncepce čtyřletého
prvního stupně. Školní rok byl slavnostně
zahájen setkáním žáků, učitelů i rodičů v
místním kině.
• Před volbami do Národního shromáždění
byl položen před školou asfaltový koberec.
• Slavnostní předání občanských průkazů
patnáctiletým se konalo 17. 2. v pionýrské
klubovně.
• Škola vydala protest proti Chartě 77 následujícího znění: „Všichni zaměstnanci
naší školy a žactvo vnášejí svůj protest
proti „Chartě 77“, která vyšla z řad nepřátel
našeho společenského zřízení. Její pomlou-
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vačný obsah je nejen krajně urážlivý, ale
má i jeden hlavní cíl – narušovat náš klidný
vnitropolitický a vnitrostátní vývoj a
mírovou práci našeho lidu.“ Protest byl
podepsán ředitelem a jeho zástupkyní.
• Podle statistiky městské knihovny měla
naše škola největší množství čtenářů ze
všech škol obvodu (66,5%).
• Na škole fungovaly mj. kroužky
dovedných rukou, modelářský a fotografický. Velké úspěchy zaznamenal kroužek přírodovědný pod vedením MUDr.
Ivana Albrechta. MNV kroužku udělil putovní plaketu Julia Fučíka jako nejlepšímu
pionýrskému oddílu. O úspěchu oddílu přinesl reportáž oblíbený dětský časopis Ohníček.

1 977 – 1 978

• Veselé strunky získaly 1. cenu v soutěži
Smíchovský klíč.
• Žák 6. třídy Jiří Švejcar obsadil ve své kategorii první místo v populárním Běhu Večerní Prahy.

1 978 – 1 979

• Do školy docházelo rekordních 240 dětí.
• Veselé strunky vystoupily mj. 28. 11.
1979 na slavnostním „Večeru radosti a
družby“ pro 250 sovětských turistů v hotelu International a 10. 3. 1980 na výstavě
Zenit v Ostravě.
• Z mnoha úspěchů žáků vyniklo např. 2.
místo Petry Víchové v soutěži obvodní
knihovny „Od SNP k osvobození“.
• Dvacet pět žáků školy si jako komparz
zahrálo ve filmu Svítalo celou noc, který
natáčelo Filmové studio Barrandov.
• V agitačním středisku Na Hvězdárně škola uspořádala tři slavnosti – k 62. výročí
VŘSR, k 32. výročí Února 1948 a k 30.
výročí osvobození ČSSR.

1 980 – 1 981

• Žáci 9. třídy byli přeřazeni do Radotína,
ve škole bylo tak osm tříd a družina se
mohla vrátit do prostor školy. Přesto do
školy docházelo 233 žáků.
• 1. 9. 1980 nastoupila do funkce vedoucí
vychovatelky ve školní družině Jana Pěkná,
kde působí do dnešní doby.
• V kronice je uvedeno, že žákyně školy
vyhrála obvodní kolo Přírodopisné olympiády. Její jméno bohužel není známo.
• Petra Víchová postoupila do národního
kola myslivecké soutěže „O zlatou srnčí
trofej“ (při škole působil pod vedením Lídy
Landovské kroužek Mladých přátel
myslivosti a ochrany přírody).
• Žáci školy bodovali také v běžeckých
soutěžích Běhu Večerní Prahy (B. Kroupa)
a Běhu Mladé fronty (Daniela Vágnerová).
• Školní výuku ovlivňoval špatný zdravotní
stav žáků i učitelů.

• Do školy docházelo 235 žáků.
• Veselé strunky zvítězily v obvodním kole
Rossiany 79, Smíchovském klíči. Hrály a
zpívaly na řadě akcí – např. na městské
konferenci SSM v Lucerně, na Polském
velvyslanectví, při Dni učitelů a také v
rámci Pražského kulturního léta.
• Škola navázala spolupráci s n. p. Technometra Radotín a Státním rybářstvím
Lahovice. Patronátní podniky poskytovaly
autobusy na dopravu žáků na plavání, exkurze ovlivňující volbu povolání a jejich
zástupci se účastnili školních akcí.
• Při škole působil Oddíl mladých požární- 1 981 - 1 982
ků pod vedením p. Kordy.
• Ředitelkou školy byla Milada Hanzelínová, zástupcem ředitele Pavel Vaněk.
• Ve škole bylo 233 žáků v osmi třídách.
1 979 – 1 980
• Ve škole byly otevřeny dvě první třídy. • Nové vedení školy zavedlo soutěž tříd a
Vzhledem k nedostatku prostor byla 1. B vznikla také žákovská samospráva.
třída umístěna nejprve v pionýrské klu- • Škola obsadila první místo v rámci obvobovně, později v agitačním středisku Na du Prahy 5ve sběrové soutěži „Dej tolik,
kolik váží tvoje učebnice“.
Hvězdárně.
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• Zásluhou nového vedení byla ve škole 1 985 -1 986
vybudována cvičná kuchyňka (v podkroví), • Do školy docházelo 220 žáků.
školní dílny, pořízeny byly 2 nové televizo- • Žáci odpracovali 1000 hodin při brigáry, zatemnění některých tříd, byly upraveny dách na úpravě zeleně v okolí školy.
ředitelna, sborovna i velký kabinet
v podkroví a bylo položeno PVC ve třídách
1 986 – 1 987
i na chodbách.
• Do školy docházelo 214 žáků.
• V soutěži dívčích klubů zvítězila
1 982 – 1 983
děvčata v rámci celé Prahy,
• Ředitelem školy byl jmenován Pavel chuchelská
v
republikovém
kole se umístili na 5. místě.
Vaněk.
Vítězné
družstvo
tvořily: Gabriela Kultová,
• V soutěži dívčích klubů obsadily žákyně Romana Jeřábková,
Karolina Havlová,
naší školy 1. a 2 místo.
Markéta
Kožíšková,
Holečková,
• Paní učitelka Kasalová vedla nově usta- Radka Podhorská, AndreaJana
Dubská.
vený Klub mladých diváků, paní učitelka • Za školní rok nasbírali žáci přes 81 tun
Eva Kočárová pak Klub mladých čtenářů. odpadových materiálů.
• „Bolavým místem naší školy je chronicky • Škola měla podepsanou patronátní
kapacita školní jídelny, jak stísněné výva- smlouvu se Státním statkem Praha, závod
řovny, tak počet míst k sezení na roz- 106 Radotín.
vrzaných lávkách pro žáky. Fronty
čekajících, nervozita, konflikty. Zatím se
1 987 – 1 988
nepodařilo prosadit přístavbu…“
• Probíhala rozsáhlá rekonstrukce školy,
žáci z I. stupně jezdili školním autobusem
1 983 – 1 984
do ZŠ Nad Parkem na Zbraslav.
• Do školy docházelo 222 žáků.
v přírodě byly realizovány poprvé
• VIII. třída dosáhla prvenství v celoob- •v Školy
historii
školy v průběhu roku ve všech
vodní prověrce z matematiky.
třídách.
• K padesátému výročí školy byla připravena školní akademie, kam byli pozváni také
1 988 – 1 989
bývalí zaměstnanci školy.
• 30 žáků si dopisuje s kamarády v Sovět- • Probíhala rekonstrukce „školiček“ a tělocvičny.
ském svazu.
• Celý druhý stupeň a IV. třída vyjely na • Školní jídelna byla umístěna ve zrušené
školu v přírodě v Horní Marikové na Slo- restauraci „U Potůčku“ (naproti škole).
vensku. Žáci zde navázali přátelské kontak- 1989 – 1990
• Školní rok byl zahájen „před klubovnou
ty s dětmi ze zdejší školy.
Na Cihelně“. Zapsáno bylo 189 žáků.
• Soutěž mezi třídami organizovala paní
1 984 – 1 985
Halamová. Díky soutěži se podaři• Školní rok byl díky spartakiádě ukončen učitelka
lo
odstranit
zapomínání pomůcek i domájiž 14. června.
cích
úkolů.
Zveřejňování
na nástěnce vedle
• Do školy docházelo 221 žáků.
ředitelny
mělo
značný
výchovný
efekt a
• Ve druhém pololetí byla opět otevřena žá- děti sledovaly, jak na tom jsou.
kovská knihovna a dílny – oboje v horním • Ve škole chybí (po rekonstrukci) školní
pavilonku, kde byla i družina.
• Žáci v rámci výuky natřeli tradiční zelení rozhlas.
Zdravotnice školy – paní učitelka Pěkná
ploty, okapy a plechy u oken, vrata, oplotili •měla
značný podíl na úspěchu dětí v soutěmísto pro kompost.
ži
zdravotnických
hlídek (3. místo v Praze).
• Byla zavedena i ranní družina.
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• „17. listopadu 1989 došlo v Praze při příležitosti studentské manifestace na počest
výročí smrti Jana Opletala ke tragickým
událostem na Národní třídě v Praze 1. Do
pokojné manifestace studentů se vklínili
příslušníci pořádkových hlídek a došlo
k velikému masakru. Od tohoto okamžiku
se události rozjely nebývalým tempem, začala „sametová revoluce“, jejím konečným
důsledkem byl přechod od totalitního systému k demokracii. Pro naše školství to znamenalo mnoho, především větší možnost
při výchově dětí, nedeformovanou politickými a stranickými předsudky, volnost
při práci s osnovami… Již týden po sametové revoluci byla na škole zrušena
stranická organizace a dojem, že politika do
školy nepatří, nabyl skutečných rozměrů.“

žáků (problémy s přijímacím řízením, rušení učilišť).
• Pionýrské oddíly (včetně zájmové
činnosti) se transformovaly do formy
školního klubu.
• Dvakrát byla vykradena bývalá pionýrská
klubovna (později dílny) v ulici Na Cihelně.

1 991 – 1 992

• Do školy docházelo 170 žáků opět v osmi
třídách. Novým ředitelem vzešlým z výběrového řízení se stal Jiří Kovařík.
• V říjnu roku 1991 byla zahájena stavba
s
Postup výstavby nového pavilonu zachytila Miriam Stewartová.
V nové budově jsou umístěny třídy
prvního stupně a výtvarná dílna. Na náměstíčku mezi starou a novou budovou
1 990 – 1 991
stojí jako němý svědek stará jabloň, kte• Do školy chodilo 213 dětí.
• Ve škole byla opět zřízena IX. třída (nebyl rou před lety děti pojmenovali Eddie po
v ní ovšem jediný žák z Chuchle) jako zachránci, který ji uchránil před pokáreakce na nastalý problém s umísťováním cením.

oučasné školní jídelny, která byla ukončena
v červnu 1992. Podařilo se vyřešit zatékání
do střech na budovách školiček.
• V II. třídě poklesl počet žáků na osm a
nové vedení školy muselo tento problém
řešit. Bylo dohodnuto, že chuchelské děti
absolvují zbytek prvního stupně v ZŠ
Lipence a na druhý stupeň se vrátí
spolu s lipeneckými zpět do Chuchle. Děti
do Lipenců vozil školní autobus.
• Vlivem politických změn bylo zrušeno
Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) a
zbytek peněz převeden na školu.

1 992 – 1 993

• Do školy chodilo 164 žáků, III. třída dojížděla do Lipenců. Naopak z Lipenců
k nám začali jezdit šesťáci.
• Byla zprovozněna nová školní jídelna a
zřízeny dvě specializované učebny – anglického a českého jazyka.
• Jeden žák byl pro časté záškoláctví a naprosté nezvládnutí jeho výchovy rodinou
poslán na dva měsíce do diagnostického
ústavu na pozorování.
1993 – 1994
• Do školy docházelo 188 dětí, opět byla
zavedena IX. třída
• Byla zahájena experimentální výuka anglického jazyka od III. třídy.
• Během července a srpna byla provedena
rekonstrukce kotelny na plynové topení.
1994 – 1995
• V I. třídě začal být ověřován program
„Obecná škola“.
• Do školy dojíždějí žáci V. třídy (všichni
ze Zbraslavi), VIII. B třída pak z Lipenců.
• Závěr roku byl ukončen Akademií ve
školní tělocvičně (ta nahradila dřívější tradici Posledních zvonění přerušenou v roce
1992 restitucí a prodejem restaurace
„U Holečků“).
1995 – 1996
• Do školy docházelo 188 žáků.
• I v tomto školním roce začali dojíždět do
pátého ročníku žáci ze ZŠ Nad Parkem ze
Zbraslavi a utvořili tak novou V. B třídu.
• Byla zahájena dostavba školní budovy –
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místnost pro družinu, šatny, sborovna, spojovací koridor mezi všemi částmi školy,
nový byt školníka, rozšíření tělocvičny,
zbudování sprch a WC, jazyková učebna,
sklad učebnic, knihovna a stavba výtahu –
čímž se škola stala bezbariérovou. Práce
byly naplánovány do 31. 10. 1996.

1 996 – 1 997

• Byla obnovena povinná školní devítiletá
docházka.
• Školní rok začal sice 2. září, výuka pro
199 žáků však mohla být zahájena až
o čtyři dny později vzhledem k připomínkám kolaudační komise k předběžnému
užívání budovy. Stavba byla ukončena až
koncem kalendářního roku a vyžádala si
náklad 11,5 mil. Kč.
• V květnu 1997 byla poprvé v dějinách
školy uspořádána škola v přírodě v zahraničí (14 dní v Řecku).

1 997 - 1 998

• Péčí pana učitele Poslušného a za spolupráce žáků byla otevřena počítačová učebna.
• V lednu zemřela paní učitelka Eva
Halamová (Cucová).
• Žákyně VI. třídy Lenka Jedličková zorganizovala sbírku pro nadaci JUDr. Dagmar Martinové (Ústav na ochranu zvířat).
Podařilo se vybrat 1148,70 Kč a několik
pytlů krmiva. Sbírky se zúčastnilo 43 žáků
a 10 dospělých osob.

1 998 - 1 999

• O prázdninách byl na severní straně školy
postaven nový plot.
• Do školy docházelo 206 žáků.

1 999 – 2000

• 21. března byl v odpoledních hodinách na
škole odhalen staronový nápis „Škola
Charlotty Masarykové“.
• V témže měsíci proběhly na škole poprvé
srovnávací testy SCIO od V. do IX. třídy.
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Návrat jména školy

V úterý 21. 3. 2000 byl na budově Základní
školy ve Velké Chuchli slavnostně odhalen
nápis „ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ.“ Slavnost zahájil místostarosta MČ
Praha - Velká Chuchle p. Jan Zágler. Přivítal přítomné děti i dospělé. Pak vystoupil
starosta MČ Praha - Velká Chuchle p.
Stanislav Fresl. Vyzdvihl opravu školy
v posledních letech a představil její vybavení, které ve své době předčilo mnohé
školy v centru Prahy. Po starostovi vystoupil ředitel chuchelské školy Mgr. Jiří Kovařík, který připomněl v zajímavém projevu
památku paní Charlotty Garrigue Masarykové. Když projevy skončily, byl nápis
slavnostně odhalen. Na závěr slavnosti zazněla česká státní hymna v podání žáků
školy.
Pojmenování se škole vrací oficiálně téměř
po šedesáti letech. Název školy schválilo
chuchelské obecní zastupitelstvo na své
schůzi 2. 7. 1933 v době, kdy se škola
stavěla. Chtělo tím uctít památku a zásluhy
paní Charlotty. Zastupitelé tehdy požádali
o vyjádření prezidentskou kancelář, která

použití jména manželky prezidenta Masaryka do názvu školy povolila.
Nápis, jejž tvořila kovová písmena, byl
umístěn do levé horní části v průčelí budovy. V r. 1939 nápis v tichosti za spolupráce chuchelských řemeslníků (z obavy
před rekvizicí písmen Němci) z budovy
odstranil tehdejší ředitel školy Albín Dvořáček a z názvu školy zmizelo jméno
manželky prvního československého prezidenta. Samotná písmena odpočívala celou
válku na jedné chuchelské půdě. Několik
let po válce se písmena záhadně ztratila.
Oficiální obnově názvu školy pak bránily
politické poměry.
O návratu nápisu začali chuchelští zastupitelé jednat hned po roce 1989. Realizaci
ovšem bránily vysoké pořizovací náklady.
A získat seriózního dodavatele se podařilo
až na třetí pokus (výroba včetně instalace
stála 50.000,- Kč).
V letech 1995 - 1998 získal Místní úřad
v Praze - Velké Chuchli finanční prostředky
na dostavbu školy. Ta již tehdy nevyhovovala moderním nárokům na vzdělání.
Škola neměla šatny, místnost pro družinu a
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provoz trpěl i tím, že školu tvořily tři od sebe oddělené budovy. V rámci dostavby
školy byly všechny tři budovy propojeny,
vybudován byl byt pro školníka, nové družiny, sborovny a kabinety, nová jazyková
učebna a byla rozšířena tělocvična včetně
sociálního zázemí. Celá škola se stala (jako
jedna z mála v Praze) bezbariérovou s výtahem ze suterénu až do podkroví.
Symbolickou tečkou za všemi úpravami byl
právě návrat jména Charlotty Masarykové
do názvu školy. Věřme, že tento název
(umístěný tentokrát výrazněji do průčelí vená speciálně pro potřeby mateřské školy.
školy) již nepodlehne žádným politickým Děti z mateřské školy se účastnily i závězměnám a tlakům a že na škole zůstane rečné školní akademie.
jednou provždy.

2000 – 2001

• Koncem června připravili žáci v čele s Pavlem Vedralem školní turnaj ve florbale. S nápadem a organizací přišli sami.
• Do školy v devíti třídách docházelo 189
žáků.
• V rámci školní akademie bylo uvedeno
představení Mrazík, kde si zahráli žáci
VIII. a IX. třídy.

2001 - 2002

• Ve škole byla ustavena Rada rodičů.
• 30. dubna se ve školní tělocvičně konal
poprvé Slet čarodějnic.
• V podkroví byla v rámci projektu INDOŠ
vybudována počítačová učebna s trvalým
připojením k internetu, byl dodán server a
vybudována jednoduchá počítačová síť.
• Na adrese http://skola.chuchle.cz byly
spuštěny internetové stránky školy.

2002 – 2003

• Zahájení školního roku ovlivnila srpnová
povodeň. Ve škole bylo zřízeno evakuační
středisko, bydlelo zde až do září 50 občanů
a 7 psů.
• Vzhledem k tomu, že Mateřská škola ve
Starolázeňské ulici byla zcela zatopena, našli nejmenší Chucheláci své dočasné útočiště v sokolovně a 15. 3. 2003 byla
slavnostně otevřena spodní školička upra-

2003 – 2004

• Valná hromada nově ustavené Unie rodičů se dohodla, že každý žák prostřednictvím svého rodiče může přispět 600 Kč do
fondu, ze kterého budou nakupovány
školní pomůcky a hrazeny akce pro děti.
• Na druhém stupni byla zavedena možnost
„povinně volitelných předmětů“. Žáci VII.,
VIII. a IX. třídy volili jeden předmět mezi
Sportovními hrami, Konverzací v anglickém jazyce, Společenskovědním seminářem a Informatikou.
• V rámci povinně volitelného předmětu
Informatika začal vycházet časopis Školník
za odborného dohledu p. učitele Tomáše
Hromádky. Od té doby vychází nepřetržitě
až dosud.
• Na závěr roku se mj. konal Běh do schodů, který se v následujících se stal tradicí.
• V rámci školní akademie nastudovali žáci
IX. třídy pod vedením p. učitelky Elišky
Jančíkové divadelní hru z repertoáru Divadla Járy Cimrmanna.

2004 – 2005

• Do školy chodilo pouze 169 žáků.
• Zajímavou aktivitou žákovského parlamentu se staly Barevné dny. Úkolem bylo
přijít do školy v oblečení dané barvy. Tak
se konal červenozelený, bílý i žlutý den.
• Před Vánoci se konaly tvůrčí vánoční dílny, výrobky pak děti představily při před-
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vánočním setkání s rodiči.
• Ve dnech 19. a 21. 5. 2005 se konaly
oslavy 190 let chuchelského školství. Pro
zájemce byl připraven Den otevřených dveří s výstavou, pro pozvané hosty (ředitele
okolních škol, představitele samospráv a
bývalé zaměstnance) pak slavnostní setkání s kulturním programem.
2005 – 2006
• I v letošním roce děti absolvovaly školní
prohlídku u zubního lékaře na Barrandově.
• V červnu se konal branný závod hlídek
v chuchelském Areálu zdraví. Do školních
osnov se vrátila ochrana člověka za mimořádných situací.

2006 – 2007

• Do školy docházelo 175 žáků.
• Vznikal školní vzdělávací program „Podkovička“, prostřednictvím kterého se vyučovalo v následujícím školním roce v I. a
VI. třídě.
• V průběhu roku bylo pedagogicko-psychologickou poradnou sledováno 45 dětí
z naší školy.
• Paní učitelka Lenka Jaklová zahájila
projekt mezinárodní spolupráce „Comenius“, do kterého vedle naší školy byly
zapojeny školy: Mayx-Planck-Realschule
z Düsseldorfu z Německa a Giresun
Cumhuriyet Khogretim Okulu z Turecka.
• 1. místo v pěvecké soutěži Zbraslavský
kos obsadila Aneta Dostálová, za účast ve
výtvarné soutěži Lidice 2007 obdržela
čestné uznání Barbora Vožechová.
• Úspěšně byl zahájen projekt Patroni, kdy
se žáci 7. ročník několikrát při různých příležitostech setkávají s prvňáčky.
• 1. června byla ve škole navýšena rychlost
internetu na 2048/256 Mbit.
• Mateřská škola se odstěhovala do své
nové budovy v ulici Na Cihelně.
• V průběhu roku odešel z funkce ředitele
školy Jiří Kovařík, v následném konkurzu
zvítězila Eliška Jančíková, kterou Zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle
jmenovalo 5. 2. 2007 novou ředitelkou školy.

• Na základě novely Školského zákona
vznikla ve škole Školská rada, kterou tvoří
zástupci radnice, pedagogického sboru a
rodičů žáků.

2007 – 2008

• Zahájení školního roku proběhlo tradičně
před školou. Vedle ředitelky Elišky Jančíkové pozdravil přítomné žáky a rodiče
rovněž starosta Velké Chuchle Stanislav
Fresl.
• Do školy docházelo 179 žáků.
• V uvedeném školním roce probíhala rekonstrukce topení a rovněž byla počítačová
síť rozvedena do všech prostor hlavní budovy.

2008 – 2009

• Ve škole bylo zapsáno 176 žáků.
• Škola začíná do výuky zapojovat metody
Daltonského laboratorního plánu.
• Chodba před ředitelnou byla nově vydlážděna a vymalována podle architektonického návrhu p. Miroslava Bálka.
• Do družiny byl zaveden videotelefon.
• Při západní hranici pozemku probíhala
výstavba hřiště.
• Karel Goláň z IX. třídy zvítězil v pražském kole Olympiády v anglickém jazyce a
na celostátní úrovni obsadil deváté místo.
• Symbolickým zakončením byly pro žáky
V. a IX. třídy poprvé obhajoby závěrečných
prací, které si volili podle svého zájmu.
• Hostem místního kola Pražského poetického setkání – již osmého ročníku recitační soutěže byl herec Vladimír Čech.

2009 – 201 0

• Do školy dochází pouze 162 žáků.
• Poprvé byly realizovány projekty a
činnosti: Velikonoční jarmark, Podnikatel
roku 2022, Škola školce – školka škole,
Den Země, Odhalte tajemství papíru.
• Ve škole byla instalována první interaktivní tabule a vznikla interaktivní učebna.
Další interaktivní tabule byly umístěny
v hudebně a díky dlouhodobé zápůjčce

i v první třídě. Na druhém stupni byla vybavena učebna přírodopisu dataprojektorem, reproduktory a stahovacím plátnem.
• O prázdninách byly vymalovány chodby
v prvním a druhém patře podle návrhu p.
Miroslava Bálka.
• Proběhla rekonstrukce vodovodní soustavy v přízemí a v listopadu zaveden internet do vedlejších budov. Ve všech
třídách prvního stupně byly instalovány počítače, vznikaly tak infokoutky.
• 1. 9. 2009 byla zřízena autobusová zastávka „Škola Velká Chuchle“.
• Ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2009 jsme ve
škole hostili žáky a učitele z partnerských
škol z Polska, Německa, Litvy a Turecka.
• Výročí 17. listopadu 1989 bylo připomenuto žákům školy v interaktivní učebně.
Principy totalitních hnutí, porušování lidských práv a železnou oponu vysvětlil p.
Marek Burian. „Zážitek to byl pro řadu dětí
natolik emotivní, že si o tom, co slyšely a
viděly, vyprávěly do konce vyučování.“

201 0 – 201 1
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• Do školy docházelo 187 žáků.
• Poprvé v novodobé historii měla škola
v tomto školním roce dvě paralelní první
třídy.
• Vzniklo nové hřiště před dolní školičkou.
• V jedné z prvních tříd se uplatňuje
splývavé čtení – metoda zvaná SFUMATO.
• Velkou změnou byla úprava zvonění, kdy
vyučování zahajovalo v 7,55 hod. a velká
přestávka trvala od 10,30 hod. do 11 hod.
• 4. 11. 2010 představila MČ Praha – Velká
Chuchle při veřejné prezentaci návrhy na
přístavbu školy. Schválen byl nakonec
projekt firmy GRIDO, architektura a
design, s. r. o.
• Byla otevřena tři oddělení školní družiny,
kam docházelo 78 žáků. V provozu je
i ranní družina.
• O víkendu 9. – 10. října došlo k vykradení školy, vedle peněz byly odcizeny notebooky a dataprojektory.
• Se zajímavou aktivitou přišel žák VII. tří-

Pražské poetické setkání 25. 2. 2010 - hostem byla Valerie Zawadská
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dy Gerron Stewart – jeho dračí kroužek si
oblíbily zejména děti z družiny.
• Díky sponzorskému daru se poprvé před
školou objevil krásný velký vánoční strom,
kolem kterého se konalo předvánoční setkání.
• Do mezinárodní spolupráce byly vedle
naší školy zapojeny také školy z Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Polska a
Španělska.
• Školní akademie se poprvé konala v divadle Palace na Václavském náměstí. Žáci
IX. třídy na prknech, jež znamenají svět,
zahráli Dobytí severního pólu od Járy Cimrmanna.

201 1 - 201 2

• Do školy docházelo 194 žáků a v tomto
školním roce jsme se řídili vlastní školním
vzdělávacím programem PODKOVIČKA.
• Zřizovatel školy - Městská část Praha –
Velká Chuchle - věnoval velké úsilí a vysoké finanční prostředky výstavbě přístavby školy a jejímu materiálně-technickému
vybavení. Díky zajištění rekonstrukce plynové kotelny a jejímu nahrazení kogenerační jednotkou v září 2011 škola ušetří
výhledově finanční prostředky vydané za
teplo i elektřinu.
• Škola se podílela na spolupořádání kulturních akcí (např. vítání občánků, setkání
se seniory, projekt Velikonoční jarmark,
výstava výtvarných prací na téma „Chuchle
budoucnosti“... v rámci oslavy slunovratu,
podíl na přípravě vánočního divadelního
představení, první místo v soutěži Po
stopách Karla IV.).

Chronologický přehled
zaměstnanců školy
v letech 1 933 - 201 3
Zpracováno na základě údajů ze školních
kronik.
Ernestová Anna, českobr. evang., 1933 1934, 1940 - 1943
Dvořáček Albín, řídící učitel, 1. 9. 1933 30. 7. 1939; učitel, 1. 9. 1945 - 31. 8. 1949
Nečesaný Josef, učitel, 1. 9. 1933 – 1950,
ředitel, 1. 7. 1950 – 1. 11. 1963
Ornsteinová Marta, učitelka, 1. 9. 1933 31. 8. 1937
Kubecová - Mrázková Marie, ruční práce,
1933 - 1936
Cvejn Miloslav, učitel, 1. 9. 1933 - 1. 10.
1935
Klausová Libuše, učitelka, 1. 10. 1935 - 28.
9. 1939
Braunsbergrová Hana, hospitantka, 1935 1936
Turková Helena, praktikantka, 1935 - 1936
Novák Vladimír, katecheta náb. čsl., 1935 1936
Drobilová Božena, ruční práce, 1935 1936
Ostrý Bohumil, výpomocný učitel, 1. 5.
1937 Bezděková Drahoslava, ruční prác, 1936 1937
Vaňková Ann, náb. čsl, 1936 - 1937
Urfusová - Klosová Marie, učitelka, 1. 9.
1937 - 31. 8. 1938
Černovická Karla, praktikantka, 1937 1940
Vejdělková Anna, ruční práce, 1937 - 1938
Jílková Anděla, náb. čsl., 1937 - 1938,
1939-1940
Ejemová Jarmila, učitelka, 1. 9. 1938 - 31.
8. 1939
Vašáková Jaroslava, hospitantka, 1938 1939
Kaufman Zdeněk, učitel, 6. 3. 1939 - 1949
Kvasničková Božena, učitelka, 22. 12.
1938 - 1939
Anna Tůmová, učitelka čekatelka, ruční
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práce, 1938 - 1939
Nováková Vlasta, učitelka, 19. 10. 1938 Chmelíř Václav, řídící učitel, 1. 8. 1939 Weissová - Škramovská Antonie, učitelka,
1.9.1939
Růžičková - Čapková Krista, učitelka MŠ,
1. 9. 1940 - 1945, 1946
Sršeň Bohumil, katol. náb., 1939 - 1940
Hrbek Karel, českobratr. náb., 1939 - 1940
Bozděchová E., učitelka, 1939 Homolková Marie, ruční práce, 1939 1940
Holeňová N., praktikantka, 1940 Mareš Otto, učitel, 1940 Součková - Nejdlová Viktorie, ruční práce,
1940 - 1941, 1942 - 1943
Zimová N., nábož. českomor., 1940 - 1941
Zevl Bedřich, učitel, 1. 9. 1941
Koutová Marie, učitelka, 1. 9. 1941 - 1942
Pešková - Hořejší Marie, hospitantka, 1941
- 1943, učitelka, 1943 - 1945, učitelka od
1947 -, 1970 – 1981, vychovatelka školní
družiny 1982 Kopová Blažena, ruční práce, 1941 - 1943
Kukačka Josef, učitel, 1942 - 1943, 1945 Procházková Aurelie, českomor. náb., 1942
- 1943
Masnerová Věra, praktikantka, 1942 - 1943
Haincová Zdeňka, učitelka, 1943 - 1945
Pražáková Blažena, českomor. náb., 1943 1944
Mejzlíková Františka, ruční práce, 1944 1945
Bartáková Blanka, ruční práce, 1944 - 1945
Cigánek B., českomor. náb., 1944 - 1945
Pavlů ? , učitelka MŠ, 1945 Mergl Ladislav, učitel, 1945 - 1946
Ježková Milada, ruční práce, 1945 Zázvorka Karel, čsl. náb., 1945 - 1947
Zelenka Tomáš, katol. náb., 1933 - 1949
Vachová Marie, učitelka MŠ, 1945 - 1946
Kortanová L., ruční práce, 1947 - 1949
Kutková Zlatuše, čsl. náb., 1947 - 1948
Šmídl Jaroslav, učitel, 1947 - 1949
Vaníčková Anna, učitelka, 1949, 1952 1968, 1984, vychovatelka školní družiny,
1985 - 1986
Fejtová N., ruční práce, 1948 - 1949
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Lieserová K., učitelka ruského jazyka,
1949 Kukalová - Krulišová Marie, učitelka, 1949
– 1950, 1951 Kopřivová - Matějovská, učitelka, 1949 Kadlec Jaroslav, katol. nábož., 1949 Šilingerová Radmila, čsl. náb., 1949 Bednářová Marie, ruční práce, 1949 Jakubičková - Forstová Květuše, učitelka,
1949 - 1951
Fišerová - Michlová, ruční práce, 1949 1950
Šmerhovský Karel, učitel, 1. 4. 1950 – 1.
11. 1963
Součková Marie, 1950 – 1951
Valentová Karla, náb. čsl., 1950 – 1951
Šmerhovská – Dušková Anna, učitelka, 1.
4. 1950 – 31. 12. 1972
Ratajová Svatava, učitelka, 1950 – 1952
Jíňová Marta, učitelka, 1950 – 1951
Prchal Karel, školník, 1950 Fundová Věra, 1953 – 1958
Aglerová – Slavíková Marie, vychovatelka
školní družiny, 1953 – 1961
Vlčková M., učitelka MŠ, 1953
Babíčková Ludmila, učitelka, 1956 – 1959,
vychovatelka školní družiny, 1961 Rudolfová Jaroslava, učitelka 1956 – 1958
Zelenková Hana, učitelka, 1956 – 1957
Jonáš František, zástupce ředitele, 1957 –
1960
Jindřich Stanislav, učitel, 1957 – 1963,
ředitel školy, 1963 - 1974
Rozenský Eugen, učitel ,1957 – 1958
Bobačic J., školník, 1957 – 1962 *

Bobačicová, uklízečka, 1957 – 1962 *
Fundová Jaroslava, učitelka, 1958 – 1961
Modrá Jarmila, učitelka, 1958 – 1959
Jiráková – Černá Alena, učitelka, 1958 –
1963, zástupce ředitele, 1963 - 1982
Vařeková Alena, učitelka, 1958 – 1959
Tichá Marie, učitelka ,1958 –
Cajthamlová Jindřiška, učitelka , 1959 –
1961
Coufalová Jarmila, učitelka, 1959 Sojková Zdeňka, učitelka , 1959 – 1978,
vychovatelka školní družiny, 1978 - 1980
Harantová Alice, učitelka, 1959 - 1961
Žižkovská Františka, učitelka, 1961 – 1969
Heinitz Ota, učitel ,1961 - 1969
Strádalová Jarmila, učitelka ,1961 – 1962
Jindřichová Růžena, vychovatelka školní
družiny, 1961 - 1962
Kánská - Dostálová Vlasta, učitelka, 1962
– 1969
Hladovcová Alena, vychovatelka školní
družiny, 1962 Krupičková Božena, vychovatelka školní
družiny, 1962 - 1966
Boubelíková Alena, vychovatelka školní
družiny, 1962 – 1969
Cígler Karel., školník, 1962 – 1965
Cíglerová Marie, uklízečka ,1962 – 1965
Novotná Maruše, učitelka, 1963 – 1967
Melichar Jaromír, učitel, 1964 – 1967
Kubíková Alena, vychovatelka školní družiny, 1966 -

Dlouhá Libuše, učitelka, 1966 - 1967
Lipová – Kubíková Alena, učitelka, - 1969
Kočárová Eva, učitelka , 1967 – 1970,
1973 - 1999
Šlajerová Eva, učitelka , 1967 - 1974
Zámková Božena, učitelka, 1966, 1967, vychovatelka školní družiny, 1973 – 1975
Kapitánová Eva, vychovatelka školní družiny, 1967 - 1969
Vágner Otakar, školník, 1965 -1970, topič,
1970 - 1999
Vágnerová Dana, uklízečka, 1965 - 1970,
školnice, 1970 - 1999
Seeháková Marie, vedoucí školní jídelny,
1966 - 1968
Tesařová Anna, kuchařka, 1962 - 1977
Malatincová Růžena, kuchařka, 1962 -1970
Šebová Anna, kuchařka ,1965 - 1989
Michálková Věra, vedoucí školní jídelny,
1969 – 1970
Bradnová Květa, uklízečka, 1968 - 1969
Poupětová Anna, uklízečka, 1968 - 1969
Kohoutová Věra, uklízečka, 1968 - 1971
Reinischová Jana, učitelka, 1969 – , 1996 1997
Bartoníčková Miloslava, učitelka, 1969 –
1970
Drozdová Ludmila, učitelka,1969 - 1970
Morávková Dana, vychovatelka školní družiny, 1969 – 1970
Krákorová Anežka, vychovatelka školní
družiny, 1969 – 1970
Poslušný Josef, učitel,1969 - 2006
Tureček Vladimír, učitel, 1970 - 1977
Zach Ladislav, učitel, 1970 - 1977
Sadílková Jarmila, vychovatelka školní
družiny, 1970 - 1973
Plachá - Pejsarová Jarmila, vychovatelka
školní družiny, 1970 - 1972
Mendlíková Miloslava, vedoucí školní jídelny, 1965 – 1966, 1970
Havlová Marie, kuchařka, 1970 Hodková A., učitelka, 1971 Cucová - Halamová Eva, učitelka, 1971
Cucová - Halamová Eva, učitelka 1977 –
1998
Květa Zazvonilová, uklízečka, 1971 - 1977
Krbcová Eva, kuchařka ,1971 - 1985
Šimková Pavla, vychovatelka školní druži-
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ny, 1972 – 1973, učitelka 1977 - 1999
Lexová Dana, uklízečka ,1972 –
Slaničková Marie, učitelka, 1973
Štorková Jana, vychovatelka školní družiny, 1973
Štamposká Drahomíra, hospodářka školy,
1973 - 1974
Hrubá Jana, učitelka, 1. 2. 1974 – 1978
Hobzík Václav, ředitel školy, 15. 10. 1974
– 31. 7. 1978
Juhászová – Klímová Gabriela, vychovatelka školní družiny, 1974 - 1977
Šťastná – Krejbichová Jitka, vedoucí školní
jídelny, 1974
Pecharová Hana, učitelka ,1977
Hladík Nikolaj, učitel, 1977
Štěpánková Eva, vychovatelka školní družiny, 1977 - 1978
Mendlíková Alena, vychovatelka školní
družiny, 1977 - 1978
Soukupová Alena, kuchařka školní jídelny,
1978 – 1984
Sulkovský Jaromír, ředitel školy 1978 –
1981
Hořánková Vlasta, učitelka, 1978 – 1981
Hořánková Vlasta, učitelka ,1978 –
Čeledová Jarmila, učitelka,1978 – 1979,
1985 – 2004
Palivcová Hana, vedoucí školní jídelny,
1978 – 1982
Lišková Vlasta, vychovatelka školní družiny, 1979 –
Kasalová Dagmar, učitelka, 1979 – 1983
Malá Božena, učitelka ,1979 - 1981
Bartošová Zuzana, učitelka , 1979 - 1980
Kratochvílová Hana, vychovatelka školní
družiny, 1979
Urbanová Marie, učitelka ,1979 - 1981
Baudyš Pavel, učitel, 1979 - 1980
Nálepková Taťjana, učitelka,1979 - 1980
Křiváková Šárka, vychovatelka školní družiny, 1979 – 1980
Pěkná Jana, vychovatelka školní družiny,
1980 – 1982, 1984 Kohoutová Vlasta, učitelka, 1980 – 1981,
1982 Sulkovská J., učitelka, 1980 – 1981
Hanzelínová Milada, ředitelka, 1981 –
1982
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Vaněk Pavel, zástupce ředitele, 1981 –
1982, ředitel školy 1982 - 1991
Potměšilová Věra, učitelka, 1981 – 1994
Potměšil Jaroslav, učitel, 1981 – 1984,
1990
Vybíralová Libuše, vedoucí školní jídelny,
1981 - 1982
Horadová Vlastislava, zástupkyně ředitele,
1982
Kulhánková Bára, vychovatelka školní družiny,1982 – 1983
Koukalová Marie, vedoucí školní jídelny,1982 – 1984
Lopourová Ludmila, učitelka ,1983 – 1984
Bek Jaroslav, učitel, 1983 – 1986
Bartošová Jiřina, vychovatelka školní družiny, 1983 – 1993
Bartáková Marie, vychovatelka školní družiny, 1983 – 1984
Formánková Zdena, učitelka, 1984
Čuperová Božena, učitelka, 1984
Chaloupková Olga, učitelka, 1984 – 1989
Raiskubová M., vychovatelka školní družiny, 1984
Holá Anna, kuchařka školní jídelny, 1984 1988
Pekárková Blanka, vedoucí školní jídelny,
1984 - 1986
Jedličková Eva, zástupkyně ředitele, 1985
–1986, 1988 – 1991, učitelka 1991 - 1992
Štěpánková Šárka, učitelka, 1985 –
Holá Jaroslava, kuchařka školní jídelny,
1985 – 1986
Škábová Janina, kuchařka školní jídelny,
1985 -1986, vedoucí školní jídelny, 1986 –
1988, 1992 - 2012
Rohanová Libuše, zástupkyně ředitele,
1986 – 1988
Vejvodová Radka, učitelka ,1986
Kocancová, vychovatelka školní družiny,
1986 - 1987
Boříková Marie, kuchařka školní jídelny,
1987 –
Bucková Marie, učitelka ,1988 – 1989
Perníkářová Jana, vedoucí školní jídelny,
1988 – 1992
Marvanová Věra, učitelka,1989 – 1990
Placheta Rostislav, učitel, 1990
Kýrová Ludmila, kuchařka , 1989 – 1992

Reichlová Milada, kuchařka, 1989 – 1992
Špaňhelová Otýlie, kuchařka, 1989 – 1992
Drechslerová Marie, kuchařka, 1989 –
1992
Bartůšková Karla, učitelka, 1990 - 1991
Erbenová Hana, učitelka ,1990
Peška Roman, učitel, 1990 - 1992
Kovařík Jiří, ředitel školy 1991 – 2006
Paulová Zdeňka, zástupkyně ředitele,1991
– 2001, učitelka , 2001 - 2003
Kolmanová Zdeňka, kuchařka, 1991 –
1992, 1993 - 1994
Kratochvílová Stanislava, učitelka, 1992 –
2003
Semotánová Jitka, učitelka, 1992 – 1995,
2003 Burešová Jiřina, učitelka, 1992 – 1993
Jančíková Eliška, učitelka 1993 – 2003,
zástupkyně ředitele, 2003 – 2007, ředitelka školy, 2007 –
Balášová Julie, učitelka, 1993
Poustková Jaroslava, kuchařka, 1992 –
1995
Ziková Monika, kuchařka, 1992 – 1995
Ledecká Hana, kuchařka, 1992
Balážová Irena, kuchařka, 1993
Lukešová Eliška, učitelka, 1993 – 2007
Lišková Eliška, učitelka, 1993 – 2006
Mádrová Jitka, učitelka, 1994 – 2006
Čápová Eva, učitelka, 1994
Kaššaiová Dana, učitelka, 1995 – 1996
Chaloupková Božena, kuchařka, 1995 2008
Jeřábková Věra, kuchařka, 1995 – 2008
Mokrišová Markéta, kuchařka, 1995 –
1996
Marková Bohumila, učitelka, 1996
Procházková Libuše, učitelka, 1996
Jirásková Markéta, kuchařka, 1996 – 1997
Humlová Iva, kuchařka, 1997 – 2006
Kočišová Lenka, učitelka, 1997 –
Sládková Zdeňka, uklízečka, 1997 - 2005
Kotyšková Jana, učitelka, 1998 –
Líska Jaroslav, učitel, 1998
Kovářík Jan, učitel, 1999 – 2001
Procházková Anna, učitelka, 1999 – 2009
Zoulová Viera, učitelka, 1999 – 2002
Králová Jaroslava, učitelka, 1999 – 2003
Vinčálek Michal, školník, 1999 - 2001

Vondráčková Helena, učitelka, 2001- 2008
Koubek Petr, učitel, 2001- 2004
Martin Petrtýl, zást. ředitele, 2001 – 2003
Ledecký Stanislav, školník a topič, 2001 –
Hromádka Tomáš, učitel, 2003 –
Vojtková Jiřina, učitelka, 2003 – 2005,
2007 - 2008
Poznarová Vendula, učitelka, 2003 - 2010
Fousová Božena, učitelka, 2004 – 2008
Jaklová Lenka, učitelka, 2004 – 2013
Dvořáková Věra, uklízečka 2004 –
Wildová Helena, vedoucí učitelka MŠ,
2004 - 2006 (v rámci ZŠ)
Appeltová Zuzana, učitelka MŠ, 2004 2006 (v rámci ZŠ)
Kunrtová Iva, učitelka MŠ, 2004 - 2006
(v rámci ZŠ)
Srbová Zdeňka, učitelka MŠ, 2004 - 2005
(v rámci ZŠ)
Volfová Vladimíra, vedoucí kuchyňky MŠ,
2004 - 2006 (v rámci ZŠ), kuchařka 2009
Králová Renata, učitelka, 2005 – 2007,
2010 Svátová – Martin Dana, učitelka, 2006 –
2009, 2013 Kurialová Kristina, učitelka, 2006 – 2007
Burian Marek, zástupce ředitelky, 2007 –
Rejmonová Eva, učitelka, 2007 – 2008
Saviová Vladimíra, učitelka, 2007 –
Kindlová Marcela, vychovatelka školní
družiny, 2007 –
Bálková Hana, učitelka, 2008 –
Merhautová Hana, učitelka, 2008 – 2011
Havelková Šárka, učitelka, 2008 –
Pěkný Martin, učitel, 2008 – 2009, 2010 2011
Zachariášová Věra, učitelka, 2008 - 2010
Pavlů Blanka, učitelka, 2009 - 2010
Macurová Marcela, učitelka, 2009 – 2013
Lukáš Němec, asistent učitele, 2009 Krejčí Elzbieta, asistentka učitele, 2009 –
2011
Davidová Jitka, asistentka pedagoga, 2011 Klimešová Johanka, učitelka, 2010 –
Vidláková Jitka, učitelka, 2010 – 2011
Procházková Jiřina, učitelka, 2010 –
Žemličková Hedvika, vychovatelka školní
družiny, 2010 –
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Kandriková Anna, asistentka učitele, 2010
– 2011
Soukalová Vlasta, kuchařka, 2009 –
Dvořák, ulízeč, 2008 Vlasáková Monika, učitelka, 2012 –
Bošková Patricie, učitelka, 2011 –
Suchomelová Iva, učitelka, 2011 –
Jiroušková uklízečka, 2012 Slezáčková uklízečka, 2012 Binar Oldřich, školník, 2010 Obadalová Pavla, učitelka, 2012 –
Nedomová Kateřina, učitelka, 2012 Moravcová Vladimíra, vedoucí školní jídelny, 2013 –
Nástrahová Eva, učitelka, 2013 –
Minářová Zuzana, asistentka pedagoga,
2013 –
Šalomová Marcela, uklízečka, 2013 Zpracoval Mgr. Tomáš Hromádka

Historie školství

Dějiny malochuchelské školy jsou velice
zajímavé a jsou podrobně popsány v publikaci Z pamětí chuchelské školy 1815 –
1963, kterou je možné ještě zakoupit.
Historii základní školy i ostatních škol
(mateřská škola, Střední škola dostihového
sportu a jezdectví a Institut vzdělávání a
poradenství České zemědělské univerzity)
se věnuje také reprezentativní publikace,,
kterou v roce 2010 vydala Městská část
Praha - Velká Chuchle. Knihu lze zakoupit
v podatelně ÚMČ Praha - Velká Chuchle,
U Skály 262, 159 00 Praha 5 - Velká
Chuchle (tel. 257 94 10 41, e-mail:
info@chuchle.cz).

Otevření přístavby

Jak slíbil, dodržel. Starosta MČ Praha –
Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar 1. září 2011 před žáky a rodiči přislíbil, že udělá
vše pro to, aby nová přístavba do roka a do
dne stála a sloužila svému účelu. Starosta
svému slibu dostál, což potvrdil při
slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září 2012. Předcházelo tomu rok intenzivní práce jeho a zejména místostarosty
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arch. Davida Vokurky. Obíhání s projektanty, po úřadech, zajištění finančních
prostředků, jednání s dodavatelskými firmami…
V průběhu podzimu 2011 byl zbourán pavilon s dvěma třídami, byla vybudována základová deska a vznikala hrubá stavba, tu
prováděla nejprve firma Konstruktiva
Branco a. s., kterou po známé korupční
aféře vystřídala nástupnická firma Tenton s.r.o. Ještě v dubnu nebylo díky různým
peripetiím jasné, zda bude stavba dokončena v termínu. Nakonec vše dobře dopadlo a
stavba byla 31. srpna 2012 slavnostně předána do užívání základní škole.
Slavnost byla zahájena netradičně díky
zpoždění primátora hl. m. Prahy doc. Bohuslava Svobody vlastní prohlídkou nového objektu. Přístavba školy má půdorys ve
tvaru písmene „L“ sestávající z dvoupodlažního pavilonu o velikosti 18,4 x
16,7 m s max. výškou ploché střechy
včetně oplechované atiky + 7,89 m, spo-

jovacího jednopodlažního „krčku“ o velikosti 15,5 x 6,2 m a nástupního nádvoří
sevřeného ze tří stran budovou školy, které
slouží jako relaxačně - interakční prostor.
Tvarové schéma nového křídla akceptuje
stávající komunikační osu spojující všechny školní objekty. Dostavba je koncipovaná
jako lehký zahradní dvoupodlažní pavilon
spojený nižším krčkem k hlavní budově.
Verandové ochozy obkružují objekt
dostavby. V pavilonu je umístěno 6 tříd pro
125 žáků, které jsou směrem na jih
prosklenými okenními otvory otevřeny
slunci. Vnější plášť reguluje množství
světla pomocí stínících lamel. Nad hlavním
vstupem a nad 2. NP pavilonu jsou markýzy – vodorovné železobetonové monolitické vykonzolované desky z pohledového
betonu. Vnější plášť je tvořen prosklenými
okny, pohledovým betonem a jeho barevnost je docílena oranžovým odstínem,
který je přenesený pomocí pixelace na
stínící lamely vnějšího pláště. Architekto-

nický návrh je dílem architektonické kanceláře Grido architektura a design, s.r.o.
(Ing. arch. Peter Sticzay - Gromski,
Ing. Valérius Lalkovič).
Mezi hosty slavnostního otevření bylo
možné vidět p. Martina Romana, který přispěl významnou částkou na vybavení tříd,
zástupce samosprávy z okolí, ředitele škol
(MŠ Velká Chuchle, ZŠ Zbraslav, ZŠ
Lipence, ZŠ Radotín, Gymnázium Oty
Pavla), ale i množství zvědavých chuchelských občanů. Všichni obdivovali moderně
zařízené prostory, které školu posunuly
opět dále do 21. století. Jak již bylo uvedeno, slavnostního přestřižení pásky se
kromě starosty Mgr. Martina Melichara, ředitelky školy Mgr. Elišky Jančíkové, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast
školství JUDr. Heleny Chudomelové
účastnil i primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav Svoboda. Přítomné účastníky překvapil svojí znalostí místních reálií, se
zájmem si také prohlédl novou budovu a
zapsal se do školní kroniky. Starosta
Mgr. Martin Melichar ve svém projevu poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci celé stavby podíleli a ředitelka školy
Mgr. Eliška Jančíková připomenula výročí,
která si škola v následujících letech připomene – 2013: 80 let od otevření školy ve
Velké Chuchli a 2015: 200 let chuchelského školství. Reportáž ze slavnostního
otevření vysílala TV Metropol, přítomni
byli i zástupci regionálních médií.
Mgr. Tomáš Hromádka

37

Na paralympiádě
v Londýně

Až přespříliš skromně 14. 9. 2012 seznámila své spolužáky s účastí v reprezentačním týmu České republiky
(konkrétně v atletickém družstvu) na Letních paralympijských hrách v Londýně
Anička Luxová z IX. třídy (na snímku
uprostřed).
Žáci z její kmenové třídy, rodačku z Líšnice, už ve čtvrtek překvapili transparenty ve
škole a pamětní plaketou, v pátek se konalo
setkání v všech žáků v tělocvičně.
Anička se na paralympiádu kvalifikovala a
svými atletickými výkony - 20. července
soutěžila na Mistrovství světa v atletice tělesně postižených v Olomouci v běhu na
100 m a vyhrála zlato. A to dokonce s horším časem než za jaký normálně
běhá.
Coby nejmladší účastnice týmu překvapila
v Londýně tisíce diváků, které přihlížely na
stadionu a fandily také doma.
31. 8. se Anička postavila na start závodu
na 200 m ve své třídě T35. Před zaplněným
olympijským stadionem zaběhla svůj
osobní rekord (35,43 s) a skončila na
krásném 5. místě.
7. 9. 2012 ve finále svého běhu na 100 m
třídy T35 si Anička zlepšila své osobní
maximum na 17,22 vteřin, což jí stačilo na
výborné šesté místo mezi všemi atletkami.
Aničce před všemi žáky školy poděkovali
za reprezentaci České republiky ředitelka
Mgr. Eliška Jančíková a zástupce ředitelky
Mgr. Marek Burian a podarovali úspěšnou
atletku květinou a malou sladkostí.
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Nad osmdesátým
výročím naší školy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přemýšlím-li o chuchelském školním běhu
desetiletími v intencích dynamického vývoje současného světa, společnosti české či
pražských reálií, nabývám jistoty v pohledu
na smysl a oprávněnost existence školy
menšího typu ve velké městské aglomeraci,
v níž komorně koncipovaná škola nabízí
dětem užší, pevnější vztahy, bližší
kontakt s dospělými, těmi, kteří jim nabízejí výukou obrazy dosaženého stupně lidského poznání, lidské zkušenosti, s nimiž se
potkávají ve školní jídelně, jimž důvěřují
ve smyslu technického zázemí. Škola je jako jedinečný živý organismus, jenž
dennodenně utváří své bytí lekcemi komunikace, empatie, sdílení, poznávání, tolerance, řešení konfliktů, bezpečí či lidské
důstojnosti.
Jak se proměňuje chuchelská škola v současnosti? Jak mocně na ni působí uplynulý
čas, v němž se ve svobodě zrodila, prožila
předválečnou nestálost, válečnou vřavu,
nadějné vyhlídky, totalitní způsoby a opět
nabytou svobodu v plné šíři její křehkosti?
Jaký vliv na její soudobou tvář mají
metamorfózy tehdejších nebo současných
místních životních příběhů?
Základní škola Charlotty Masarykové je
vzdělávací institucí otevřenou, transparentní, nabízející své školní učebny dětem
místním, děvčatům a chlapcům z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Její nynější celkové
vzezření je ovlivněno prvorepublikovým
naladěním historické budovy a novým
pavilonem, jemuž náleží právem místo
v řadě zajímavých staveb počátku 21.
století určených pro školní vzdělávání - jakoby se v areálu školy snoubila stálost, jistá
serióznost původní stavby s barevnou smělostí nových učebních prostor. Tímto sblížením vytvářejí budovy ve školním areálu
organický celek, jenž uchovává původní
prvorepublikový zřetelný obraz ve smyslu
imperativu – nezapomeň na nabytou svobodu - s odvážným novem v jeho blízkosti ve

smyslu imperativu – trvej v rozmanitosti a
nestálosti ve svobodě, buď tvorem zvídavým, otevřeným vzdělávat se ne pro systém, nýbrž pro potěchu vlastní a radost
z poznání. Pohrávám si s myšlenkou, že
kvalita školního prostředí výrazně ovlivňuje všechny, kteří se v něm potkávají za
účelem vzdělávání. Proměna onoho
vnitřního uspořádání započatá před několika lety jeví se mi jako svěží počin potřebný k nastavení dobrého klimatu ve
škole. Modernizace školy však neznamená
vždy posun k její modernosti, být moderní
může v našem výrazně měnícím se světě
znamenat jednu z významných lidských
kvalit – dokázat přijmout zodpovědnost,
ustát tíhu této zvolené role. Paní učitelky,
páni učitelé, „nepedagogičtí“ dospělí
v chuchelské škole tuto hodnotu nabízejí
v podobě aktivit v rámci školního vzdělávacího programu Podkovička, v daltonských úkolech daltonského plánu,
vzdělávací metody posilující prvek zodpovědnosti za vlastní konání ve škole a mimo
ni, nemohu opomenout každodenní lidský,
ohleduplný přístup k dětským potřebám,
náladám, k jejich starostem, které jsou
často jen zrcadlením našich dospělých, rodičovských nenaplněností.
Škola je svým duchem propojena nejen
svým názvem (Základní škola Charlotty
Masarykové, Praha 5 – Velká
Chuchle) s humanistickou orientací Masarykovy rodiny, nýbrž také s hledáním
jednoty v mnohosti a rozrůzněnosti v čapkovském rozměru uvažování o životě.
Chuchelská škola se stala v poslední době

technicky dobře vybaveným vzdělávacím
stánkem, technizace stala se v současném
světě určující veličinou, troufám si tvrdit,
že síla jejího vlivu by neměla zastínit to
nejpřirozenější, co stále činí školu významnou dílnou pro nově se tvořící lidské
příběhy – dovolím si zde použít jednu
z Čapkových myšlenek – vztahy mezi lidmi
(ve škole mezi dospělými, dětmi) lze vyměřit soucitem, důvěrou, nadějí, láskou.
Dovolím si navázat na Čapkův výrok vlastním rozvažováním. Chuchelská škola 21.
století může nabízet dětem technicky dobře
vybavené učebny, může promptně reagovat
na neustále se měnící nároky na kvalitu pomůcek sloužících ke vzdělávání, co bude
však dle mého vnitřního hlasu pro tuto školu budujícím (a zároveň upevňujícím)
prvkem, je důvěra ve stále nově se tvořící
společná „nesvazující“ pouta dětí, vyučujících, zákonných zástupců dětí a přátel školy, je neutuchající soucit s těmi potřebnými,
jimž uchopení poznatků činí z rozličných
důvodů výrazné obtíže, je naděje, což je
niterná kvalita tlumící pocity nezdaru, je
láska v onom obecnějším i konkrétnějším
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projevu – chuchelská škola je místem pro
zrod zdravých lidských vztahů, je nadále
imunní vůči kolektivnímu vnímání dětských duší bez rozlišování.
Přemýšlím-li o chuchelském školním běhu
desetiletími v intencích dynamického vývoje současného světa, společnosti české či
pražských reálií, přeji mu dobrou trať,
spravedlivá a srozumitelná pravidla, dostatek vůle procházet složitými situacemi, potřebný odstup od všech manipulátorů
tohoto světa, předvídavost, paní učitelky a
pány učitele vybavené takovými hodnotami, s nimiž bude možno naplňovat původ
slova pedagog – doprovázet děti životním
labyrintem lidského poznání až na práh
jejich dospívání, vedení školy s jasnou vizí
a chutné pokrmy v poledním čase :-) .
Vše dobré Vám přeje Marek Burian
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