Kronika žižické dvoutřídky
Škola v Žižicích měla dlouho tradici, založena byla již v roce 1884, hlavním iniciátorem založení zdejší
školy byl pan Václav Dundr.

Kronika byla psána od samého počátku zdejší školy, nám se, bohužel, podařilo najít pouze tuto část.
Kronika zachycuje i události mimoškolní jako například volby, sčítání lidu a podobně.
Omlouváme se za případné překlepy v textu
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Školní rok 1940–1941
Školní rok 1941/41 začal se v úterý dne 2. září přivítáním učitelského sboru a školních dětí. Po
odchodu dětí byla vykonána učitelská porada.
Učitelský sbor tohoto roku se nezměnil. Zůstal týž a to: Otakar Chlapec, Antonín Vácha, Božena
Šíchová, Jaroslav Španihel a Karel Vávra.
Na počátku tohoto školního roku bylo dětí: V I. tř. 14 hochů, 14 dívek, celkem 28. V II. tř. 12 hochů, 19
dívek, celkem 3. Úhrnem: 26 hochů 33 dívek, celkem 59.
Od počátku tohoto škol. roku bylo vyučováno jazyka německého a to ve II. třídě na 3. postupném
ročníků, který byl zařazen do II. třídy, pro vyrovnanost žactva ve třídách. Učebnice se vůbec
nevyužívalo, jelikož neodpovídaly svým obsahem dnešním státním požadavkům. Proto bylo nutno se
na každou hodinu náležitě připravit, dle svého nejlepšího svědomí a vychovatelské povinnosti až do
vydání nových učebnic vydané v protektorátu.
Pro nedostatek otopu, bylo nutno vyučování při jednoduché frekvenci od 4. XI. do 1. května.
Učitelský sbor z nařízení přezkoumat celý inventář školy a vyřadit všechno, co se nesrovnává s
nynějšími státoprávními poměry. Bylo to hlavně přerušení bývalého úředního školního razítka,
všechny nápisy na dveřích a na obrazech byly zdvoujazyčněny a všechny knihy učitelské a žákovské
knihovny uzavřeny, zapečetěny. Mnoho knih pro svůj obsah vyloučeny, zabaleny a uloženy zvlášť.
Jako loni, tak i letos, byla provedena výstava české knihy v I. třídě, knihy vystavila firma Vokoun Slaný.
Prodalo se na této výstavě za 600,-K knih hlavně pro školní mládež. Tuto neděli dne 8. XII. dostavilo
se do školy mnoho občanu nejen ze Žižic, ale i z Vítova a Drnova.
Vánoční prázdno začalo dne 21. XII. Velikonoce od 9. IV. ve 12. hodin do 11. IV.
K 15. III. byla přečtena ve třídách část oběžník č. 6, která jedná o převzetí a zřízení protektorátu.
Dne 19. IV. v 10. hod. přečten řídícím učitel všemu žactvu oběžník č. 10 týkající se oslavy
dvaapadesátých narozenin Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera.
Řídící učitel promítal úzký film zapůjčený okresním školním výborem ve Slaném a to dne: 22. III. a 6.
IV. v Žižicích, dne 9. III. a 1. V. v Drnově a dne 30. III. a 4. V. ve Vítově.
Místní školní rada vykonala dvě schůze a to rozpočtovou a uzávěrkovou.
Náboženská zkouška konána dne 26. V. za přítomnosti p. Rudolfa.
Rodičovské sdružení vykonalo dvě výborové schůze.
Do měšťanské školy se přihlásilo celkem hochů 2 děvčat 2. Do gymnasia se přihlásil Vlast. Tlustý.
Propouštěcí osvědčení dostali: M. Ševcová, M. Vojtěchovská, Jindřich Dvořák, Dobroslava Rybová,
Lipnerová.
V letních měsících, hlavně červen, chodily děti do polí vybírali plevel dle naší zemí. Plevel si odvážely
domů. Také se zúčastnily sběru léčivých rostlin, lipového květu a odpadových hmot po celý rok.
Školní rok ukončen dne 28. června dopoledne.

Školní rok 1941–1942
Školí rok1941/42 začal v pondělí dne 1. září přivítáním učitelského sboru a školní mládeže. Po
odchodu dětí byla vykonána učitelská porada.
Učitelský sbor se v tomto školním roce změnil tím, že Antonín Vácha byl přeložen na obecní školu do
Třebusic a za něho nastoupil František Kapr, který až dosud učil na obecní škole v Tuřanech.
Jmenovaný se narodil 1. června 1917 v Dolíně, okres Slaný. Do obecní školy chodil v Slaném, kde
vychodil i 4 třídy školy měšťanské. V roce 1932–36 studoval na Amerlingově učitelské ústavě v Praze,
kde maturoval. Učitelské způsoby nabyl s vyznamenáním r. 1939 tamtéž. V roce 1936/37 působil jako
učitelský hospitant při obecné škole dívčí v Slaném. V roce 1937/38 byl na svoji žádost ustanoven
učitelem při bývalé stát. obec. škole ve Vyšním Bystrém na Podkarpatské Rusi. V roce 1938/41
působil jako učitel při obecných školách v Hobšovicích, Zlonicích, Tuřanech, načež r. 1941 byl
ustanoven při zdejší škole, kde působí dosud.
Na počátku tohoto školního roku docházelo do zdejší školy: I. tř. 11 hochů, 13 dívek, celkem 24 dětí.
II. tř. 12 hochů, 22 dívek, celkem 34 dětí. Celkem 23 hochů, 35 dívek, úhrnem 58 dětí.
Místní školní rada byla rozpuštěna a úřední moc vykonával jen předseda se řídícím učitelem.
Vánoční prázdno začalo dne 19. XII. ve 12. hodin a probíhalo až do 9. III. 1942. Školní mládež byla
pozvána během tohoto prázdna do školy dvakrát za týden, kde jí byly uloženy domácí úkoly a práce
psané na rozmnožovacím stroji, který byl zdejší školou za tím účelem zakoupen. Výpisy úkolů a testů
jsou uloženy v archivu školy.
Školní slavnosti byly dvě a to: Dne 14. III. byla přečtena školním dětem přednáška a 20. dubna
narozeniny kancléře a vůdce Adolfa Hitlera rovněž přednáška. Po oba dva tyto dny bylo prázdno.
Velikonoční prázdno bylo od 1. dubna ve 12. hodin do 7. IV. včetně. První květen byl přeložen z pátku
na sobotu. 4
Náboženská zkouška konána dne 2. června. Nový pán okresní inspektor Václav Krátký navštívil zdejší
školu dne 15. IV.
O prázdninách byly provedeny v budově školní zednické a malířské opravy. Byly vymalovány obě třídy
a pořízeny nové ventilace, čímž větrání v I. třídě je úplně vyhovující. Řádné opravy je nutno vykonat
ještě v kabinetě a v tělocvičně. Také závěsy pro obrazy v kabinetě byly předělány a všechny obrazy
řádně cedulkami očíslovány, bude pořízena kartotéka.
Výnosem MŠMV byly všechny učebnice, knihy ze žákovské knihovny a mapy sepsány, zabaleny a
odvezeny do Slaného. Nevyučuje se zeměpisu ani dějepisu.
Dne 22. VI. byl konán ve školní budově soupis osob od 15. do 65. let pro úřad práce obcí Drnova,
Vítova, Žižic, Luníkova a Osluchova.
Jako roku minulého, tak i letos děti se zúčastnily polních prací, sbíraly léčivé byliny. Po celý rok se
sbírají odpadové hmoty a to železo, papír, hadry a kosti. Sebrané množství se hlásí každý měsíc
okresnímu školnímu výboru.
Školní rok zakončen dne 11. července 1942.

Školní rok 1942–1943
Školní rok 1942/43 začal dne 2. září 1942. Toho dne byla vykonána řádná učitelská porada.
Učitelský sbor se nezměnil, jen za učitele náboženství českomoravského pana faráře Karla Vávru ze
Slaného, přišla učitelka téhož náboženství paní Jaroslava Vojtková ze Slaného. Jsou to tedy: Otakar
Chlapec, řídicí učitel, František Kapr, Božena Šíchová, učitelka ženské ruční práce, která sem dochází z
Hobšovic, Jaroslav Španihel farář římsko-katolické církve a shora jmenovaná.
Na počátku tohoto roku je stav žactva následující: I. třída 15 hochů, 18 děvčat, celkem 33 dětí. II. třída
6 hochů, 22 děvčat, celkem 28 dětí, celkem 21 hochů, 40 děvčat, úhrnem 61 dětí. Ze Žižic dochází dětí
22, z Drnova 23 a z Vítova 15.
Dne 4. XI. byl výp. učitel František Kapr, přeložen na pomocnou školu do Slaného. Za něho nastoupil
učitelský praktikant Václav Sochor dne 7. XI. Jmenovaný narodil se dne 3. dubna 1920 v Chrástíně,
okres lounský. V letech 1926 až 1931 navštěvoval obecnou školu v Peruci. Tam rovněž v letech 1931
až 1934 chodil do měšťanské školy a v roce 1934/35 dojížděl do jednoročního kursu učebního při
měšťanské škole Zlonicích. V letech 1935 až 1939 studoval na státním ústavu učitelském v Žatci
(později do Loun přeloženém), kde rovněž v červnu 1939 vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Od 1.
září 1939 do 30. června 1940 hospitoval na obecní škole v Peruci. Dne 23. března 1942 byl ustanoven
učitelským praktikantem na újezdní hlavní škole chlapecké ve Slaném. Tam působil až do 18. října
1942. 19. října 1942 nastoupil místo v Budeníčkách, načež 6. listopadu 1942 byl přeložen na školu
zdejší. 5
Vánoční prázdno bylo ode dne 17. XII. a potrvalo až do 10. I. 1943 včetně.
Zprávy za I. pololetí byly vydány dne 30. I. poslední hodinu vyučování a v pondělí dne 1. února bylo
opět ve vyučování pokračováno, neboť pololetního prázdna v tomto školním roce nebylo.
Dne 8. dubna rozloučil se řídící učitel s odcházejícím kolegou V. Sochorem s přáním všeho dobra a
šťastnému návratu. Jmenovaný byl povolán pracovním úřadem na práci v říši do města Glogan. Dne
12. IV. přivítal nového kolegu Antonína Koubu. Ten narodil se dne 31. 5. 1913 ve Slaném obecní školu
a reálné gymnázium vychodil ve Slaném. Po maturitě splnil dobrovolně službu vojenskou. V roce
1936/37 chodil jako externista do učebního ústavu v Žatci. Na vlastní žádost ustanoven do Strojetic,
Podbožan, odkud evakuován. Po 2 měsíčním odpočinku byl přeložen na hlavní školu do Kazněva u
Plzně, kdež si založil rodinu a konečně dostal místo v rodném kraji Kačici. Poté působil v Olšanech,
Knovízi, Olšanech, Motyšíně a dne 12. 4. přeložen do Žižic na místo vpředu jmenovaného kolegy V.
Sochora.
V měsíci dubnu byly oslaveny narozeniny Vůdce A. Hitlera přednáškou, kterou k dětem promluvil
řídící učitel. Byly vyvěšeny prapory. Odpoledne bylo prázdno.
Velikonoční prázdno potrvalo od 21. IV. v poledne do 2. V. včetně.
V měsíci květnu byly všechny školní děti předvedeny před rentgenologickou prohlídku do poradny
Ligy proti tuberkulose. Výsledek uložen ve školním archivu. Této prohlídky se zúčastnilo i všechno uč.
zdejšího okresu.
Dne 4. VI. vyposlechly děti školní rozhlasu, který byl vysílán z bytu řídícího učitele o protektorovi R.
Heydrichovi.

Okresní školní inspektor V. Krátký navštívil zdejší školu dne 15. V., 19. V. a 9. VI. K poslední návštěvě
byli jsem zvoláni řídící učitel Antonín Vácha z Beřovic a Černý z Hobšovic. Konference se týkala
předpisů a novinek ve školství, které pan inspektor přednesl a podal k nim výklad.
V tomto školním roce byla zakoupena nová vrata, která dodala stavební firma Koula Slaný. Dále byla
opravena celá střecha a školní pumpa.
I v tomto školním roce děti opět sbíraly odpadní hmoty, sbíraly léčivé byliny a pracovaly při žních.
Odpadních hmot bylo sesbíráno 477,50kg a léčivých bylin 22,50kg sušených. Byly to lípový květ,
přeslička, černý bez, třezalka a žebříček.
12. VII. oslaveny narozeniny presidenta A. Háchy.
Tento školní rok zakončen byl dne 14. červenec v poledne rozdáním školní zpráv. Děti byly poučeny o
sběru a polních prací.

Školní rok 1943–1944
Školní rok 1943/44 začal se dne 3. září v pátek. Toho dne jako vždy vykonána učitelská porada.
Učitelský sbor zůstal týž jako před prázdninami.
Na počátku školního roku jest tento stav žactva: I. třída 13 hochů, 19 děvčat, celkem 32 dětí. II. třída
7 hochů, 18 děvčat, celkem 25 dětí. Úhrnem 20 hochů, 37 děvčat, celkem 57 dětí. Jeví se tady úbytek
dětí oproti loňsku o 4 děti. Do školy dochází ze Žižic 18 dětí, z Vítova 14 dětí a z Drnova 25 dětí.
Pan okresní školní inspektor navštívil zdejší školu už dne 16. září dopoledne.
V měsíci září odešel na léčení na dobu 3. neděl učitel Antoním Koula a za něho suplovala Marie
Hrubá, povolaná z Kolče. Poněvadž nemoc u jmenovaného učitele málo polevila a jízdy na kole ze
Slaného byly pro něho únavné, byl přeložen vlastní žádostí do Hnidous, kam dojíždí autobusem.
Suplující Marie Hrubá byla opět povolána zpět, když byla přeložena na školu do Zlonic. Táž narodila se
dne 21. června 1919 v Gieraszowicích v Gen. Gounernementu. Do obecní školy chodila v Slaném, kde
též vychodila i 4 třídy školy měšťanské. V roce 1336/40 studovala na koed. ústavě v Kladně kde
maturovala. V roce 1940/41 působila jako učitelská hospitantka při obecní škole chlapecké ve
Slaném. Po roce hospitování byla zaměstnána jako úřednice u okresní péče o mládež v Slaném a
potom v zásobovacím oddělení městského úřadu v Slaném. V roce 1942 byla ustanovena výp.
učitelkou němčiny na obecní škole chlapecké ve Slaném a na Tuřanech. V roce 1943/44 působila na
obecních školách v Kolči, ve Zlonicích a v Žižicích, kde působí dosud.
Pan okresní školní inspektor Václav Krátký navštívil opět zdejší školu dne 18. 12. 1943.
Vánoční prázdno potrvalo v tomto školním roce od 21. XII. do 11. I. 1944 včetně. Školní děti mnoho
neužily tohoto školního prázdna, neboť ledu a sněhu bylo velmi málo. Letos poprvé byla provedena
na zdejší škole vánoční nadílka. Všechny děti byly poděleny 45 dkg napečeného cukroví 2 hoši a 1
dívka dostali na šaty, museli ovšem přinést každý 24 bodů. Celé této besídce zářil 4m vysoký vánoční
stromeček, u něhož děti zazpívali vánoční koledy a přeříkali básně u přítomnosti svých rodičů.
Dne 20. I. byl první arbeitsgemeinschaft v Beřovicích. Sešli se zde všichni učitelé a řídící učitelé ze čtyř
škol a to ze Tmáně, z Hobšovic, Beřovic a ze Žižic. Jednání řádil kolega Antonín Vácha z Beřovic.
Projednány byly různé nařízení o vyučování jazyka německého v jazyce německém. Podobný pracovní
den koná se také jednou v měsíci ve Slaném, kde se schází všechny učitelstvo učící jazyk německý.
Pololetní prázdniny začaly dne 29. I. v poledne a probíhaly do 3. II. včetně.
Druhý arbeitsgemeinschaft byl 17. II. opět v Beřovicích.
15. březen byl oslaven na zdejší škole jako obvykle. také pracovní dny německé se opakují ve Slaném
a v Beřovicích.
Velikonoční prázdno počalo dne 5. dubna v 11. hodin dopoledne a skončilo dne 12. IV. 7
Dne 20. IV. oslaveny narozeniny Vůdce Adolfa Hitlera.
Pro případ záškrtu bylo navrženo I. třídě dne 9. a 10. V.
Od 22. V. byl řídící učitel zproštěn dovolení vyučovat na zdejší škole pro nemluvnost německým
jazykem a povolán jako pomocná dělník do továrny Breitel ve Vraném. Jeho nástupcem byl
ustanoven Otto Zázvorka ze Zvoleněvse.
Od 1. VI. 1944 byl pověřen správou školy Otto Zázvorka. Jmenovaný nastoupil téhož dne. 3. VI. 1944
byla uctěna památka Reinharda Heydricha. 26. VI. 1944 byly děti očkovány proti záškrtu, očkování

provedl pan Dr. Minařík. 29. VI. 1944 konána ve Zvoleněvsi prohlídka zubů a zjišťována náchylnost
dětí k tuberkulóze. Výsledek bude oznámen rodičům po prázdninách.
1. VII. 1944 odešla do výslužby učitelka Božena Šíchová, která působila na zdejší škole 15 let.
Dobrovolně však vyučovala až do ukončení školního roku.
12. VII. 1944 konána oslava narozenin pana státního presidenta Dr. Emila Háchy.
Školní rok 1943/44 ukončen byl dne 13. VII. 1944. Žákům rozdána téhož dne vysvědčení. Ze školy
vystupuje 6 žáků (2 chlapci a 4 dívky)

Školní rok 1944–1945
Školní rok 1944–45 byl zahájen v úterý dne 5. září 1944 přivítáním učitelského sboru a žáků.
Učitelský sbor se změnil tím, že odešla před koncem školního roku 1943-44 do výslužby učitelka
domácích nauk Božena Šichová. Jiná učitelka domácích nauk nebyla dosud ustanovena. Dívčí ruční
práce vyučuje 4 hodiny týdně literární učitelka Marie Hrubá.
Školní obvod zůstává nezměněn, jsou to obce: Žižice, Drnov a Vítov.
Od počátku školního roku byla zavedena se svolením Okresního úřadu – Školní úřadovny ve Slaném
částečné nedílné vyučování. Vyučování bude 4 dny polodenní, 2 dny celodenní. Zkušenosti budou na
konci školního roku oznámeny Školní úřadovně.
Zdravotní stav žactva na začátku školního roku je dobrý. Okresní péče o mládež ve Slaném bude
stejně jako minulého roku provádět tuberkulinové zkoušky a ošetření chrupu dětí 1. postupného
ročníku.
Stav dětí na začátku škol roku:
I. třída 13h + 15d 28 žáků
II. třída 10h + 13d 23 žáci
Celkem: 23h + 28d 51žáků
Náboženské vyznání: římskokatolické: 33 žáci, českomoravské 18 žáků. Všichni žáci jsou národnosti
české, protektorátními příslušníky.
Dne 22. XI. 1944 byla provedena ve Zvoleněvsi okresní péčí o mládež v Slaném prohlídka zubů u žáků
1. postupného ročníků a tuberkulinové zkoušky.
Dne 24. XI. 1944 dopoledne provedla prohlídku všech dětí sociální školní pracovnice ze Slaného sl.
Pokorná. Odpoledne byli na rtg. prohlídce ve Slaném žáci, u kterých se projevila při tuberkulinových
zkouškách reakce. Všichni jsou však zdrávi.
Dne 30. listopadu 1944 vzpomenuto výročí volby pana státního presidenta Dr. Emila Háchy.
Dne 13. prosince provedl na zdejší škole inspekci pan okresní školní inspektor Václav Krátký.
Dne 20. prosince 1944 byla provedena v posledních hodinách vyučování nadílka dětem. Dětem byly
rozdány knihy, sešity, tužky, pera a každé dítě obdrželo balík cukroví a ovoce. Místní důvěrník sociální
pomoci předal škole 500k, za které byly koupeny dárky. Důvěrník sociální pomoci z Vítova daroval
150k. Samozásobitelé obcí Žižic, Drnova a Vítova věnovali na nadílku pečivo a ovoce. Pod
stromečkem zazpívaly děti vánoční koledy a přednesly básně. Přítomní byli i četní rodiče. Vánoční
prázdniny začínají od 21. prosince a trvají do 11. ledna 1945.
Vánoční prázdniny byly prodlouženy na neurčitou dobu. Zahájení vyučování bude oznámeno
rozhlasem a tiskem. V době prázdna jsou vydávány žákům jednou týdně domácí úkoly. Učitelský sbor
je zaměstnán na obecním úřadě v Žižicích a ve Vítově podle nařízení Školské úřadovny.
Podle nařízení budou žákům vydána pololetní vysvědčení s datem 15. února 1945. Na zdejší škole
byla vydána 20. II. 1945 v den, kdy se vydávají žákům domácí úkoly.
30. I. 1945 vzpomenuto výročí založení strany NSDAP.

8. II. 1945 byla školní budova zabrána obecním úřadem k evakuačním účelům. Obě třídy a tělocvična
byly vyklizeny, školní lavice, skříně a tělocvičné nářadí uskladněny na půdě. Později byl i částečně
vyklizen kabinet. Žákům byly vydávány jedenkrát týdně domácí úkoly v místnosti obecní strážnice.
13. III. 1945, v den vydávání úkolů, vzpomenuto 6. výročí založení Protektorátu Čechy a Morava,
poněvadž poměry nedovolují žákům, aby se shromažďovali dne 15. III. 1945 a vyslechli rozhlas.
Strážnice zabrána jako stanoviště vojenských stráží.
Od 13. III. zřízena v hostinci u Procházků prozatímní třída. Tam se scházejí 2krát týdně, v úterý a v
pátek, žáci obou tříd a pokračováno ve vyučování domácími úkoly.
Velikonoční prázdniny trvaly od 30. III. do 3. IV. 1945
od 4. IV. 1945 má být zahájeno pravidelné vyučování. Na zdejší škole však bylo zahájeno od 9. IV.
1945, poněvadž děti, ubytované v hostinci onemocněly spalničkami.
Je vyučováno polodenně, střídavě podle pracovního plánu, I. třída 29 vyučovacích jednotek, II- třída
30 vyučovacích jednotek.
Od 4. IV. 1945 byla ustanovena na zdejší škole učitelka ručních prací Hana Hartmanová. Jmenovaná
nastoupila 16. V. 1945. Do konce měsíce dubna byl chod vyučování pravidelný.
V měsíci květnu nebylo vyučování pro průtahy německých vojsk SS, která se utábořila na návsi. Pak
následovaly dni osvobození naší vlasti, mobilizace a ubytování vítězní Rudé armády v naší obci. Školní
budova byla celá zabrána až do 15. července. V obci bylo veselo, všude se ozýval zpěv. Země duněla
pod pádnými kroky procházejících čet za zvuku „Partyzána“ a „Moskvy“. Jak naopak bylo zase smutno
pro jejich odchod a při loučení s nimi mnohými upřímně zaplakal.
V měsíci květnu odešel na své původní místo okresní školní inspektor V. Krátký do Jindřichova
Hradce. V tomto měsíci převzal také opět správu školy bývalý řídící učitel Otto Chlapec.
Pravidelné vyučování započalo 15. VI. v duchu osvobozené školy od německých utlačovatelů. Nebylo
vyučováno němčině a na místě toho vyučováno jazyku českému, dějepisu a českému zeměpisu.
V měsíci byl opět po 6. letech oslaven svátek M. J. Husa. Bylo vypáleno na sta světelných raket. Před
hranicí promluvil krásnou řeč pan Alois Ušák.
Sběr odpadních hmot se prováděl dál s větší pílí.
Konec školního roku přivedl některé změny jako veliký úbytek žactva, jejíchž rodiče se odstěhovali do
pohraničí a odchodem dětí do měšťanské školy. Zprávy v českém znění byly vydány dne 19. červenec.
Tím byl ukončen školní rok 1944/45 poslední rok našeho národního utrpení.

Školní rok 1945–1946
Školní rok 1945/46 byl zahájen v pondělí dne 3. září 1945.
Poněvadž nastal nedostatek učitelstva odchodem do pohraničí a na zdejší škole byl nízký stav žactva
(33 dětí), byly obě třídy dočasně sloučeny a správou školy pověřen Václav Sochor, učitelský čekatel,
až dosud působící na obecní škole v Pcherách. Školní obvod zůstal nezměněn. Jsou to: Žižice, Drnov a
Vítov.
Katolickému náboženství bude vyučovati v tomto školním roce farář Jaroslav Španihel ze Zvoleněvse,
českomoravskému náboženství Jaroslava Vojtová ze Slaného.
Dne 11. září 1945 onemocněl správce školy hnisavou angínou. Po dobu jeho nemoci byl správou školy
pověřen Otto Zázvorka, literární učitel ze Zvoleněvse. Dne 25. září se vrátil Václav Sochor opět ke
školní práci. 10
Na školu byla dána výpomoc definitivní učitelka Josefa Vašková ze Slaného, jelikož ve Slaném se pro
tyfovou epidemii nevyučovalo. Děti byly rozděleny do dvou tříd. První třídu si ponechal správce školy
a ve druhé vyučovala učitelka Vašková. Tento stav trval až do dne, kdy Josefa Vašková byla opět
odvolána na kmenovou školu ve Slaném. Poté byly třídy opět spojeny v třídu jedinou.
Dne 29. září 1945 byla v dopoledních hodinách důstojně uctěna památka mučedníků a bojovníků za
Svobodu. Po pietní vzpomínce se žáci odebrali domů.
Dne 27. října 1945 bylo vzpomenuto stého výročí narození Josefa Václava Sládka. Při oslavě byly
recitovány ukázky básníkovy práce.
Dne 28. října 1945 byla pořádána v důstojně vyzdobené místnosti po těžkých letech utrpení opět
svobodná oslava národního svátku. Na slavnosti promluvil správce školy Václav Sochor. Po slavnosti
odešly děti domů.
Dnem 1. listopadu byl dosavadní správce školy Václav Sochor přeložen jako zastupující řídící učitel na
okresní školu v Knovízy.
Od 1. listopadu 1945 ustanoven zatímním řídícím učitelem Otakar Koukl, který působil před tím na
obecní škole chlapecké ve Smečně.
Otakar Koukl, narodil se 6. listopadu 1911 ve Smečně, kde navštěvoval obecnou a tři roky
měšťanskou školu. Speciální kurs navštěvoval ve Slaném, ten dobrovolně opakoval, protože nebyl
přijat na učitelský ústav, nebylo mu ještě 15 let. Učitelský ústav vystudoval v Žatci, kde se v roce 1937
podrobil zkoušce učitelské způsobilosti pro školy obecné. Vyučoval jako výpomocný učitel v Libušíně
od 2. dubna do 30. června 1933. Od 17. července 1933 do 16. září 1934 konal presenční službu
vojenskou, do 30. září toho roku cvičení ve zbrani. Od 1. října 1934 ustanoven výpomocným učitelem
ve Mšeci. Dále působil v Plšanech na obecné škole chlapecké, v Bilichově, v Budeničkách, v
Malíkovicích, na obecní škole chlapecké Směčně, na zdejší škole od 1. listopadu 1945.
Dne 7. listopadu školní slavnosti vzpomenuto ruské říjnové revoluce.
V tomto měsíci zhoršila se docházka školní. Děti onemocněly průjmy (slánská nemoc). Dne 13. XI.
nebylo vyučováno pro nedostatek uhlí. Dne 28. XI. bylo ve Slaném pracovní schůze, na níž prvně se
představil nový pan inspektor školní Ladislav Zingl.

15. XII. v sobotu ve třídě provedena školní nadílka. Všechny děti shromáždily se ve třídě a vánočního
stromu, pod kterým mělo každé školní děcko dáreček. Předneseny vánoční písně, koledy, výstupy a
básně. Účastni byli i rodiče. Nadílka se rodičům a hlavně dětem líbila.
Pololetní bylo ukončeno 15. února. Pololetní prázdno 16. – 18. února.
6. března pořádána školní slavnost zase prvně po dlouhé době. Loňského roku ještě v tichu
vzpomínali jsme T. G. Masaryka a jeho narozenin. Dnes volni, proto školní slavnost, třeba konána ve
třídě vhodně vyzdobené, vyzněla tak radostně. Děti přednesly vhodné básně a výstupy. Účastnilo se
také množství rodičů. 11
Od OPM obdržely děti litry rybího tuku, který byl dětem rozdán.
V měsíci dubnu provedeny byly na školní budově a zahradní zdi větší opravné práce. Školní budova a
zahradní zeď je ve velmi špatném stavu. O tom svědčí fakta, že k opravě oken bylo třeba 63 tabulek
do starých oken a do čtyř celých nových oken i s rámy.
Byla organizována panem předsedou MŠR a řídícím učitelem dobrovolná pracovní povinnost. Bylo
přikročeno k této akci, aby byly sníženy výdaje opravy tak nutné. Řídícím akce celé byl pan Alois Ušák,
předseda MŠR. Velmi agilně se účastnil těchto brigád pan Jan Svoboda, předseda rodičovského
sdružení, který mnoho nedělních dopolední obětoval škole. Také pan předseda MNV pan Limerman
velmi vydatně pomáhal na těchto opravných prací. Této pracovní povinnosti účastnili se rodiče
školních dětí, občané a mládež obce Žižic, Drnova a Vítova. Bylo by zbytečné je všechny jmenovat.
Účast byla vždy dosti velká, podrobnější záznamy o účasti jednotlivců má pan Ušák Alois. V rámci této
pracovní povinnosti přivezli místní hospodáři na osmi povozech písek až z Nabína. Byla stlučena
omítka na severní straně budovy. K opravě této strany budovy v prázdninách nedošlo pro nedostatek
pracovních sil. U tělocvičny vyměněna tři okna s novými rámy a jedno okno i s rámem u záchodové
chodbičky. Vyčištěna jímka na fekálie pro opravu zedníky. Vykopána díra na dvoře a v ní vyhašeno
vápno. Byla opravena podezdívka plotu před školou, pokryta betonovou deskou a upevněn drátěný
plot. Zčásti zbořená zeď na jižní straně zahrady postavena. Zeď zahrady na straně severní úplně
rozebrána, postavena podezdívka opatřena betonovou deskou a betonovými sloupky. Později
napnuta drátěnka, kterou zhotovili drnovští u pana Čecha v jeho strojnické dílně. K opravě školy
staviteli zadané během prázdnin nedošlo. Celkem možno říci, že tato dobrovolná pracovní povinnost
ušetřila MŠR mnoho tisíc Kč.
Dne 3. května účastnily se děti římskokatolického náboženství biřmování ve Zvoleněvsi.
Dne 4. května konána oslava výročí národní revoluce.
Dne 17. května konána ve Slaném pracovní schůze učitelstva.
Dne 28. května konána školní oslava narozenin presidenta Budovatele.
V červnu v rámci „Týdne dětské radosti“ konán společný výlet s jinými školami do Prahy. Dopoledne
děti navštívily zoologickou zahradu, odpoledne v Národním divadle shlédly děti „Rusalku“.
Dne 7 června vzpomenuto výročí lidické tragédie.
První neděli v červenci sehrály děti dětské divadlo „Kouzelné kladivo“ Joži Toucové – Metlerové.
Sehráno bylo na hostinci Antonína Procházky. Kroje vypůjčené z půjčovny ve Slaném. Bylo pořádáno
odpoledne s poutí. Účast byla na zdejší poměry velmi značná, také finanční efekt byl pěkný. Divadlo
se mimořádně líbilo, výkony dětí byly odměněny velkým aplausem a ještě dlouho po divadle jsou
předmětem živých debat.

Školní rok ukončen dne 22. června rozdáním školních zpráv.
7. června navštívil zdejší školu pan inspektor L. Zingl. 12
Děti pilně sbíraly léčivé byliny. Nasbírali hodně žaludů a kaštanů, které si odebrala správa lesů a
statků ve Smečně. Tak by ukončen první rok práce v osvobozené vlasti.

Školní rok 1646–1947
Školní rok 1946–47 byl zahájen v pondělí 2. září 1946. Správu školy vede řídící učitel Otakar Koukl.
Škola zůstává jednotřídní a není naděje na rozšíření na školu dvojtřídní. Školní obvod zůstává
nezměněn. Tvoří jej: Žižice, Drnov, Vítov.
Během prázdnin nedošlo k připravované opravě školní budovy, jak slíbil stavitel, kterému byla oprava
zadána. Tak jsme vstoupili do nového školního roku s budovou školní málo lákovou. Bylo rozhodnuto
školní radou opravu školy zadati jinému staviteli. Přesto se celkový vzhled školy, hlavně jejího okolí
značně zlepšil pravidelnými svépomocnými pracemi. Tyto práce svépomocné ušetřily školní radě jistě
velká vydání.
Vnitřní vzhled školy byl značně zlepšen provedenou malbou chodeb a vymalováním třídy, ve které se
vyučuje.
Náboženství římskokatolickému vyučuje Jaroslav Španihel, farář ze Zvoleněvse. Dívčím ručním pracím
vyučuje paní učitelka Božena Síchová,
28. říjen oslaven školní besídkou s bohatým programem. Účastni byli někteří rodičové školních dětí.
V měsíci listopadu a v předešlých měsících bylo připraveno místo pro vysázení nových stromků
ovocných, angreštových a keřů rybízových. Vykopání starých uschlých stromů a vysazování angreštů a
rybízů se zúčastnili hoši z druhého a třetího oddělení. Celkem vysázeno 8 jabloní, 1 višeň, 2 meruňky
a broskev, 18 stromků angreštu a 18 keřů rybízu.
Dne 21. prosince byla jako loňského roku uspořádána vánoční nadílka pro školní děti, ale v mnohem
větším měřítku. Rodiče darovali pro děti cukroví a ovoce. To bylo za spolupráce dětí rozděleno do
sáčků pro všechny školní děti a ještě zbylo pro přítomné děti ostatní. Před nadílkou měl řídící učitel
krátký proslov a po něm se rozvinul bohatý program vyplněný dětskými básněmi, písněmi a výstupy.
Touto slavností končí svoje působení na zdejší škole řídící učitel Otakar Koukl, který je dnem 1. ledna
1974 přeložen na obecnou školu dvojtřídní do Zdeniček.
Po odchodu řídícího učitele Otakara Koukla nastupuje školní službu na zdejší škole Josef Kovařík, uč.
čekatel, který také zakončuje školní rok 1946/47.

Školní rok 1947–1948
Školní rok 1947/48 zahájen dne 1. září 1947 za stavu 33 žáků z toho 15 chlapců a 18 děvčat.
Správu školy převzal opět Josef Kovařík, zat. spr. školy. Ostatní učitelé Božena Šíchová, učitelka
domácích nauk, Jaroslav Španihel, farář římskokatolický, Františka Režná, výp. učitelka
českomoravského náboženství. Škola zůstala jednotřídní a školní obvod nezměněn – obce: Žižice,
Vítov, Drnov.
Školní budova z vnější strany a to severní a západní opravena. Vnitřní stěna nad schodištěm značně
poškozena (zaviněno snad vnější opravou a zatékáním dešťové vody.) Chybí celá řada okenních
tabulí. V dosti dobrém stavu pouze třída, kde se vyučuje. Druhá třída kabinet a tělocvična ve stavu
značně poškozeném. Inventární záznamy ve školních místnostech chybí. Rovněž zahraje ve stavu
značně zanedbaném a opravné práce na budově porušily půdu při západní stěně této budovy. Na
nádvoří ponechán odpadový a stavební materiál. Záchodoví jímky při severní stěně budovy pokryty
novými, betonovými deskami.
Dne 1. října 1947 nastupuje Josef Kovařík, uč. ček. – zat. spor. školy vojenskou službu a písemným
vyrozuměním a zanechanou adresou předává 29. září 1947 školu zat. řídícímu učiteli Janu
Rozenkrancovi, bytem ve Slaném, V. B. Třebízského 169. tento přichází na školu z okresního školního
výboru, kde od 1. března 1946 až do 28. září 1947 vypomáhal. k učitelskému povolání se vrací celkem
po čtyřletém odloučení. V připojeném vylíčení běhu života se také o této situaci zmiňuje. Do roku
1928 navštěvuje národní školy ve Slaném: 5 tříd obecní a 3 třídy měšťanské školy s jednoročním
učitelským kursem, od roku 1929 do roku 1933 studoval na státním koedukačním ústavě učitelském v
Kladně, tam vykonal zkoušky učitelské dospělosti 8. 6. 1933 a po stanovené době 20 měsíců též
zkoušky učitelské způsobilosti pro obecné školy 26. 11 1935. Jako výp. učitel působil na obecní škole v
Tuřanech, ve Slaném a opět v Tuřanech. Učitelským čekatelem jmenován od 1. září 1935a působil na
obecní škole ve Slaném a v Olšanech. Od roku 1936 do roku 1938 konal vojenskou prezenční službu.
Def. učitel podle §4 jmenován 11. října 1938 a působil na obecní škole v Motyčíně, v Pcherách a ve
Slaném na měšťanské škole chlapecké později na měšťanské škole dívčí. V roce 1939 se oženil s
Růženou Ráčkovou. Na měšťanské dívčí škole ve Slaném působil až do roku 1943. V tomto roce byl
dán školními úřady k dispozici pro totální nasazení a dne 20. 9. 1943 přidělen pracovním úřadem ve
slaném do Českomoravských strojíren ve Slaném jako pomocník, kde zaměstnán do 4. 5. 1945. Od 5.
5. 1945 zařazen k vytvořené vojenské jednotce ve slaném, kde sloužil plných 10 měsíců to je do 28. 2.
1946 a 1. března 1946 nastoupil školní službu při okresním školním výboru ve Slaném.
Rovněž byl řídícího učitele, není náležitě připraven k okamžitému obývání a tak postupně dochází k
jeho zřízení. Nejdříve elektrikář, později malíř a vlastní práce umožňují řídícímu učiteli částečné
ubytování. V polovině měsíce října stěhuje se řídící učitel s částí kuchyňského zařízení do neplně
upraveného bytu. Od toho dne zároveň také přebírá školnictví a jeho žena jest mu vydatnou
pomocnicí.
Nejdříve dána do pořádku malá místnost za kuchyní (zednické práce v této místnosti neprovedeny).
Řídící učitel pomocí otce přizpůsobil i tuto místnost k obývání. Upravil a vyčistil zhruba druhou učenu,
kabinet, tělocvičnu a sklepní místnosti související přímo se školní budovou. Zásobu uhlí doplnil dřívím,
které bylo díky oběma předsedům MŠR a MNV, ještě před zahájením topení, dodáno na školu.
Dopravu a uložení obstaral řídící učitel s panem Horou, obecním zřízencem. 14
28. říjen zastihuje četné dobrovolce v čele s předsedou MNV a rodičovského sdružení na školním
nádvoří, kde vydatně pomáhají řídícímu učiteli odklidit odpadový i stavební materiál. Nejmenovaným

patří stisk ruky a srdečný dík. Zde stačí říci: „Žižičtí to dovedou!“ Nechť školní kronika je vždy
pamětníkem těchto záznamů.
Oslaven na škole 27. 10. 1947. Školní oslavě předcházela návštěva pana okresního školního
inspektora L. Zingla se zástupci Okresní hospodářské záložny ze Slaného. Jmenovaní odevzdali škole
dar 108 knih a zbytek vklad. knížek s vkladem 10kčs. Úvodní slovo přednesl předseda MNV pan V.
Cimrman. Omluven předseda MŠR, který dlel toho dne mimo Žižice. Několik milých slov pana
okresního školního inspektora a pana místopředsedy OHZ vyplnilo slavnostní ráz předávání i oslav 28.
října. Rovněž činovnicí žákovské samosprávy si počínali velmi dobře. Přítomní rodiče pozorně
sledovali celou slavnost. Řídící učitel v závěru poděkoval přítomným. K slovům řídícího učitele k 28.
10. 47 byla symbolicky upravena tabule.
Následující svátek i neděli to je 1. a 2. listopadu vyplnil řídící učitel úpravou školní zahrady. Práce
postupuje zvolna – nejdříve ryji.
2. listopadu 1947, zahájen „Týden Sovětského svazu“ na vedení žákovské samosprávy, trval do 9. 11.
1947.
3. listopadu 1974, Byla přítomna referentka okresní sociální péče ze Slaného a provedla vyšetření
dětí.
7. listopadu 1947, Vzpomenuto 30. výročí Velké říjnové revoluce. Promluvil řídící učitel.
Ve čtvrtek dne 6. 11. 1947 byla opět přítomna referentka okresní sociální péček Slaného. Dokončila
prohlídku dětí, provedla záznamy a předala správě školy nové dotazníky „Péče o chrup“.
17. listopadu 1947, vzpomenuto umučených studentů a jejich hrdinského příkladu češství a
vlastenectví.
30. listopadu 1947, svoláno rodičovské sdružení do budovy obecní školy na 14 hodinu. Průběh celé
schůze byl velmi zdařilý. Sama, 100% účast, potvrdila nejlépe zájem rodičů o školu a děti a pomoc,
která byla nabídnuta rodiči drnovskými pro dobu vánočního úklidu a kterou umožnil přímo předseda
MNV v Drnov, pan Vl. Holec, byla nejlepším důkazem toho, jak to rodiče se školou myslí.
4 prosince 1947, z podnětu řídícího učitele a pomocí všech rodičů byla provedena mikulášská nadílka.
Každé dítě dostalo 4 sešity, 1 pero, 1 tužku a 1 gumu.
20. prosince 1947, provedena vzájemná nadílka žáků pod vánočním stromečkem. Poučené žactvo o
chování mimo školu propuštěno na vánoční prázdniny, které trvaly do 3. ledna 1948.
21. – 23. prosince, proveden velký vánoční úklid školy rodinou řídícího učitele. 15
11. ledna 1948, byla svolána řádná schůze MŠR a schůzka předsedů MNV přiškolených obcí. Schůzi
předcházela prohlídka školní budovy, zahrady a nádvoří. Toto pak bylo námětem pro další pořad
jednání. Byl přijat návrh řídícího učitele, aby do příští schůze byl připraven organizační plán pro
zahájení jarních prací na školním nádvoří za svépomoci občanů.
17. ledna 1948, pozván řídící učitel na valnou hromadu místní tělovýchovné jednoty Skol. Požádal
vedoucí činitele o předložení smlouvy týkající se propůjčení tělocvičny ve školní budově a o
vypracování cvičebního řádu.
25. ledna 1948, byla provedena sbírka na sociální pomoc školní mládeží.
10. února 1948, svolána řádná schůze MŠR. Předseda MŠR pan A. Ušák upozornil na obnovení
písemné smlouvy s místní tělovýchovnou jednotou Sokol a vysvětlit zejména otázku svícení a

uhrazená poplatků za svícení oběma složkami (Sokol 30% - MŠR 70%). Podrobně bude uvedeno ve
smlouvě. Přinesený plánek, vypracovaný panem J. Lindou, člen MŠR, byl podrobně prohlédnut a
schválen jako základní pro stavební úpravu na školním nádvoří. Dále rozhodnuto, aby na neděli to je
15. 2. 1948 byla svolána schůzka stavebních odborníků obcí Žižic, Vítova a Drnova a na této schůzce,
aby bylo definitivně rozhodnuto o stavební úpravě dle předběžného plánu a organizační přípravě a
stanoveny přesně: a) tvar objektu, b) rozměry a c) veškerý nový a nutný stavební materiál. Takto
promyšlené práce i úprava stavby pak bude hlavním debatním programem při shromáždění občanů
všech tří obcí příští neděli, to je 22. 2. 1948.
22. 2. 1948, svolána schůzka občanů obcí Žižic, Drnova a Vítova. Řídící učitel statistickým výčtem
upozornil na stav a situaci školy po stránce technické a vyzdvihnul důležitost spolupráce a dobré vůle
občanů při společné práci. V závěru své informační zprávy požádal přítomné, aby rozhodli, případně
doplnili žádost odesílanou ONV – stavební ref. ve Slaném. Poděkoval přítomným, zejména předsedovi
MNV v Žižicích, panu V. Cimrmanovi, panu R. Tlustému a panu J. Lindovi, dále panu Stoklasovi a panu
předsedovi MNV v Drnově Vl. Holcovi za dosud prokázanou činnost při přípravě k zahájení hlavních
prací.
23. února 48, vzpomenuto 30. výročí založení Rudé armády.
7. - 13. března 48, probíhal „Týden proti alkoholismu“. Školní mládež svými hesly propagovala boj
proti alkoholu nejen v rodině, ale po celé obci.
7. března 48 Vzpomenuto 98. narozeniny presidenta Osvoboditele, výročí bojů u Bachmaže a
Sokolova. Pásmo sestavil a nastudoval s mládeží a dospělými řídící učitel.
28. března 48, bylo provedeno konečné komisionální šetření o stavební úpravě na školním nádvoří.
29. března 48, byly zahájeny opravné práce na školním nádvoří. Práce zahájena v 8 hodin po proslovu
předsedy MNV v Žižicích pana V. Cimrmana.
4. dubna 48, konala se schůze RS. Pozvaný lékař MUDr. Minařík se na schůzi nedostavil. Řídící učitel
promluvil o práci dětí doma a o spolupráci s rodiči. 16
6. dubna 48, v hodině občanské výchovy bylo zdůrazněno řídícím učitelem trvalé Československo –
sovětské přátelství.
26. dubna 48, povinná účast na biograf. Představení ve Zvoleněvsi „O plačtivé princezně“.
1. května 48, hromadná účast na 1. máji ve Slaném.
3. – 8. května 48, probíhal na škole „Týden čistoty“ řízený žákovskou samosprávou.
8. května 48, večer provedena pietní vzpomínka na padlé v obou světových válkách. Řídila škola za
účasti všech složek v obci. Obnovena pamětní deska na místním památníku zásluhou řídícího učitele.
9. května 48, sehráno KSČ – ochot. drnovskými divadelní představení „Praha je naše“ ve prospěch RS
při obecní škole.
10. květen 48, Svolána řádná schůze MŠR a schválen řádný rozpočet na rok 1949. Člen MŠR pan K.
Teichman daroval na školní úpravu 500 Kčs.
28. května 48, provedena veřejná oslava narozenin presidenta Budovatele Dr. E. Beneše. Provedla
obecná škola za spoluúčasti ostatního žactva ze Žižic.

6. června 48, sehráno divadelní představení „Velké pokušení“ ve prospěch školy. Řídil řídící učitel za
spoluúčasti MRO.
7. června 48, povinná účast na biografickém představení ve Zvoleněvsi „Zákon velké lásky“.
12. června 48, zúčastnilo se žactvo povinně sběru mandelinky bramborové na katastru žižickém.
17. června 48, proveden opět povinný sběr mandelinky bramborové na katastru drnovském.
24. června 48, konán jednodenní školní výlet do Slaného. Účel: prohlídka města a památností
(kostelů, muzea)
26. června 48, opět povinný sběr mandelinky bramborové na katastru vdovském.
Od 29. 3. 1948 každou neděli a svátek pokračují spolupráce občanů práce na školním nádvoří. Je to
práce těžká, plní obětování, ale radostná, prostoupená dobrou vůlí a vytrvalostí. Žňovými pracemi
veškerá práce na školním nádvoří ustává, ale ani toto přerušení nemůže započaté dílo měniti.
Nepatrné dodělávky na novostavbě budou jistě s podzimem skončeny a stavba začne, sloužil svému
účelu. Zásluha rodičů a všech, kteří se o toto dílo přičinili, je veliká. Budiž všem příštím generacím
vzorem. 17
28. června 48, toho dne ukončen školní rok 1947/48 za stavu 42ž a z toho 27 hochů a 21 děvče. (ve
školním roce přistoupilo 11 žáků a vystoupili 2 žáci).

Školní rok 1948–1949
Školní rok 1948–49 zahájen dne 1. září 1948. Poněvadž počet dětí se zvětšil, byla zdejší škola
rozšířena na školu dvoutřídní. Školní obvod nezměněn – obce: Žižice, Vítov, Drnov a 2 děti z Luníkova.
Správou školy pověřen ředitel Jan Roznkranc. Ostatní učitelé: B. Bozděchová, litr. Učitelka, Božena
Šíchová, učitelka domácích nauk, Jaroslav Španihel, farář římskokatolický.
Stav žactva: I. třída 14 chlapců a 9 dívek. II. třída 10 chlapců a 16 dívek. Celkem 24 chlapců a 25 dívek.
V 1. třídě vyučuje ředitel Jan Rozenkranc a ve II. třídě učitelka B. Bozděchová.
1. října byla přeložena do Zlonic Božena Šíchová a na její místo nastoupila Olga Dolečková. 1 října
nastoupil místo tajemníka při okresním školním výboru ve Slaném Jan Rozenkranc a na jeho místo
nastoupil 4. října učitel Antonín Vácha.
Běla Bozděchová studovala na státním koed. učitelském ústavu na Kladně, kde maturovala v roce
1935. Roku 1937 se podrobila zkoušce způsobilosti. Učila na těchto školách: Koleč, Olšany, Slaný,
Zlonice, v Hobšovicích byla pověřena vedením správy školy a pak v Žižicích.
Antonín Vácha působil na zdejší škole již roku 1939 – 41, kde je uveden jeho životopis. Z této školy byl
přeložen do Třebusic, odkud byl v roce 1942 na jednotřídní škole v Beřovičkách jako správce školy, v
roce 1944 byl nasazen do Poldiny huti a tam pracoval až do dubna 1945. Po revoluci nastoupil
vojenskou službu a v únoru 1946 působil ve Zlonicích, pak opět v Třebusicích a od počátku roku 194647 působil na obecní škole v Pcherách, odkud přešel na zdejší školu jako zástupce ředitele školy.
1. září, školní rok zahájen společně v I. třídě za přítomnosti rodičů a členů MNV a MŠR. Po uvítání ve
škole odešli všichni společně k pomníku padlých. Dívky položily kytičku k pomníku. Předseda MNV
pan Cimerman měl krátký proslov k mládeži a po jeho ukončení zahrány hymny československá a
ruská. Společný odchod do školy, kde promluvil ředitel školy a člen MŠR pan Karel Teichman, který ve
své krátké řeči žádal, aby mládež šetřila školní věci a jich úmyslně neničila.
3. září, Dr. E. Beneš zemřel. S úzkostí očekávaná smutná zvěst přišla. Dr. E. Beneš odešel, skončiv svou
práci. Odešel za svým vzorem, učitelem a přítelem, prvním presidentem Československé republiky T.
G. Masarykem. 30 let pracoval pro národ a stát jako pracovník prvního odboje, přes vedoucí činitele
naší zahraniční politiky až do funkce presidenta státu. V těchto chvílích skládance se před památkou
muže, který ze všech svých nejlepších sil a svědomí věnoval celý svůj život zájmům státu a blahu
našeho národa. Neklesl ani na chvíli pod tíhou svého zodpovědného úkolu, až tíha byla převeliká.
Neznal nic než práci, práci pro národ, pro svůj lid. Svůj úkol Dr. Beneš vykonal a splnil. Tím se zapsal
na 18
věky do zlaté knihy dějin národa a do našich srdcí. Jeho památka ať září mocným jasem do budoucích
let!
30. září, při hodině vlastivědy vzpomenuto Mnichova.
25. října, obě třídy navštívily filmové představení „Popelka“ ve Zvoleněvsi.
27. října, tento den v poslední vyučovací hodině bylo vzpomenuto 28. října. Školní oslava byla
společná, ke které byli pozváni rodiče a zástupci místních úřadů, kteří se nedostavili. Školní oslavu
zahájil ředitel školy a po jeho proslovu následovaly básně, tanečky nejmenších a národní písně. Na
ukončení byla zazpívána dětmi II. třídy československá hymna.
5. listopadu, vzpomenuto ve II. třídě při hodině vlastivědy výročí bitvy u Kyjeva.

6. listopadu, vzpomenuto 31. výročí Velké říjnové revoluce. Školní vzpomínky se zúčastnili rodiče.
Promluvil ředitel školy a děti recitovaly básně. Zakončeno československou a rusou hymnou.
23. listopadu, školní oslava k narozeninám presidenta Klementa Gottwalda. Ředitel školy zahájil
proslovem, ve kterém vylíčil život presidenta od mládí až do nynější doby. Žáci I. a II. třídy recitovali
básně. Oslava zakončena státní československou hymnou.
6. prosince, z podnětu ředitele školy byla provedena mikulášská nadílka. V první ranní vyučovací
hodině navštívili třídu čert a mikuláš a podělili všechny děti sešitkem a perem.
19. prosince, provedena vánoční besídka s nadílkou pro všechny přítomné děti. Besídka se konala v
tělocvičně za účasti mnoha rodičů. Besídku zahájila učitelka B. Bozděchová a po jejím proslovu
následovaly Šteckrovy koledy, básně, společné výstupy a recitace. Po programu následovala nadílka.
Každé dítě školou povinné obdrželo 2 sáčky. V jednom 25 kousků pečeného cukroví, 6 jablek, 1kus
vánočky , 1 kus šlehané buchty. v druhém byly 2 sešity, guma, tužka a modelovací hlína. malé děti
dostaly 10 kousků pečeného cukroví, 6 jablek a 2 kusy vánočky. Po nadílce se odebraly děti s rodiči do
II. tříd, kde maminky uvařili čaj. Každé dítě dostalo hrnek čaje a kus vánočky. Pečivo a jablka věnovaly
maminky. Výtěžek z besídky 1369Kčs. Přes vánoční svátky laskavostí několika tatínků byla zavedena
elektrická světla do obou tříd a hořejší chodby. Elektrické osvětlení zaváděl sám předseda SRPČ pan
Svoboda za pomoci předsedy MNV pana Cimermana a pana Teichmana z Vítova a pana Lind,
mlynáře.
21. prosince, v poslední vyučovací hodině bylo vzpomenuto 69. narozenin J. V. Stalina. Děti společně
vyslechly proslov ředitele školy.
6. ledna 1949, byl promítán úzký film odpoledne pro všechny děti. Večer pak svolána schůze rodičů.
Schůzi zahájil předseda SRPŠ a ředitel školy podal výkaz nadílky vánoční. Poté promítán film. Výtěžek
1136 Kč.
8. ledna, školní byt opustil bývalý ředitel školy Jan Rozenkranc, který se odstěhoval do Slaného. 19
19. ledna, do zdejší školy se dostavil Dánský Červený kříž, který provedl očkování dětí proti
tuberkulose. Očkovány byly všechny děti od 1. roku do 20. roku v obci: Luníkov, Vítov, Osluchov,
Žižice, Drnov, Blahotice. Dostavili se dánská lékařka a dva čeští asistenti, jejich podpisy jsou ve zdejší
kronice. První den byla provedena tuberkulinová zkouška a ostatní dny byly očkovány děti jen zdravé.
Na zdejší škole bylo očkováno 37 dětí z celkového počtu 50.
20. ledna byl promítán úzký film odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Výtěžek 635Kčs.
21. ledna, bylo vzpomenuto výročí smrti J. Lenina. Ředitel školy promluvil k dětem. Po jeho proslovu
děti přednesly básně.
14. února, vlastenecko dobročinná obec baráčníků „Podlesí“ věnovala zdejší škole částku 800Kčs na
školní potřeby.
23. února, vzpomenuto v každé třídě zvlášť 31. výročí založení Rudé armády.
25. února, v první vyučovací hodině v každé třídě vzpomněly děti 1. výročí vítězství pracujícího lid.
3. března, promítán úzký film pro mládež a večer pro dospělé. Výtěžek 440Kčs.
7. března, společně vzpomenuto 99. narozenin, prvního presidenta Československé republiky T. G.
Masaryka.

10. března, při hodině vlastivědy vzpomenuto prvního výročí úmrtí Jana Masaryka, ministra
zahraničních věcí.
15. března, vzpomenuto 10. výročí okupace našich zemí. KSČ v Žižicích darovala škole 2000Kčs k
jejímu zvelebení. Vzájemnost věnovala též škole 1500Kčs k témuž účelu.
24. března, konána schůze MŠR, na které bylo jednáno o zakoupení rozhlasového aparátu. MŠR
koupila do UU. třídy psací stůl za 600 Kčs.
14. – 26. března, na zdejší škole se vyvařovala pro děti polévka. Ředitelství školy obdrželo od ČČK
americkou konservu polévky. Vyvařovaly zdarma paní M. Cimmermanová a paní Beznosková.
29. března, KSČ Vítov – Blahotice věnovala škole k jejímu zvelebení 500 Kč.
6. dubna, zdejší školu navštívil okresní školní inspektor L. Zingl.
20. dubna, žactvo obou tříd zasadilo na obecní stráni 73 stromky to je 146% stanoveného závazku,
sebráno 8 526, 90 Kčs na rozhlasový přijímač to je 170, 52%stanoveného závazku. Děti si od října do
května nastřádaly 3 060 Kč, střadatelů ze všech 20
žáků = 54%. Darem věnovala Okresní spořitelna a záložna ve Slaném žactvu knihu „Praha
romantická“1. května, škola vyzdobena, děti poučeny o významu
4. května, zakoupen rozhlasový přijímač.
6. května, ve škole byla uspořádána oslava květnové revoluce, k níž byli pozváni rodiče.
15. května, toho dne uspořádala škola veřejnou besídku na svátek matek.
1. června, zdejší školu navštívili předseda J. braun a školní inspektor Ladislav Zingl.
8. června, toho dne byly děti s rodiči na výletě na Orlíku a na Dobříši.
9. 28. června, žactvo ve II. třídě se zúčastnilo povinně sběru mandelinky bramborové na katastru
žižickém.
15. června, žactvo ve II. třídě věnovalo vzpomínky A. S. Puškinovi.
20. června, ve II. třídě vzpomenuto 1. výročí smlouvy čsl – bulharské.
24. června, promítání filmu u Procházků od ministerstva zemědělství v rámci RDM.
27. června, výlet do Prahy. Pan Linda odvezl děti traktorem na nádraží a zpět.
30. června 1949 konec školního roku podle věstníku MŠVU sešit 10 ze dne 31. května 1948, číslo
výnosu 70 – malou školní slavností. Členové místní školní rady v tomto roce: Předseda: Alois Ušák,
členové ze Žižic: Jaroslav Svoboda, Jar. Beznoska, Václav Lukáš, Josef Linda, z Vítova: Karel Teichman,
z Drnova: Josef Novák, za učitelský sbor Antonín Vácha. Na celé škole bylo začátkem školního roku 48
dětí. Na konci zde bylo 50 dětí, z toho počtu bylo 11 německé národnosti a 3 maďarské národnosti.
Dle náboženského vyznání bylo 44 dětí římskokatolického a 6 čsl. vyznání.

Školní rok 1949–1950
Přesto že došlo k výměně celého učitelského sboru na zdejší škole a jmenovací dekrety došly
opožděně, provedena byla všechna předběžná opatření k slavnostnímu zahájení vyučování ve
školním roce 1949/50 dne 1. září 1949.
Po úvodním proslovu nově nastupujícího ředitele školy Františka Buzického na společném
shromáždění žactva a zpění směsi národních písní, ujal se slova za veřejnou správu předseda MNV v
Žižicích s. Václav Cimerman, který dětem představil nové učitele, vybídl je k pilné návštěvě školy a
plnění svých školních povinností, aby jednou dospěli v uvědomělé občany lidově demokratické
republiky, která jim už dnes zajišťuje radostné mládí v české 21
škole za plné podpory všech vrstev pracujícího lidu. Školní slavnost po vznesení zdravice presidenta
republiky Klementa Gottwalda a ministra školství, věd a umění prof. Zdeňka Nejedlého byla
zakončena státní hymnou. Po celý den vlála na školní budově státní vlajka.
Dnem 1. září 1949 došlo na zdejší škole v učitelských osobách ke značnému přeskupení. Dosavadní
zástupce ředitele školy Antonín Vácha ustanoven učitelem na střední škole v Brandýsku a učitelka
Běla Bozděchová ustanovena na národní škole v Pcherách. Na místo jmenovaných nově ustanoveni
zatímní ředitel národní školy v Pozdni František Buzický jako zastupující ředitel školy, protože místo
zatímní na zdejší škole váže Jan Rozenkranc. který zastupuje místo tajemníka při okresním národním
výboru, referát pro školní osvětu a těl. výchovu ve Slaném a Anna Formánková, zat. učitelka z národní
školy v Pcherách, bytem ve Slaném.
Jmenovaný František Buzický narodil se dne 10. července 1909 v Letech, okres Písek, kdež po
návštěvě obecné školy navštěvoval 2 ročníky měšťanské školy v Mirovicích, odkud přešel na státní
vyšší reálku v Příbrami, kde maturoval 17. června 1929. Poté konal presenční službu vojenskou od
1/10 1929 do 24/3 1931. Od 1. září 1931 navštěvoval abiturientský kurs při koedukačním uč. ústavě v
Příbrami, kdež vykonal dne 13. června 1931 zkoušku učitelské dospělosti a po 2 letech působení jako
výp. učitel na obecných školách v Pozdni, Srbči a Bdíní též zkoušku učitelské způsobilosti. Ve Bdíně
působil jako učitel. čekatel a později jako def. uč. podle §4 UZ od 1/9 1935 do 1/7 1936, kdy přešel na
místo def. učitele na obecnou školu v Pozdni, kdež s přerušením 4 měsíců v roce 1939 jako zástupce
nemocného řídícího učitele v Jedomělicích působil nepřetržitě až do 1. zří 1949 zprvu jako učitel a od
1. 11. 1945 jako zat. řídící učitel.
Anna Formánková narozená 29. prosince 1917 ve Slaném navštěvovala obecnou a 4 třídy měšťanské
školy v Slaném a poté učitelský ústav v Kladně, kde 15. 6. 1937 maturovala. Od 1. 9. 1937 působila
jako uč. hospitantka v Slaném a jako výp. učitel e Velké, okres Roudnice a od 26. 9. 1939 na četných
školách našeho okresu jako výp. později učitelská čekatelka a def. uč. podle §4. Nyní při vyučovací
povinnosti na zdejší škole navštěvuje vysokou školu pedagogickou v Praze.
Ručním pracím na škole opět vyučuje Olga Dobčková, ind. učitelka ze Zvoleněvse, bytem v Slaném.
Náboženskou výchovu řím.-katolickou v obou třídách vyučuje ve 4 týdenních hodinách farář Jaroslav
Španihel ze Zvoleněvse a náboženskou výchovu čsl. v 1 týdně učitelka čsl. náboženství Františka
Režná ze Slaného.
Počet žactva a) podle tříd: I. třída: 13h + 11d = 24 žáků, II. třída 17h + 17d = 31 žáků, na škole: 30h +
25 dívek = 55 žáků.
b) podle náboženského vyznání: římskokatolické: 47 žáků, čsl. 8 žáků = 55 žáků.
c) podle místa docházky: Obec Žižice 24 žáků, Drnov 20 žáků, Vítov 9 žáků a Luníkov 2 žáci.

Od počátku školního roku 1949/50 jsou zavedeny pro jednotlivé postupné ročníky národní školy nové
učebnice schválené a sestavené komisemi Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského v
Praze a MŠVU, které odpovídají duchu dnešní doby a doplňují v mnohém učební plán a učební
osnovy pro školy národní. Pro žactvo objednány a vyučuje se podle nich. Jsou to učebnice prozatímní.
Po zkušenostech letošního roku mohlo by dojít k vydání učebnic definitivních. 22
Dne 2. září dostavila se do zdejší školy komise složená ze zástupce KNV v Praze, pana okresního
školního inspektora L. Zingla a zástupce ORO ve Slaném pana okresního knižního inspektora Josefa
Lišky za účelem prohlídky výzdoby školy.
Na členské schůzi rodičů dětí zdejší školy konané dne 14. září 1949 došlo podle intencí nového
školského zákona k ustanovení Sdružení rodičů a přátel školy, jehož posláním je pomáhati škole nejen
finančně, ale i morálně při plnění jejich výchovných i vyučovacích úkolů. Složen prvního výboru je
následující: předseda p. Jaroslav Svoboda, dílo – vedoucí ČKD, Žižice čp. 44, místopředseda Josef
Šuma z Drnova, jednatel Karel Teichman z Vítova, pokladník Božena Štorková – Zemanová z Žižic,
revizoři účtů Josef Linda z Žižic čp. 18 a Brůža Josef z Žižic čp. 35.
V měsíci září a říjen 1949 z příkazu ONV ve Slaném zúčastnilo se povinně všechno žactvo školy se
svými učiteli hledací služby mandelinky bramborové celkem 6 prohlídkami bramborových kultur na
katastru obcí Žižic a Vítova. Účast byla kontrolována bezpečnostními orgány.
Ve středu dne 14. září 1949 zúčastnilo se všechno žactvo školy povinného školního představení
filmového ve Zvoleněvsi, v němž promítán sovětský film „Země horských výšin“ s barevným
přídavkem Červená Karkulka. Po návratu z filmového představení ve 14. hodin bylo již odpoledne
prázdno.
Sdružení rodičů a přátel školy ustanoveno na zdejší škole dne 14. září 1949. Podrobnější zápis učiněn
na straně předchozí této pamětní knížky. Složení prvního výboru SRPŠ sděleno okresnímu školnímu
výboru. Jako roku loňského došlo i letos v měsíci září k ustanovení Dorostu Čsl. Červeného kříže na
škole, jehož hlavním cílem je dbát o tělesné zdraví a pečovati o čistotu tříd a celé školy a plniti úkoly
celostátních akcí ČSČR. Členy Dorostu je celkem 42 žáků.
Od 10 září je na škole zavedeno přezouvání žactva ve škole. K témuž účelu zřízen na dolní chodbě
dřevěný regál na odložení vycházkové i přezůvkové obuvi. Přezouváním docíleno čistoty ve třídách i
na chodbách školy, zvláště za deštivého počasí, neboť největší počet žactva tvoří žactvo přespolní,
docházejí do školy neudržovanými cestami polními.
Škola, zvláště chodby postrádala výzdoby. Ve škole bylo jen několik zasklených obrazů. Označení tříd
a jiných místností chybělo vůbec. Během měsíce září a října opatřeno 16 vkusně zarámovaných a
zasklených obrazů – portrétů vynikajících osobností domácích i cizích, 2 větší obrazy – reprodukce
našich výtvarníků, jakož i 3 velké obrazy zasklené s bohatými rámy na reprodukce vlastivědné. Pro
třídy a chodbu zakoupeny 3 malé znaky republiky. Většinu obrazů věnoval škole ředitel školy
František Buzický.
Po příchodu nového ředitele školy zjištěno nedostatečné elektrické osvětlení. Doplněno provizorně v
bytě ředitele školy, zavedeno záchodu v přízemí, na schodech vedoucích na dvůr a do sklepa. Ve
třídách budou zavěšeny pendy, po 3 na třídu.
Koncem prázdnin opravena kůlna na školním dvoře. Brigádní oprava 2 zedníky z Drnova západní část
kůlny, která dosud nebyla omítnuta. Zhotoveny vnitřní dveře a okenní rám s okénkem a vraty do
garáže téže kůlny panem Karlem Kasinou ze Žižic. 23

Počátkem září instalována panem Jaroslavem Beznoskou nová železná pumpy u školní studny, která
dosahuje hloubky 24m. Až do postavení pumpy bylo nutno vodu donášeti ze vzdálené studny obecní
na návsi u vodní nádrže. Pomyšlení na vodovodní zařízení do školní budovy během dvou let za
předpokladu dostatku vody ve studni.
V podzimních měsících mimo pravidelný sběr odpadových hmot sebráno žactvem školy 42kg šípků a
123 kg žaludů, které odvedeny do příslušných sběren.
Na doporučení učitelského sboru provádí se na škole Okresní spořitelna a záložna ve Slaném
pravidelné měsíční spoření žactva. Pro tuto akci je u žactva zdejší školy pochopení a dociluje se
dobrých výsledků. Konečný výsledek spoření lze zhodnotiti až koncem školního roku.
Dne 28. září konala se povinná pracovní schůze učitelstva okresu slánského, na níž hlavním řečníkem
byla krajská inspektorka Kočková, která ve svém referátu o dnešním zaměření učitelské práce, o
postoji učitelstva k dnešnímu režimu a poslání dělnické třídy vůbec, jakož i o výzdobě škol v duchu
nového nazírání na současné dění v měřítku státním i mezinárodním. Pracovní schůze zúčastnili se
oba členové učitelského sboru.
Dne 2. a 3. září došlo k přestěhování nově nastupujícího zást. ředitele školy Františka Buzického z
jeho dosavadního působiště - Pozdně do naturálního bytu v národní škole v Žižicích. Dosavadní byt ve
škole vyžadoval četných oprav po stránce osvětlení i vymalování. O vlastní přestěhování měl hlavní
podíl předseda MNV v Žižicích pan Václav Cimrman, který opatřil 2 traktory místních rolníků pánů
Josefa a Antonína Lindy, kteří je osobně řídili a při nakládání osobně vydatně pomáhali. Cestou stihl
rodinu ředitelovu prudký liják, takže musila s panem J. Lindou hledati v hostinci na Písku u Slaného
útočiště před nepohodou a všichni promoklí za dětského pláče s úzkostí sledovali, zda vození králíci a
jiné drobné zvířectvo jsou dosud naživu. Jaké však bylo milé překvapení v Žižicích, kde již nás
očekávalo mnoho mužů, kteří ochotně pomáhali a skládali nábytek a ostatní zařízení bytová. Zatím i
mnoho školních dětí nakupilo se na školním dvorku a ochotně vypomáhalo při sklížení zásob a
různého nářadí. Budoucnost teprve ukáže, bylo-li to upřímné přijetí učitele, který přichází do obce s
úmyslem podle svých sil plniti úkoly svého důležitého povolání jako vychovatel mládeže i
spolupracujících dospělých.
Dne 12. října zúčastnilo se všechno žactvo filmového představení ve Zvoleněvsi, kde shlédlo sovětské
filmy. Věda a technika, Srdce člověka a Perla Kavkazu.
Podle vládního usnesení konány letos oslavy 28. října až v neděli dne 30. října. Místní oslava
uspořádána byla MRO (místní radou osvětou) v uvedený den v hostinci pana Antonína Procházky za
součinnosti národní školy a ČSM/Čsl. svazu mládeže. Sál byl pro tento účel vkusně vyzdoben ČSM. O
programu podíleli se dramatický kroužek národní školy v Žižicích s ČSM. Na pořadu byla tato čísla: 1.)
Zahájení předsedou MRO panem Antonínem Procházkou, 2.) Píseň práce – všichni přítomní, 3.) 28.
říjen – báseň – žáci 2. postupného ročníku, 4.) Osvobozenému praporu – sbor. recitace dra. kroužku,
5.) Sborová recitace 28. říjen – ČSM, 6.) Píseň Bývalí Čechové – dram. kroužek, 7.) Proslov ředitele
školy, 8.) Sládek: Zas jednou svoji – Jana Procházková, členka ČSM, 9.) Naše republika – báseň –
Marie Cimrmanová, ČSM, 10.) Slovanská lípa – sbor recitace dram. kroužku. 11.) Naše republika –
báseň, M. Bohová, ČSM, 12.) Pásmo národních písní – dram kroužek, 13.) Básně dětí, 28. říjen, Vlajko
vlaj! Českému kraji, 14.) Slavíme 28. říjen – pásmo dram. kroužku, 15.) Pásmo 24
národních písní – dram. kroužek, 16.) Pásmo básňových úryvků pokrokových básníků – ČSM, 17.)
Zakončení a hymny. Účast občanstva dobrá.

V měsíci září a říjnu 1949 konalo se dvakrát v měsíci povinné školení učitelstva o marx-leninismu ve
zvláštní škole ve Slaném, kterého se zúčastnili všichni členové učitelského sboru.
Den 24. října 1949 byl slaven všemi členskými státy Spojených národů. O významu Charty SN a úloze
SSSR a našich zástupců u SN v boji za mír promluveno žactvu v hodinách vlastivědy v týdnu od 24. –
30. 10. způsobem přiměřeným věku a chápavosti žactva.
Dne 7/11 1949 dostavili se do zdejší školy zástupci Okresního sekretariátu KSČ spolu s okr. osv.
inspektorem s. Jaroslavem Šťastným ze Slaného, aby vykonali kontrolu výzdoby školy k oslavám
Říjnové revoluce.
V sobotu dne 5. listopadu 1949 vzpomenuto 32. výročí Velké říjnové revoluce v Rusku na zdejší škole.
Žákům objasněn význam revoluce a uchopení moci dělnickou třídou, vznik SSSR a důsledky její na
ostatní pracující lid celého světa a vliv i na naše osvobození a duchu hesla raženého naší vládou k
letošním oslavám: Bez 7. listopadu 1917 nebylo by 28. října 1918.
Dne 8/11 1949 konána pracovní schůze učitelstva 3. okrsku Pražského kraje v Kladně, kde vedli
politických referátů debatováno o všech školských otázkách a předvedeny v jednotlivých sekcích
praktické ukázky vyučování v duchu nových učebních osnov s použitím nových učebnic podle zásad
tvořivé školy. Současně měli účastníci možnost shlédnouti nově vybudovaný zimní stadion a
památnosti Kladna. Za zdejší učitelský sbor byla přítomna schůze učitelka II. třídy Anna Formanková.
Z podnětu Svazu čsl. sovětského přátelství a výzev Okresní rady osvětové pořádány ve všech obcích
lidové kursy ruštiny, jejichž účelem bylo naučit nejširší vrstvy pracujícího lidu azbuce, aby byly
schopny čísti sovětský tisk – tisk našeho spojence a položili tak základy k hlubšímu soukromému
studiu ruského jazyka. Kursy trvaly od listopadu 1949 do konce listopadu 1950 a obsáhly 12 lekcí. LKR
byl veden ve zdejší obci ředitelem školy. Zúčastnilo se ho 27 posluchačů, ale absolvovalo jej pouze 10
účastníků. Vyučováno bylo v budově národní školy po 2 týdenních hodinách od 19. do 21. hodiny.
V pátek 18. listopadu 1949 vykonal inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor s. Ladislav Zingl ze
Slaného. Byl přítomen vyučování v obou třídách a po skončení inspekce udělil vyučujícím potřebné
pokyny metodické. Současně dán řediteli školy příkaz k odstranění portrétů bývalého presidenta
republiky Dr. Eduarda Beneše z četných stěn ve třídách, kde již byly při jeho příchodu na škole
umístěny. Příkaz byl splněn dne následujícího.
Místo oficiálních oslav narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda připadajících na den 23.
listopadu vyhlášen letošního roku „Týden vzorné práce“ od 21. – 26. 11. 1949, v němž narozeniny
presidenta byly uctěny vzornou prací nejen učitelstva, ale i žactva. Výsledek tohoto týdne sdělen
Místní skupině svazu zam. školství a osvěty ve Slaném. O životním díle presidentovi bylo žactvo
poučeno v hodině čtení. 25
Před vánocemi dne 10. 12. 1949 uspořádána ve škole prodejní výstava knih ze zásob ORO (okr. rady
osvět.) ve Slaném. Většina vystavených knih prodána a výtěžku použito k nákupu potřeb pro žactvo.
Podle pokynů ministerstva školství věd a umění podepsalo všechno žactvo školy s učiteli k 70.
narozeninám J. V. Stalina gratulační arch, dodaný MNV, který byl po skončení podpisové akce v obci
doručen spolu s ostatními ONV ve Slaném, jenž je odesílal do Prahy po zhotovení uměleckých desek.
Místní oslava 70. narozenin J. V. Stalina, vůdce dělnické třídy celého světa, uspořádána péčí Národní
fronty za součinnosti MRO, SČM a školy, z nichž dvě poslední schůzky se postaraly o důstojný
program, v hostinci pana Antonína Procházky v Žižicích. Ve vkusně vyzdobeném sále s velkým
portrétem Stalinovým v čele sešlo se hodně občanstva místního, které nejen pozorně vyslechlo

program, ale svou účastí projevilo své sympatie k Sovětskému svazu, jako velkému vůdci a jeho Rudé
armádě, která nám přinesla svobodu z nacistického jha.
Ředitel školy František Buzický věnoval dětem k vánocům 1949 darem celkem 54 dětských knih.
Každé dítě školy podle věkového stupně obdrželo knihu s věnováním.
Vánoční prázdniny ve školním roce 1949/50 potrvaly od 23. prosince 1949 do 2. ledna 19 1950
včetně. Vyučování započalo v úterý dne 3. ledna 1950. Během prázdnin provedly matky školních dětí
z obcí Žižic, Vítova a Drnova brigádní úklid školní budovy. Odměny za úklid zřekly se ve prospěch
školy.
Dnem 1. ledna 1950 vstupuje naše republika do 1. roku pětiletky. Na všech pracovištích konány
krátké projevy ke shromážděným pracujícím. Při nástupu účinkovaly hudby a cestou do práce ve
vlacích a autobusech mělo se hráti na harmoniky, v obcích s rozhlasovým zařízením vysílali
reprodukovanou hudbu. Žactvo ve školách podle pokynů MŠVU bylo poučeno o významu 5 letého
hospodářského plánu pro další vývoj našeho státu na cestě k socialismu.
Hospodářství národních výborů od 1. 1. 1950 upravuje vyhláškou číslo 279/1949 Sbírky. Podle oddílu
9 §38 tohoto zákona se školní obce a školní újezdy v českých zemích zrušují a jejich práva a závazky
(finanční) přecházejí na stát. Protože dosud nebylo vydáno příslušné vládní nařízení o výkonu jen
lidové správy v obcích, lze činnost újezdních a místních školních rad – ve smyslu ustanovení §41 cit.
zákona – považovat již jen za likvidační. Finanční rozpočet na národní školu pro rok 1950 byl již
včleněn do rozpočtu místního národního výboru v Žižicích. Nebudou již přiškolení přispívati na
rozpočet školní, jak tomu bylo až dosud. Místní školní rada po skončení vyúčtování a zpracování
účetní závěrky za rok 1949 převedla podle pokynů ministerstva financí pokladní hotovost k 1. 1 1950
MNV v Žižicích.
Dne 24. ledna vzpomenuto podle pokynů MŠVU 26. výročí úmrtí zakladatele SSSR – prvního
socialistického státu světa a duchovního vůdce sovětského dělnictva
V měsíci prosinci a listopadu, lednu 1950 připravena a nacvičena s žáky dramatického kroužku při
zdejší škole divadelní hra Joži Mettlerové-Toucové. Slavný mistr Kopřiva. Provedení uskutečněno v
hostinci pana Antonína Procházky v Žižicích v neděli dne 29. ledna 1950 v 14. hodin na velké účasti
dětí a občanstva nejen místního, ale i okolních obcí. Jak po stránce technické, tak i provedení
účinkujících dětí mělo tato divadelní hra takový úspěch, že voláno po opakování v některé sousední
obci. Po dohodě s rodiči došlo 26
k opakování představení v obci Drnově příští neděli dne 5. února 1950 po jedné zkoušce a pololetních
prázdninách. Také zde měly děti úspěch a velký sál pana Pospíšila byl naplněn nejvíce dospělými.
Sluší zde poznamenati, že to bylo po prvé, kdy žactvo zdejší školy účinkovalo v obci, z níž vyšel
iniciátor a hlavní původce žižické školy pan Václav Dundr a její velký příznivce a kde ukázalo, že i po
stránce umělecké je mládež školy žižické svými učiteli dobře vedena.
Dnem 31. ledna 1950 ukončeno I. pololetí školního roku 1949/50 vydáním školních zpráv téhož dne v
poslední hodině vyučovací. Pololetní prázdniny potrvaly od 1. února do 4. února 1950. vyučování
započalo opět v pondělí dne 6. února 1950. Nastalo opravdové zimní počasí, které poskytlo dětem
možnost užíti všech zimních sportů, aby osvěženy navrátily se ke své školní práci s úmyslem doplniti
co nejdříve své mezery ve vědomostech a zlepšili v II. pololetí svůj prospěch.
Dne 4. února 1950 vzpomenuto ve škole 130. výročí narození slavné české spisovatelky Boženy
Němcové, narozena 4.2 1820 a umřela 21/1 1862. Třídní učitele promluvili k svému žactvu a významu
této spisovatelky pro české slovenské umění a přečetli ukázky z jejího díla.

Podle rozhodnutí výboru místní organizace KSČ konalo se v době od listopadu 1949 do června 1950 v
budově zdejší školy politické školení členů KSČ.
Dne 1. března 1950 konalo se z rozhodnutí vlády národní sčítání podle stavu z noci 28- února na 1.
března. Sčítáním komisařem pro zdejší obce jmenován ředitel školy František Buzický, sčítacím
revizorem pan Jaroslav Uzka, rolník ze Žižic. Sčítání konáno ve dvou etapách pro rozsáhlost sčítacího
materiálu a to 1. března a 277. května. Vedle sčítání osob zaznamenáváno počet domů, bytů jejich
obytný stav, počet domácností, dále soupis veškerého domovního majetku, zvířat, nářadí a strojů,
výnosy a dodávkové povinnosti zemědělců, výnosy a zařízení živností a řemesel, národních podniků.
Podle toho bylo ve zdejší obytných domů 62, jiných 1, obydlených 60, neobytných (bývalé deputátní
domky rolníků) 3, počet bytů 80, z toho obydlených 75, neobydlených 5, z toho s1 místností. 9 se 2
místnostmi 48 se 3 místnostmi, 19 se 4 místnostmi, 2 s 5 místnostmi. Počet souhrnných domácností
činí 78 s celkovým počtem 220 osob. Všichni zemědělci, živnostníci a řemeslníci v obci museli
vyplňovati za svůj obor práce příslušné dotazníky o svém majetku a jeho výnosu. Práce sčítání
vyžadovala si velkého pracovního vypětí denně do pozdních hodin nočních, neboť velká většina
občanstva si nevěděla ve vyplňování dotazníků rady.
Při vyučování vzpomenuto 2. výročí únorových událostí způsobem věku žákům přiměřeným a škola
pro tento účel vyzdobena. Žactvu doporučena účast na veřejných oslavách ve svých obcích.
Oslava 100. výročí narození Tomáše Garigue Masaryka, prvního presidenta republiky Československé
se udála tak, jak stanovil výnos MŠVU z 21. 1. 1950 č 51 125-I ve Věstníku MŠVU roč. VI. str 15: Dne 7.
března 1950 bude na školách všech druhů a stupňů vzpomenuto 100. výročí narozenin T. G.
Masaryka. V ten den se shromáždí žáci v 10. hodin dopoledne v největší místnosti školy a vyslechnou
program, vysílaný Čsl. rozhlasem, v němž bude zařazen projev ministra školství, věd a umění prof. Dr.
Zdeňka nejedlého. 27
Ve středu 9. března 1950 zúčastnilo se všechno žactvo školy maňáskového divadelního představení
Tonda čaroděj a Zlatý motýl ve Zvoleněvsi, uspořádaného Oblastní loutkovou scénou z Kladna.
Dne 27. března provedl z příkazu ONV ve Slaném vrchní strážmistr Polanecký ze Zvoleněvse
informativní školení mládeže ve zdejší škole s thematy: a) Dopravní předpisy a příčiny, z nichž vznikají
neštěstí a smrtelné úrazy, b) nálezy zbraní, střeliva, výbušnin a zacházení s nimi, c) ochrana dětí proti
zločincům a pohlavně úchylným osobám a před zpustlostí, d) dělání ohníčku při hraní, e) šeptavá
propaganda, nálezy a rozšiřování ilegálních letáků, f) jednotná zemědělská družstva.
V sobotu dne 1. dubna 1950 provedena na zdejší škole pro žactvo i rodiče mírové slavnosti 1950 s
tímto pořadem: Pochod demokratické mládeže, proslov, pásmo „Bojujeme za mír“, recitace básní: Je
proti nám, kdo není s námi, Nejsme sami, píseň: Pionýři, poselství školní mládeže k rolnictvu, pásmo
národních písní doslov a státní hymna.
V době od 27. března do 1. dubna probíhal na školách Týden čistoty, do něhož se zapojilo i žactvo
zdejší školy soutěžením v čistotě nejen třídní, školní budovy, ale i osobní a svých věcí. Měl dobrou
výchovnou tendenci.
Velikonoční prázdniny na školách potrvaly od 5. – 11. dubna. Pravidelné vyučování započalo 12.
dubna.
Jako roku loňského i letos v jarních měsících sbírán ve všech obcích školního obvodu řepný nosatec,
který působil značné škody na řepách, zvláště v Drnově.

Ve čtvrtek dne 20. dubna 1950 snesla se nad zdejším krajem první jarní bouře, která přinesla s sebou
silné krupobití, které způsobilo značné škody na právě rozkvetlých třešních. Na školné zahradě ležela
vrstva krup do výše asi 20 cm, kroupy dosahovali velikosti slepičích vajec, místy i větší. Střecha školní
budovy byla značně poškozená, ač okna školní budovy i proti západu zůstala zkázy ušetřena.
Na 21. dubna 1950 připadlo 80. výročí narození V. J. Lenina. Na škole vzpomenuto Leninova života a
jeho boje za šťastnou budoucnost pracujících dělníků celého světa. Škola pro tento účel byla
slavnostně vyzdobena.
Žactvo školy zúčastnilo se ve dnech 26. dubna, 24. května a 21. června povinných filmových
představení ve Zvoleněvsi, na nichž promítány filmy: Kouzelný míč, Noční romance, Na zeleném
trávníku, Vzpoura hraček, Panenky a panáčci, Ukolébavka, Pan Prokouk vynálezcem, Vánoční sen a j.
K výzvě krajského národního výboru v Praze provedlo žactvo zdejší školy dobrovolný sběr hlemýžďů
pro Ústřední hlemýždí družstvo k získání cizích valut pro naše hospodářství. Sbíráno a odesláno 34 kg
živých hlemýžďů.
Svátek práce slaven na celookresní manifestaci ve Slaném, které zúčastnilo téměř všechno žactvo
školy. Ze zdejší obce vyjíždělo se na ozdobném traktoru s vlečným vozem, který byl plně osazen,
nehledě k tomu, že ještě značná část občanstva odjížděla na 1. máj autobusy a vlastním dopravními
prostředky. 28
Od měsíce dubna do konce prázdnin prováděna hledací mandelinková služba na brambořištích obcí
Luníkova, Žižic a Drnova za vedení obou učitelů. Doba hledání o prázdninách byla započtena
učitelstvu do jeho prázdninové pracovní pomoci.
Dne 18. května navštívilo zdejší školu 5 abiturientů slánského gymnázia, aby vykonali náslech v I. třídě
a provedli učební výstup v obou třídách, jako průpravu pro své budoucí učitelské povolání. Současně
byl přítomen soudruh okresní školní inspektor L. Zingl, který při této příležitosti vykonal inspekci
školy.
V pondělí dne 15. května podepsalo všechno žactvo školy i se svými učiteli podle příslušných úředních
pokynů Stockholmskou mírovou resoluci, žádající zákaz používání atomových zbraní a odevzdalo ji
pak v rámci podpisové akce MNV v Žižicích k doručení ONV ve Slaném. Tímto činem zapojila se i zdejší
škola do světového tábora míru.
Během školního roku od října 1949 do května 1950 prováděno v obou třídách spoření žactva, které
mělo následující výsledek: úhrnem uspořeno 24 216 Kčs. Průměr spořivosti žactva 60%, průměr úspor
na žáka 550 Kčs. Podle průměru celkových úspor na žáka v celookresní soutěži umístila se zdejší škola
mezi 5 nejlepších škol na okresu. Jako odměnu za pilné spoření byli vybíráni Okresní spořitelnou a
záložnou ve Slaném 4 žáci na výlet k Máchovu jezeru a vydána 1 letenka pro Miluši Procházkovou ze
Žižic k okružnímu letu nad Slaným a okolím.
Povinného politického školení učitelského zúčastnila se třídní učitelka II. třídy v měsíci březnu v
Liblicích u Českého Brodu a ředitel školy v měsíci červenci ve Slaném.
Svatodušní prázdniny v tomto roce trvaly pouze dva dny 28. a 29. května.
Dne 20. června provedla čtyřčlenná komise zaměstnanecké rady uč. prověrku pracovišť. Přešetřila
prac. výsledky u žactva 1. a 5. postupného ročníku.
Zápis žactva do I. třídy proveden dne 28. června 1950 v době od 10 – 12 hodin. Zapsáno: 4 chlapci + 3
dívky = celkem 7 žáků.

Všechny nové učebnice byly letos objednány pro příští školní rok prostřednictvím ONV – IV. referát,
kam byly přímo státním nakladatelstvím v Praze odvezeny a odkud distribučními komisemi přiděleny
přímo školám. Tímto opatřením získána SL. nakladatelství značná částka, která mohla býti použita k
zlevnění knih a udělení peněžitého příspěvku okresu ve výši 10 000kčs na školské potřeby.
Pravděpodobný počet žactva podle výsledků zápisu a klasifikační porady pro školní rok 1950/51:
1. postupný ročník: 4 chlapci + 3 dívky = 7 žáků
2. postupný ročník: 5 chlapců + 7 dívek = 12 žáků
3. postupný ročník: 4 chlapci + 3 dívky = 7 žáků
4. postupný ročník: 6 chlapců + 4 dívky = 10 žáků
5. postupný ročník: 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků
celkem na škole: 24 chlapců + 22 dívek = 46 žáků. 29
Žactvo před odchodem na prázdniny bylo poučeno o životě a významu Mistra Jana Husa, jednoho z
našich velikánů nejvýznačnějšího a žactvu doporučována účast na oslavách ve svých obcích.
Školní rok 1949/50 byl ukončen dne 30. června 1950 zhodnocením celoroční práce za přítomnosti
veřejných činitelů v obci rozdáním školních zpráv a vybídnutím, aby žactvo podle svých sil zapojilo se
do společných žňových prací a současně podle směrnic Československé pojišťovny n. p. poučeno o
příčinách požáru a jak jim zabrániti, aby byl šetřen národní majetek.
Během hlavní prázdnin provedeny tyto práce ve škole: opravena omítka u vchodu školy, na
chodbách, záchodech, vymalovány chodby, záchody s předsíní, opatřeny skleněné výplně u dveří
školních záchodů, čímž docílena světelnost horní chodby, zakoupeny visuté květiny na chodbu a
opatřeny k nim vkusné poličky, opravena poškozená skříň, postavena část zdi podlé na východní
straně školní zahrady, zasklena některá okna, opravena střecha školní budovy pořízen stolek pro
psací stroj aj.
Během velikonočních svátků provedena nová úprava kabinetu po vyklizení řádně vybílena staré
věšáky nahrazeny novými, obrazy znovu přečíslovány, roztříděny podle vyučovacích předmětů,
napsány nové seznamy obrazů abecední, takže je rychlá orientace v obrazech při potřebě k
vyučování. Tato úprava vyžádala si hodně času, ale slouží nyní dobře svému účelu.

Školní rok 1950–1951
Nový školní rok 1950/51 zahájen byl slavností dne 1. září 1950 za přítomnosti rodičů dětí a zástupců
lidosprávy. Žactvo našlo školu čistou s vymalovanými chodbami, vyzdobenou a připravenou již k
vyučování. O to se postaralo učitelstvo školy již během hlavních prázdnin, které také připravilo pro
všechno žactvo nové učebnice. Po úvodním slovu předsedy MNV Václava Vaise přivítal se s dětmi
ředitel školy, který je seznámil s novým pracovním plánem školy na I. pololetí nastávajícího školního
roku. Po té zástupce žactva poděkoval přítomným zástupcům lidosprávy a učitelům za práci pro
radostné prostředí školní práce. Žactvo pásmem národních písní a hymnou zakončilo nový radostný
nástup do sví školní práce.
Učitelský sbor zůstává nezměněn. Na škole působí jako ředitel školy František Buzický a učitelka Anna
Formánková. Jako ostatní učitelé na škole působí P. Jaroslav Španihel, řím-kat. farář a vikář ze
Zvoleněvse, který vyučuje na škole náboženství římskokatolické ve 2 týdenních hodinách a paní
Františka Režná ze Slaného, které vyučuje náboženství českoslov. v 1 týdenním vyučovací hodině.
Počet žactva proti počtu roku loňského je značně nižší, protože značný počet dětí zemědělských
dělníků, ponejvíce národnosti maďarské a německé, přesídlil s rodiči do míst, kde jsou státní statky a
též hodně německých rodin přesídlilo do Německa.
Rozdělení tříd:
a) Podle tříd:
I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 4chl + 2d = 6žáků 30
2. oddělení – 2. postupný ročník: 5chl + 8d = 13žáků
II. třída 1. oddělení – 3. postupný ročník: 4chl + 3d = 7žáků
2. oddělení – 4. postupný ročník: 6chl + 4d = 10žáků
3. oddělení – 5. postupný ročník: 5chl + 5d = 10žáků
Celkem na škole 24 chlapců + 22 dívek = 46 žáků
b) Podle náboženského vyznání:
římskokatolický: 39, čsl: 7
c) Podle místa docházky:
Obec Žižice: 17 žáků, Drnov: 18 žáků, Vítov 9 žáků, Luníkov 2 žáci.
V neděli dne 3. září 1950 uspořádaly všechny složky Národní fronty v Žižicích „Mírové dožínky“. Ve
14. hodin odešel průvod s hudbou od Vítova do středu ovce, kde po přivítání přítomných předsedou
MNV konán koncert. Při němž uspořádána zábava pro školní mládež – hry, závody, tombola, střelnice
a podobně jako odměna mládeži za výpomoc při žních, požární hasičské službě a hledání mandelinky
bramborové. Shozen letadlem aeroklubu věnec jako dík města lidu venkova za věrnou sklizeň.
Přestávky byly vyplněny programy skupin ČSM za Žižic a Zvoleněvse. Děti užily slušné zábavy za
dozoru učitelstva a měly radost, že i jejich práce byla takto odměněna.
Po předcházejícím školení teoretickém ve Slaném a praktickém v Kralovicích prováděl po celý měsíc
září 1950 ředitel školy geonomický průzkum půdy na katastrálním území obcí Žižic, Drnova a Luníkova
za účelem sestavení nové podrobné geonomické mapy ČSR.

K odůvodněné žádosti ředitele školy provolil ONV ve Slaném na zdejší škole pro školní rok 1950-51
částečné nedílné dopolední vyučování. Vyučuje se do 12 případně 13 hodin mimo pondělí a čtvrtka,
kdy je celodenní vyučování.
V září provedlo žactvo školy sběr šípků. Celkem sebráno 60kg šípků, které byly dodány
Hospodářskému družstvu ve Slaném.
Dne 7. září konán v celé republice Den horníků. Škola pro ten účel vyzdobena a žactvo během
vyučování poučeno o významu horníka a hornické práce pro budovatelské úsilí našeho státu.
Na výzvu ROH – Svaz zaměstnanců školství a osvěty uzavřel učitelský sbor dne 9. září 1950 kolektivní
socialistické závazky, které se týkaly rozšíření spolupráce učitelského sboru s lidosprávou – provedení
reorganizace veřejné obecní knihovny v Žižicích a spolupráce s masovými organizacemi při pořádání
kulturních podniků v Žižicích. Všechny tyto závazky mají býti splněny do konce I. pololetí školního
roku 1950/51 a kontrolovány osvětovým a knihovnickým inspektorem při ONV ve Slaném.
Ve středu dne 29. 9. zúčastnilo se žactvo školy filmového představení ve Zvoleněvsi, kde promítaly
filmy: Horolezci v Tatrách, Cukr a Čapí rodinka.
Dnem 30. září 1950 rozvázala školní a uklízečka zdejší školy soudružka Marie Cimrmanová svůj
pracovní poměr v důsledku přestěhování do Hořešovic, okres Slaný. Svůj kladný poměr ke škole
projevila už tím, že jako manželka předsedy MNV ujala se této práce 31
již v roce 1948, kdy tuto práci nechtěl v obci nikdo vykonávat. Až do opatření nové uklízečky bude
práce školnické obstarávat rodina ředitele školy.
Dne 2. října provedena podle pokynů ONV ve Slaném ve zdejší škole oslava Dne čsl. armády. K této
slavnosti dostavili se jako zástupci armády svob. slánské posádky Zelenka a Novotný. Na Pořadu bylo:
Píseň práce, proslov ředitele školy, recitace básní, ruské písně, pásmo českých písní, projev zástupců
armády, slib dětí, že se budou pilně učit, čsl. hymna.
Dne 3. října navštívil zdejší školu v doprovodu okresního školního inspektora L. Zingla krajský školní
inspektor, který se hlavně zajímal o výzdobu, čistotu školy a plánování školní práci pro I. pololetí
letošního roku, jakož i o mimoškolní práci učitelů v obci.
Ve dnech 14. a 15. 10. konána ve Slaném zdravotnická konference, jíž se ve funkci zdrav. ref. MNV
zúčastnil ředitel školy. Na konferenci byly řešeny i otázky školní hygieny.
V pondělí dne 16. října 1950 promítány pro žactvo národních škol ve Zvoleněvsi filmy: Veselá
zahrádka, Pohádka starého dubu, Liška a drozd, V začarovaném zámku, Neděle v pražské zoo.
Zúčastnilo se všechno žactvo zdejší školy.
Oslava 28. října 1950 provedena byla na škole dne 27. října v poslední vyučovací hodině podle
směrnice ministerstva školství, věd a umění. Aktivně se žactvo zúčastnilo místní veřejné oslavy. V
odpoledních hodinách provedlo všechno žactvo školy štafetový běh, který byl proponován ONV ve
Slaném na počest 33. výročí Velké říjnové revoluce. Místní štafeta probíhala: Osluchov – Luníkov –
Žižice – Vítov – Slaný. Pozdravnou stužku s heslem „Se sovětským svazem za mír“ zhotovila s
uměleckým vkusem Jana Procházková ze Žižic. Zdejší mládež školní obsadila úsek: Žižice – MNV –
Blahotice. Štafetu ve Slaném předala mládež vdovská u radnice města Slaného do rukou okresního
školního inspektora Ladislava Zingla.
Dne 7. listopadu vzpomenuto 3. výročí velké říjnové revoluce ve vyučovacích hodinách na společném
shromáždění žactva. Třídy i škola byly pro tento účel vhodně vyzdobeny.

Od 20. – 25. listopadu vyhlášen „Týden vzorné práce“ k uctění 54. narozenin prvního dělníka
republiky presidenta Klementa Gottwalda, v jehož životní práci pro dělnickou třídu vzpomenuto dne
23. 11. 1950.
I v letošním školním roce je na škole zavedeno spoření žactva v rámci celookresní soutěže. Spoření je
učitelstvem u žactva propagováno a vykáže jistě na konci školního roku 1950/51 dobré výsledky.
Spoření na škole provádí ředitel Okresní spořitelny a záložny ve Slaném pan Pěknica.
Na počest I. sjezdu čsl. obránců míru v Praze roku 1950 pořádána v celé republice tzv. Byškovská
akce, která spočívala v tom, že školní děti sbíraly potvrzenky z darovaného mléka
nadkontikentingentního od místních zemědělců, které se zavázali dodati. Sebráno bylo z místní a
přiškolených obcí celkem 509 litrů. Zdejší škola byla odměněna knihou, kterou zakoupila a
prostřednictvím školského referátu ONV ve Slaném dodala Mlékárna ve Slaném. 32
Opět v letošním roce byl ustanoven na škole Dorost ČSČR. Přihlášeno bylo všechno žactvo II. třídy,
které může již plniti zdravotnické úkoly Divize ČSČR.
Dne 8. prosince 1950 vykonal inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor soudruh Ladislav Zingl,
který byl přítomen vyučování v obou třídách. Po inspekci udělil vyučujícím příslušné pokyny
metodické. S výsledkem práce školní i mimoškolní učitelstva byl spokojen.
Na schůzi rodičů školních dětí bylo opět ustanoveno při zdejší škole Sdružení rodičů a přátel školy.
Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Svoboda, dílovedoucí ČKD, Žižice čp. 44, místopředsedou Josef
Šůma z Drnova26, jednatelkou učitelka A. Formánková, pokladníkem Božena Štorková – Zemanová z
Žižic čp. 11, revizory účtů Josef Linda z Žižic 18 a Josef Brůža z Žižic čp. 35.
Dnem 1. dubna 1950 vstoupil v platnost nový řád pro učitele a nový platový řád pro správní
zaměstnance (inspektory, tajemníky šk. referátu, školníky a uklízečky). Znamená proti dosavadním
platovým předpisům velké finanční nadlepšení, zvláště pro nastupující učitelské síly. Základní plat
vychází z číslice 4000 Kčs a je odstupňován do tříd podle počtu let a vykonané přestupové zkoušce. K
němu druží se plat diferenční, který je ohodnocením práce v odděleních malotřídních škol i škol
respektive tříd s vyšším počtem dětí. Je vyplácen se základním platem za uplynulé pololetí. K nim
druží se přídavky na děti, značně zvýšené, jakož i ředitelské přídavky u vedoucích škol. Všichni učitelé
a správní zaměstnanci byli již na podkladě předložených přihlášek převedeni do nových platových
poměrů a započtena jim i doba strávená v jakékoli pracovním poměru za předpokladu ponemoc.
pojištění po dovršení 18. roku věku.
Dne 13. 12. 1950 a ve dnech následujících bylo ve zdejší škole prováděno povinné očkování dětí
školních i mimoškolních proti tuberkulose ČSČR ze Slaného. Očkování bylo společné pro obce Žižice,
Drnov, Vítov a Luníkov.
Na základě dopisu ministerstva školství věd a umění Dr. Zdeňka Nejedlého a ministra zemědělství
Julia Ďuriše vesnickým učitelům svolána zaměstn. radou učit. SZŠO ve Slaném na neděli dne 17.
prosince 1950 pracovní schůze vesnických učitelů, na níž diskutováno bylo o zmíněném dopise po
úvodním proslovu předsedy ZRU Emila Spalovi, který vyzýval všechno učitelstvo k zapojení se do
socialistického budování vesnice v rámci JZD. Na tribuně vystřídal se zástupce šk. ref. Josef Braun,
zástupce ČSM, školní inspektor Ladislav Zingl, zástupce JZD na okrese Oldřich Pokorný z Drnova aj. V
diskusi se nejlépe osvědčil ředitel národní školy v Dřínově, Stanislav Finek, který podal své zkušenosti
s prací v JZD a boji s venkovským boháčem. V témže smyslu diskutoval i ředitel národní školy v
Jedomělicích, Jindřich Novák. Pracovní konferenci vyzněla v závěru pro přečtení závazků učitelstva

pro práci JZD příslibem, že se učitelstvo v této práci osvědčí. Zmíněné závazky byly již připraveny na
povinných úsekových schůzích učitelských.
Dne 19. prosince konal se ve Slaném jednodenní filmový kurs promítání úzkých filmů spojení s
návodem na zacházení s filmovými projektory. Za zdejší učitelský sbor se kursu zúčastnila učitelka
Anna Formánková. 33
Dne 21. prosince 1950 vzpomenuto na škole 71. naroz. J. V. Stalina, spoluzakladatele Sovětského
svazu a vůdce sovětského proletariátu, v hodinách prvouky a vlastivědy.
V poslední den vyučování před vánočními prázdninami uspořádala žákovská organizace II. třídy
vánoční besídku ve své třídě. Pestrý program si sama připravila a naučila a dětem byly dány dárky.
Všichni se po čtyřměsíční školní práci pobavili.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1950 do 2. ledna 1951. Pravidelné vyučování
započalo 3/1 1951. Během těchto prázdnin byl proveden v celé školní budově hlavní úklid brigádou
matek školních dětí z obcí Žižic, Drnova a Vítova.
Dne 18. 1951 konána byla celookresní porada učitelstva ve Slaném, které zúčastnili oba učitelé. Vedle
organizačních záležitostí hlavním bodem pořadu byla přednáška soudruha Miloslava Dismana,
vedoucího školního rozhlasu z Prahy o sborové recitaci a jenž předvedl učitelstvu 2 ukázky nácviku
sborové recitace s žactvem národní a střední školy.
ONV, IV. referát ve Slaném svolal na den 20. 1. 1951 konferenci kulturních referentů do zasedací síně
ONV, jíž se zúčastnil za zdejší obec František Buzický. Řešeny na ní otázky vnitřního vybavení škol,
personální otázka škol na okrese, jakož i náměty k provedení „Hovorů s občanstvem“ o škole. Nový
školní a zkušební řád.
Dne 10. 12, 26. 1. a 2/3 1951 konány schůze ředitelů škol, jichž se účastni ředitel školy. Dne 26. 1.
podáván návod k vyplnění tabulek a prospívání žactva, které byly podle instrukcí osobním poslem
proti potvrzení dodány do 30. 1. školní referát ONV.
Dne 17. 2. 1951 konána ve Slaném společná porada ředitelů škol a školníků celého okresu v hotelu
Pošta, na níž řešena otázka spolupůsobení školníků při výchově dětí. Po úvodním slově předsedy ZRU
Emila Spala, předsedy zájmové skupiny školníků Fořta ze Slaného hlavní referát přednesl přednosta
osobního oddělení III/2 Dr. Horyna z KNV v Praze, ve kterém pojednával o nově připravovaném
pracovním řádu pro školníky a uklízečky s normováním jejich práce a odměnami za práci, jakož i o
personálních otázkách těchto zaměstnanců a vznesl kritiku hodnoty práce školníků podle výsledku
prohlídek škol na řadě míst okresu téhož dne. Dále mluvil tu o záležitostech školníků soudruh V.
Balšánek, školník z Prahy, jako zástupce SZŠU a KOR (krajské odborové rady). V závěru schůze
schválena resoluci o práci a soutěžení školníků s okresem příbramským a odsouzení pronásledování
financ. odborářů.
Od 1. ledna 1951 ustanovena při zdejší škole jako školní uklízečka Marie Buzická, manželka ředitele
školy, když na několikerou výzvu k této práci v obci nikdo nehlásil.
Dnem 1. února vstoupil v platnost nový školní a zkušební řád, který prodiskutován v učitelských
poradách a úsekových schůzích. Bližší záznam o zásadách těchto řádů je v knize zápisů porad
učitelského sboru zdejší školy ve školním roce 1950/51. Podle školního řádu dostávají žáci ke konci
každého týdne k pohlídnutí žákovské knížky, v nichž je zaznamenáván prospěch, píle, chování,
pochvaly a tresty žáka za uplynulý týden.

Na výzvu ONV školního referátu ve Slaném měly býti uspořádány ve všech obcí okresu do 30. 3. 1951
„Hovory MNV s občany o škole. Nový školní a zkušební řád“ a 34
stanovení k nim instruktoři ONV. Ředitel školy František Buzický určen pro obce Žižice, Drnov Vítov a
Luníkov. Po dohodě s MNV a AV, NF těchto obcí konány společně v budově zdejší národní školy v
neděli dne 18. února 1951 za účasti asi 50 osob. Po úvodním slově předsedy MNV v Žižicích soudruha
Václava Vaise přednesl referát ředitel školy o práci školní ve zdejší národní škole, o školství vůbec, a
zařízeních ve školní budově a plánech do budoucna. Učitelka Anna Formánková podala pak výklad
nového školního a zkušebního řádu a po živé diskusi usneseny závazky učitelského sboru o zlepšení
práce školní, jakož i MNV o výpomoci přu vybavování školy technickými potřebami. Současně podány
rodičům zprávy rod. dětí a jejich prospěchu a chování ve škole.
Ve čtvrtek dne 22. února 1951 pořádána ve Slaném v tělocvičně střední školy dívčí (Na hájích) KNV
tělovýchovný kurs pro všechno učitelstvo zdejšího okresu – školy národní. Vedl jej instruktor KNV,
bývalý učitel, zdejší střední školy ve Slaném, soudruh Jan Přibyl. Kurs měl hlavní praktický ráz a přinesl
učitelstvu pro jeho práci a tělesné vychování hodně nových podmětů a rad. Kursu se za zdejší školu
zúčastnili oba učitelé. Po kursu výsledky práce ve zvláště poradě zpracovány a budou dodány školám.
Na žádost MNV provedla školní mládež ve všech obcí školného obvodu sbírku cukru pro korejské
sirotky, kterou vyvolal pro všechny kraje republiky Jednotný svaz českých zemědělců v Ledcích, okres
Slaný. Celkem bylo sebráno v Žižicích 54kg cukru, v Drnově 48 kg a ve Vítově 25kg. Cukr uložen u
MNV uvedených obcí a bude předán okresnímu sekretariátu JSČZ ve Slaném.
Ředitel školy František Buzický s učitelkou Annou Formánkovou vzali si závazek, že zreorganizují
veřejnou obecní knihovnu v Žižicích, Své povinnosti plně dostali a do poloviny února 1951 nově
přečíslovali všechny knihy, vypracovali přírůstkový seznam, abecední seznam knih, svazkový seznam
abecedně podle spisovatelů, seznamy pro čtenáře, přehlídli a doplnili lístkovou kartotéku knih a j.
práce. Při nalepování nových štítků bylo použito dobrovolné pomoci žactva II. třídy, které také
vykonalo notný kousek práce. Za vykonanou prací dostalo se oběma učitelům i žactvu poděkování jak
MNV v Žižicích, tak i okresního knihovního inspektora ve Slaném Josefa Lišky.
Aby bylo zabráněno neúměrnému zásobování se moukou, plýtváním potravinami a rovnoměrnému
přídělu pro pracující zavedla vláda naší republiky nařízením s účinností od 26. února 1951 opět
potravinové lístky na mouku, chléb a pečivo, které byly původně dnem 1. října 1950 zrušeny. Tím
bude v zásobování zaveden pořádek.
Dne 6. března zavítalo do Žižic Putovní kino MZ, které v rámci osvětové činnosti pro JSČZ (Jednotný
svaz českých zemědělců) promítlo řadu hodnotných zemědělských filmů i četných grotesek pro školní
mládež. Účast na představení byla značná.
Dne 8. března je prohlášen za Mezinárodní den žen (MDŽ) Této příležitosti podle pokynů MŠVU ve
věstníku, sešit 5 z 20/2 1951 bylo využito při vyučování k poučení žactva o významu ženy pro život
každého národa, o boji žen koloniálních národů za své osvobození a o boji všech žen za udržení
světového míru.
Ve dne 17. - 18. března uspořádal IV. referát ONV ve Slaném celookresní, v pořadí již 3. běh,
kronikářský kurs, kterého za zdejší obec zúčastnil ředitel školy František Buzický. Kurs po stránce
odborné i organizační byl dobře řízen knih. inspektorem Josefem 35
Liškou a dal účastníkům mnoho cenných poučení a poznatků pro jejich zodpovědnou práci kronikářů.

Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 22. – 27. března 1951. během těchto prázdněni proveden
byl matkami školních dětí řádný úklid školní budovy a vše umyto. Odměna v částce 700 Kčs za úklid
byla rovným dílem dána dětem těch matek, které se úklidu zúčastnily a ty si ji uložily při školním
spoření na vkladní knížky.
Ve středu dne 28. března prováděna Ústavem národního zdraví ve Slaném ve zdejší obci v hostinci
pana Antonína Procházky zkouška krve u všech osob ve věku od 18. – 40. roků věku- Píchnutím
získaná kapka krve byla zachycena na dvojité sklíčko a za celou obec odvezena všechna osobním
autem pana Lindy ONV zdrav. referát do Slaného. Dělníci zúčastnili se této akce na svých pracovištích.
Potvrzení a provedení zkoušce krve musilo býti předloženo při vydávání potravinových lístků, jinak
jejich vydání by bylo žadateli odmítnuto.
V neděli dne 15. dubna 1951 uspořádán byl MAV NF (místní akční výbor Národní fronty) v Žižicích
podle pokynů OAV NF „Pochod míru“, kterým se manifestovalo se udržení světového míru a proti
remilitarizaci západního Německa. Mládež i občanstvo sešlo se u pomníku padlých, odkud po
přečtení proslovu, zaslaného OAV NF ve Slaném, ředitelem školy pochodoval průvod, v jehož čele
byla nesena naše a sovětská vlajka, kolem mlýna do Luníkova, odtud přímo do Vítova a zpět do Žižic,
Tohoto pochodu se zúčastnilo včetně školních dětí celkem 110 osob.
všechno žactvo školy zúčastnilo se ve dnech 25., 26. a 27 dubna sběru nosatce řepného na pozemku
JZD v Drnově, kde tento nebezpečný škůdce řepy cukrové vyskytl se v takovém rozsahu, že byla
obava zničení veškeré řepy. Celé pole bylo pokryto kousky papíru a pod některým papírem bylo
napočítáno 70 – 80 brouků. Děti výborně tu pomohly, neboť sebraly hodně kg těchto brouků. V
odměně za tuto pomoc obdrží od cukrovaru ve Zvoleněvsi určité množství cukrovinek.
Téměř po dvouměsíčním nacvičování uskutečnil dramatický kroužek při zdejší škole provedení
divadelní dětské hry Fr. Flose Nanynka z Týnice v neděli dne 22. dubna 1951 v hostinci pana Antonína
Procházky v Žižicích. Hra byla v celku dobře nacvičena, děti snažily se kázat, co dovedou, takže i přes
četné technické potíže, které přiházejí na malém venkovském jevišti, sklidila škola tímto vystoupením
značný úspěch, o němž svědčí i to, že hra na žádost občanstva byla opakována v Drnově v sále pana
Pospíšila v neděli dne 6. května 1951. Zde na větším jevišti hra vyzněla ještě lépe než v Žižicích.
Žádostem návštěvníků z obcí Zvoleněves a Beřovice, aby i tam byla hra opakována, nemohlo již býti
vyhověno pro vlastní školní práci a technické obtíže s dopravou dětí a divadelních rekvisit.
Samostatná obec Baráčníků Podlesí u Podlešína poukázal zdejší škole peněžní dar částku 600 Kčs na
školní potřeby žactva. Za dar poděkováno.
Ve středu dne 25. dubna 1951 bylo všechno žactvo školy prohlídnuto panem MUDr. Václavem
Minaříkem ve Zvoleněvsi za přítomnosti zdravotní pracovnice Laňarové ze Slaného.
V úterý dne 1. května konána ve Slaném velká oslava Svátku práce pod heslem „Se sovětským svazem
za mír a socialismus“. Této oslavy zúčastnila se valná část občanstva i dětí zdejší obce. Doprava tam i
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V týdnu Květnové revoluce bylo žactvu objasněno v hodinách vlastivědy a prvouky pozdvižení
českého lidu za dnů květnových 1945 proti nacistické hrůzovládě a našemu osvobození Rudou
armádou. Všechna učební látka v tomto týdnu byla prolnuta tímto vzpomínkovým výročím a škola k
témuž účelu vyzdobena. V místním rozhlase v Žižicích uvedeno za součinnosti ČSM (čsl. svazu
mládeže) pásmo a recitace s doplňkovou hudbou k výročí Květnové revoluce.
Ve středu 16. května 1951 provedla zdravotní pomocnice Ústavu národního zdraví Laňarová ze
Slaného vyšetření moře všeho žactva školy. Výsledek zkoušky negativní.

Dne 26. května uspořádán celookresní divadelní zájezd školní mládeže do Prahy Šípková Růženka v
národním divadle a do zoologické zahrady. Z naší školy zúčastnilo se žactvo 3. - 5. postupného
ročníku.
Protože v letošním roce nebyl uspořádán žádný výlet, sjednán byl zájezd do Slaného k prohlídce
musea a výstavy 30 let KSČ, která byla instalována v museu. Žactvo mělo tu možnost také shlédnouti
značnou část klášterní knihovny, předanou museu po zrušení kláštera bezpečnostními opatřeními.
Prohlídka výstavy i musea byla pro žactvo velmi pouční. Do Slaného bylo žactvo dovezeno traktorem
JZD z Drnova, jako odměna za sběr nosatce řepného na polích JZD. Zpáteční cestu konalo žactvo
pěšky, při čemž se žactvo pokochalo pohledem ze Slánské hory na město i jeho vzdálené okolí, Je
zajímavý fakt, že všechno žactvo, které často jezdí nebo chodí pěšky okolo Slánské hory, na ni ještě
nebylo. Zájezd splnil své poslání.
Dne 6 června pořádala slánská Cotona divadelní zájezd do Zvoleněvse, kde předvedla dobře
nacvičenou hru J. K. Tyla „Strakonický dudák“ v místní sokolovně. Zúčastnilo se jí téměř všechno
žactvo školy za dozoru ředitele školy. Lze říci, že tím žactvu dána příležitost shlédnouti opravdu
hodnotnou hru.
Na 10. června byla vyhlášena ONV ve Slaném celookresní akce pomoc zemědělství. Ač to byla neděle,
zúčastnilo se jí všechno žactvo školy. Po dohodě s předsedou MNV soudruhem Václavem Vaisem
provedlo žactvo úklid u pomníku padlých a u sousoší sv. Prokopa, barokní stavitelské památky.
V měsíci červnu proběhlo v obci, jako ve všech obcích republiky tzv. Lidové hlasování za uzavření
paktu míru mezi 5 velmocemi a proti remilitarizaci západního Německa. Hlasování provádělo se
hlasovacími lístky, které byly roznášeny občanstvu ustanovenými dvojicemi z funkcionářů MNV, MAV
NF a strany KSČ a prováděna přesvědčovací kampaň o nutnosti tohoto hlasování se stanoviska
světové bezpečnosti i bezpečnosti našeho státu. Akcí hlasování vyvolala Světová rada míru a
provedení v naší republice přikázala Národní fronta spolu s vládou.
Také letošního roku prováděla se z příkazu ONV mandelinková služba. Zdejší škole byl určen katastr
žižický a luníkovský, Bylo nalezeno velké množství brouků. Zemědělci musili provádět poprašování
bramborů chemickým přípravkem. Současně na větších plochách státních statků a JZD byl tento
přípravek rozprašován sovětskými letci. Služba tato pokračovala nepřetržitě od jarních měsíců i
během hlavních prázdnin do konce měsíce září, kdy dobýváním bramborů tato činnost skončila.
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služby byly do této práce zapojeny i o prázdninách, tato doba jim byla počítána za povinnou práci
služební povinnost mimo nárok na řádnou měsíční dovolenou.
V letošním roce byl prováděn sběr léčivých rostlin. Sebráno celkem 75 kg suchých kopřivových listů a
odesláno do Biogenu v Praze.
Výsledek spoření žactva za uplynulý školní rok byl velmi úspěšný. Žactvo uspořilo 35 925Kčs. Škola
obdržela za tuto činnost pochvalné uznání Okresní spořitelny a záložny v Slaném. 5 nejlepších
střadatelů školy podle výběru OJAZ bylo odměněno účastí na výletu na Milešovku a Terezína, který
byl uskutečněn dne 24. června.
Zápis žactva do I. třídy na příští školní rok byl na zdejší škole proveden dne 28. června 1951. Zapsáno
bylo 10 dětí, z toho 9 hochů a 1 dívka.
Školní rok 1950/51 ukončen byl dne 30. června 1951 zhodnocením práce školní u žactva nejen ve
škole, ale i mimo ni při různých akcích v obci, celkové chování. Žactvo před rozdáním školních zpráv

bylo podarováno 7 kg cukrovinek, které dodal cukrovar zvoleněvský za sběr nosatce řepného v
drnově a knihami v celkové hodnotě 1125kčs.
Úklid školní budovy po malbě tříd byl proveden brigádou matek školních dětí. Během 1 dne byla škola
uvedena do vzorového pořádku.
Aby učitelstvo bylo připraveno řádně na novou školní práci svolal ONV, IV. referát dne 25. 8. 1951
schůzi ředitelů škol, na níž bylo referováni o plánování učiva, aktualitách školních aj. Dne 27. srpna
konána s učiteli elementaristy porada ve Slaném o vyučování podle nově zaváděné knihy pro 1.
postupný ročník. První čítanka, aby práce pro celý okres byla jednotná. 28. srpna konána celookresní
schůze školních pracovníků, kde dávány směrnice k práci v nastávajícím školním roce, jak vyplynuly
podle VI. konference školních pracovníků v Praze a z posledního zasedání ÚV KSČ, které jsou závazné
pro všechno učitelstvo. Zahájeny přípravy pro slavnostní zahájení školního oku. Předneseny v
místním rozhlase relace k zahájení školního roku, zahájeny přípravy pro slavnostní zahájení pozváním
místních nár. výborů, KSČ, AVNF, ČSM.
Během hlavních prázdnin byly vymalovány obě učebny, upraven školní dvůr, zřízen odpad vody ze
školního dvora do zahrady, aby nevznikala voda kůlny, omítnuty cementovou omítkou a vybíleny oba
školní sklepy, postavena část padlé zdi u školní zahrady a jiné drobnější práce. Tím škola připravena
pro nový školní rok.

Školní rok 1951–1952
Školní rok 1951/52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Přípravy k němu byly již připraveny
během prázdnin. Školní budova byla ozdobena státní vlajkou, třídy slavnostně vyzdobeny. Od 7.
hodiny vyhrával místní rozhlas veselé pochody a písně, přerušované hesly o škole o významu školy
pro národ, stát a jeho budování. O 8. hodině sešlo se žactvo ve II. třídě zvlášť slavnostně vyzdobené,
kde po zahajovacím proslovu ředitel školy a přivítání přítomných zástupců MNV, strany KSČ a
občanstva učinil za hosty projev zástupce MNV obce Žižic pan Jan tlustá. Žáci nově vstupující do školy
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staršími spolužáky a poté podarováni knihami na památku prvního vstupu do školy. Po pásmu písní,
recitacích a zapění hymen, byla slavnost skončena žáci se rozešli do svých tříd, kde jim rozdány
všechny nově objednané učebnice a dány pokyny pro práci v novém školním roce.
Učitelský sbor na škole zůstal nezměněn. Působí tu františek Buzický, jako ředitel školy a třídní učitel v
I. třídě, Anna Formánková třídní učitelka II. třídě, Jaroslav Španihel, žk. farář ze Zvoleněvse jako učitel
náboženství římskokatolického a františka Režná ze Slaného jako učitelka náboženské výchovy čsl.
Od počátku školního roku došlo ke změně v osobě okresního školního inspektora. Po zproštění
soudruha Ladislava Zingla funkce okresního školního inspektora na zdejším okrese nastoupil na jeho
místo soudruh Jindřich Novák, ředitel národní školy ve zvoleněvsi a osvědčený politický pracovník
strany KSČ.
Počet žactva proti roku loňskému se zvýšil v důsledku přistěhování zemědělských dělníků původu
cikánského na státní statek v Luníkově, takže jsou tyto stavy dětí:
a) podle tříd:
I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 9chl + 1d = 10žáků
2. oddělení – 3. postupný ročník: 5chl + 6d = 6žáků
II. třída 1. oddělení – 2. postupný ročník: 5chl + 2d = 7žáků
2. oddělení – 4. postupný ročník: 7chl + 3d = 10žáků
3. oddělení – 5. postupný ročník: 7chl + 5d = 12žáků
Na škole celkem: 33 chlapců + 17 dívek = 50 žáků
b) podle náboženského vyznání:
římskokatolické: 42, čsl. 7, česko.evang. 1 = 50 žáků
c) Podle místa docházky:
Obec Žižice: 15 žáků, Drnov: 17 žáků, Vítov: 8 žáků, Luníkov: 10 žáků – celkem 50 žáků.
Počínaje školním rokem 1951/52 je provedena nová reorganizace školy pokud se týká zařadění
postupných ročníků do jednotlivých tříd podle sovětského vzorce. 2 postupný ročník se přeřazuje do
II. třídy jako 1. oddělení a 3. postupný ročník do I. třídy jako 2. oddělení. Jak se tato úprava osvědčí,
potvrdí praxe.
Dne 1. září o 19. hodině pořádány podle směrnic ONV Hovory MNV s občany o škole společně pro
všechny přiškolené obce. S přítomnými přečteno a prodiskutováno usnesení ústředního výboru KSČ o
učebnicích výnos o pojištění žactva aj. aktuality. Návštěva byla vcelku velmi slabá.

Na telefonickou výzvu okresního inspektora mělo se všechno učitelstvo sejíti o 19. hodině večerní
před budovou ONV ve Slaném v pracovním oděvu, aby se zúčastnilo nočního výmlatu na okrese
slánském. Odtud bylo rozváženo do jednotlivých obcí okresu, kde pracovalo do pozdních hodin
nočních, aby se vracelo týmž způsobem domů a tak tělesnou prací ve spojení s pracujícími zahájilo
radostný nástup do nové školní práce. Nočního výmlatu za zdejší školu se zúčastnila Anna
Formánková, která pracovala v Pozdni. Ředitel školy omluven pro účast na Hovorech s občany téhož
dne pořádaných. Povinnosti nočního výmlatu jmenovaný neušel, neboť spolu s MNV v Žižicích se ho
zúčastnil v obci Luníkov o týden později. 39
Podle nových směrnic došlo k nové úpravě počtu hodin na národní škole. Vyučování ručních prací
posunuje se do 4. postupného ročníků. Prvouka 1. postupného ročníku není jako samostatný
předmět, nýbrž vyučuje společně s jaz. vyučováním. Pro 1. postupný roční zavedena nová učebnice
pro výuku psaní a čtení „První čítanka“, která zpracována pro užití metody anglicko-syntetické. Jak se
osvědčí, potvrdí praxe. Ostatní učebnice byly vydány jako dotisky nebo přepracovaná vydání, jak
tomu je u Čítanky pro 2. postupný ročník a podobně.
Dne 7. září vzpomenuto Dne horníků promluvou k dětem v jednotlivých třídách o významu
hornického povolání pro budování socialismu a vhodné upraveny nástěnky ve školní budově.
Dne 27. září provedena na škole oslava Dne čsl. armády, který připadá na 6. 10. Jako zástupce armády
dostavil se do zdejší školy desátník Dr. Svatoň ze slánské posádky. Na programu byly národní písně
české, slovenské, sovětské recitace a projev zástupce armády. celá oslava měla ráz srdečného vztahu
dětí k naší lid. armádě.
28. říjen 1945 prohlášen letos za Den znárodnění. K žactvu promluveno o významu znárodnění
továren, bank, pojišťoven pro další vývoj našeho státu na cestě k socialismu.
Dne 3. listopadu v měsíci československo-sovětského přátelství pořádán byl štafetový běh Míru a
přátelství, který probíhal všemi obcemi okresu. Zdejší obec byla napojena na štafetu Zvoleněves –
Žižice – Slaný. K ní se připojovaly dílčí štafety z Osluchova, Luníkova a Hobšovic. V 15. hodin předáno
vedoucím štafety ozdobná stužka za zdejší obec zhotovenou Hanou Procházkovou. Žactvo zdejší školy
rozestavěno od budovy MNV ke křižovatce státní silnice k Vítovu přineslo štafetu a odevzdalo ji
záspům Vítova.
Dne 7. listopadu vzpomenuto na škole 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v obou třídách
podle stupně vyspělosti žactva a nástěnky vhodně upraveny. Poukázán vliv Revoluce na naše
osvobození.
V říjnu zúčastnila se značná část žactva naší školy maňáskového představení Městského oblastního
divadla z Kladna ve Zvoleněvsi „Budulínek“, které se dětem velmi líbilo.
Na výzvu ONV proveden nábor mládeže do požárních sborů. Také ve zdejší škole byl uskutečněn.
Získáno pro místní hasičskou jednotu 13 dětí.
Ředitel školy provedl geonomický průzkum půdy v obci Luníkov o letošních vánocích. Mapy s
dotazníky přidány ONV ve Slaném pro MZ, vzorky půdní zaslány Půdní zkušebně Liběchov u Mělníka.
O vánočních prázdninách provedl ředitel školy průzkum nářečí v obci Žižice, týkající se pravopisných
odchylek, místních charakteristických úsloví a p. V této práci byli mu trpělivě nápomocni manželé
Štorkovi. Zemanovi ze Žižic, také dotazník o rozsahu 45 listů byl svědomitě vyplněn a zaslán ONV ve
Slaném pro Jazykový ústav při Čsl. akademii věd. 40

Po dlouhých jednáních podařilo se řediteli školy prosaditi v radě MNV návrh na zavedení tří fáraného
proudu do školní budovy a získání finanční úhrady na tuto investici v částce 10 000. Bylo nutno
provésti rekonstrukci celé přípojky, zajistit instalační závod, opravu malby dolní chodby. Práce byla
uskutečněna koncem měsíce listopad a chodba vymalována a umyta. Proudu bude lze využíti v bytě
ředitele školy, na školním dvorku a je již pro případ zavedení vodovodu do školní budovy pro tento
účel k dispozici.
Lidová myslivecká společnost v Drnově věnovala zdejší škole peněžitý dar v částce 1 000Kčs na věcné
potřeby školy.
Dne 23. listopadu vzpomenuto 55. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda v hodinách
vyučovacích, využito v hodinách čtení, slohu. Lásku k svému presidentovi vyjádřily děti na
nástěnkách.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1951 do 3. ledna 1952. Pravidelné vyučování
započalo 4. ledna 1952.
Dne 13. dubna 1952 konána ve Vídni konference na obranu práv dětí za účasti 64 národu celého
světa, kde byla odsuzována za vedení Sovětského svazu akce váleční proti korejskému lidu a jeho
dětem a proti přípravám nové války, která by zase nejvíce postihla děti celého světa.
Dne 11. 3. 1952 vykonal president Československé republiky Klement Gottwald v doprovodu
zahraničního ministra Wiliama Širokého, ministra národní bezpečnosti Karola ocílka, ministra
zdravotnictví Josefa Plojhara aj. státní návštěvu u presidenta Německé demokratické republiky
Wilhema Piecka, aby oplatil návštěvu zástupců německých v Praze. Návštěva vyzněla v posílení
přátelských vztahů mezi oběma lidově demokratickými státy.
Dne 25. února 1952 konalo se zasedání Ústředního výboru KSČ za předsednictví soudruha Klementa
Gottwald, v němž byla odsuzována remilitarizace západního Německa konána za patronace
západních imperialistických států, dále o titovské Jugoslávii jako válečném provokatéru v žoldu
západních imperialistů, jak to charakterizuje Rudé právo. Dále dány tu směrnice pro provádění 5LP
(pětiletky).
Dne 18. dubna uspořádána osvětovou besedou ve Zvoleněvsi ve zdejší obci ve večerních hodinách
přednáška pana MUDr. Minaříka ze Zvoleněvse na thema: „Váš nepřítel tbe – mi hrob minulosti“.
Účast byla na zdejší obec velmi slušná – 65 osob. Po přednášce rozvinula se živá diskuse o
zdravotních otázkách nejen dětských, ale i v oboru otázek zdravotní péče o dospělé.
Podle usnesení kroužku elementaristů při Okresním pedagogickém sboru konala se v I. mat. škole ve
Slaném hospitace elementaristů dne 18. dubna 1952, aby tito poznali práci na mateřských školách a
vzájemně se dohodli o dalším výchovném procesu dětí předškolního věku a přípravě těchto dětí pro
práci v národní škole. Za učitelský sbor zdejší školy byl této hospitace přítomen ředitel školy.
Jako v létech minulých tak i roku letošního učitelstvu a žactvu přikázáno k výkonu mandelinková
služba a to v obcích Žižice a Luníkov. Žáci I. třídy prohlíželi bramborové kultury v Žižicích, žáci II. třídy
v Luníkově. Služba konána v určených hledacích dnech od počátku měsíce května do sklizně brambor
a to i během prázdnin v červenci a srpnu. 41
V těchto měsících přidělen ještě řediteli školy výkonem této služby mimo Žižice ještě v Hobšovicích.
Na výzvu ONV ve Slaném podepsalo všechno žactvo školy a učitelstvo protest proti vedení
bakteriologické války v Koreji americkými a anglickými agresory a zaslán ONV, který je ze všech škol
postupoval americkému velvyslanectví v Praze.

V poslední den před velikonočními svátky zapojilo se všechno žactvo školy od 2. postupného ročníku
do akce „Jarní úklid obce“. Vyčistilo prostranství návsi kolem pomníku padlých a barokního sousoší a
upravilo místo kolem pomníku k osázení květinami. Dostalo se jim poděkování od předsedy MNV.
V měsíci červnu pořádána různými institucemi „Přehlídka lidové tvořivosti mládeže“ a to s
rozmanitým programem. Její jednou složkou byla i výstava žákovských prací národních a středních
škol v hotelu „Pošta“. Tuto výstavu shlédlo všechno žactvo školy, které při této příležitosti prohlídlo si
některé pamětihodnosti města Slaného, museum a využilo o parku Na hájích ke svému osvěžení.
Na výzvu ONV, školní referát proveden byl nábor rodičů školních dětí zdejší školy na práci při
obdělávání řepy v jarních měsících. Z počtu 45 dětí získáno 49% rodičů, kteří se zavázali, že obdělají
25,29ha řepy. Nábor proveden ve formě dopisů rodičům. Přihlásili se většinou rodiče přímo závislé na
obdělávání řepy na svých polích nebo rodiče na polích JZD a i rodiče mající vztah kladná k zemědělské
práci.
Žactvo školy zapojilo se do okresní soutěže spořivosti slánských škol. Spořilo se od měsíce října do
konce května. Celkem spořilo 96% žactva průměr na žáka 576Kčs, úspory celkem 24 190Kčs.
Průměrem spořivosti umístila se škola na šestém místě v okrese a obdržela pochvalné uznání. Za
odměnu za úspěšné spoření žactva uspořádalo Okresní spořitelna a záložna ve Slaném v měsíci
červnu výlet na Karlštejn – Křivoklát – tři duby – rybník Bucek. za zdejší školu bylo vybráno 5
nejúspěšnějších střadatelů k tomuto zájezdu. všechny výdaje s výletem spojené byly hrazeny z
prostředků OSAZ. O děti bylo dobře postaráno, dostalo se jim pohoštění a byly dovezeny do Slaného i
pět soukromými vozidly OSAZ.
V červnu provádělo se podle vládního nařízení a z příkazu ONV revise půdy, jejímž účelem bylo
zjištění zatajené půdy pro rozpisy dodávkových úkolů zemědělců. Vedoucím orgánem revise pověřen
byl ředitel školy František Buzický, jemuž v práci vydatně pomáhali Hora Václav, zřízenec MNV, jako
znalec místních poměrů a učitelka Anna Formánková. Jako pomůcka pro revisi půdy sloužily
pozemnostní archy všech držitelů půdy a obytných domů, katastrální mapa, rejstřík k pozemním
archům, parcelní protokoly aj., které vedoucí přijal od slánského katastrálního úřadu a po čas revise
opatroval v nedobytné pokladně MNV. tato namáhavá a zodpovědná práce trvalo skoro celý měsíc.
Výsledkem šetření bylo zjištění, jen změn, že došlou pouze e změnám kultur během dlouhé doby, kdy
nebyly v úč. záznamech zapisovány tyto změny, zatím co u orné půdy bylo tato u celé řady zemědělců
nižší než sami měli v záznamech na MNV, takže žádná zatajená půda v obci není.
Zdravotní péče o žactvo školy se věnoval pan MUDr. Václav Minařík ze Zvoleněvse, který několikrát v
roce konal zdravotní prohlídku žactva. Zjištění vady nebo nemoci hlásil přímo Okresnímu ústavu
národního zdraví ve Slaném a rodičům dětí. Z tohoto popudu bylo několik dětí vyšetřeno pro zesláblý
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u příslušných odborných lékařů. Výsledkem těchto šetření bylo poslání 2 dětí do státních ozdravoven
(Šebková Miroslava a Josef Jirák).
Jako roku loňského i letos zotavná péče žactva škol našeho okresu během hlavních prázdnin konána
ve Stříbrné v Krušných horách. Pro naši školu podle počtu dětí stanovena kvóta 5 dětí, ač přihlášeno
předběžně 21 dětí. Po několikerém jednání s rodiči, když žádost o zvýšení kvóty aspoň na 10 byla u
ONV bezvýsledná, vybráni výborem SRPŠ a učitelským sborem tito žáci: Josef Krampera, Jan Ušák,
Václav Svoboda, Václav Havlín a Květa Stádníková. Všem se na ozdravování líbilo a bylo po celou
dobu pobytu o ně dobře postaráno.

Počátkem měsíce května rozšířila se ve všech obcích obvodu školního slintavka a kulhavka u všeho
skotu. Aby bylo zabráněno rozšíření této nakažlivé nemoci, nařídili veterináři prostřednictvím ONV
omezení návštěvy dětí ve škole v zamořených staveních, jakož i konání jakýchkoliv shromáždění a
schůzí. V důsledku toho bylo po určitý čas špatná docházka školní a plánované učivo zdrženo a potom
doplňováno. Z těchto příčin bylo i dětem z obce Osluchova omezena návštěva národní školy ve
Zvoleněvsi, až úplně zamezena. Proto obrátili se rodiče dětí na ředitele národní školy v Žižicích, zda by
mohly děti navštěvovat zdejší školu. Se souhlasem ONV navštěvovaly poté naši školu v počtu 12 v
době od 5/5 do 7/5 1952. Po uvolnění zákazu docházky navštěvovaly děti osluchovské opět národní
školu zvoleněvskou.
Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 10. dubna do 15. dubna. V této době byl proveden úklid
školy a umytí celé školy včetně vyčištění oken brigádou matek školních dětí v počtu 20. Během 3
hodin byla škola ve vzorné čistotě. Dětem zúčastněných matek na mytí byla rozdělena částka 700Kčs
a vložena na jejich vkladní knížky.
Dne 2. dubna 1952 pořádán OPS (okresní pedagogický sbor) ve Slaném celodenní tělovýchovný kurs v
dívčí střední škole. za učitelský sbor zdejší školy se ho zúčastnila učitelka Anna Formánková.
Dne 1. května slaven Svátek práce. V hodinách vlastivědy před tímto dnem objasněn žactvu
přístupným způsobem význam tohoto dne v dějinách dělnické třídy, upraveny nástěnky a školní
budova ozdobena státní vlajkou. Velká většina dětí zúčastnila se oslav 1. máje ve Slaném.
Dne 5. května vzpomenuto Květnové revoluce 1945, jako celonárodního povstání utlačovaného
československého lidu pro nacistické okupanty. Využito článků za školních i učitelských časopisů a
ukázek z literatury, zvláště Drdovy Němé barikády na doplnění proslovu třídních učitelů k této oslavě.
Kladně upraveny nástěnky ve třídách a ozdobena škola, zvláště ke Dni vítězství 9. května.
Dnem 1. 5. 1952 vstoupilo v platnost nařízení KNV v Praze o zrušení naturálních bytů při národních a
jiných školách. V důsledku tohoto opatření byla zjištěna přesná výměra bytu a jiná data o něm a
zaslána ONV ve Slaném. Výše nájemného stanovena MNV v Žižicích po několikerém jednán v radě
MNV částkou 600Kčs, která je vždy splatná v půlletních lhůtách pozadu MNV v Žižicích.
Dne 25. června 1952 konán celookresní aktiv učitelstva ve Slaném, na němž byla hodnocena práce
škol v uplynulém roce a vyhlašována jména učitelů, kteří se zasloužili 43
v tomto roce o budování socialistické školy, jak byli zhodnoceni okresním školním inspektorem
Jindřichem Novákem. Učitelé zdejší školy nedosáhli ještě toho stupně, aby stáli v řadách
vyznamenaných.
Zápis žactva do I. třídy národní školy konán ve čtvrtek dne 26. června 1952, Podle výsledků tohoto
zápisu přibude pro příští školní rok 14 dětí, z toho 10 chlapců a 4 dívky.
K slavnostnímu zakončení školního roku 1951/52 byly pozvány KSČ, MNV a AV NF. Z těchto složek
dostavili se: Anna Suchomelová jako zástupce KSČ v Žižicích a Vojtěch Hanzal, tajemník MNV. Po
zapění Písně práce, byli přítomní zástupci přivítáni předsedou ŽO. Ředitel školy zhodnotil práci žactva
za uplynulý školní rok po stránce výchovné i vyučovací a vyhlásil žáky s nejlepším prospěchem a
nejlepší sběrače odpadových surovin s ciferným vyjádřením sebraného materiálu. Nejlepší sběr
vykázali: Jan Ušaká, František Nocar, Jiří Mašek, Josef Válek, Václav Havlín, Jiří Honzátko, Jiří Brůža,
Pavel Buzický, Pavel Ušák, Mir. Tvrdek a Karel Teichman. Nejlepší prospěch na škole v pořadí od 1.
postupového ročníku vykázali: Václav Štorek – Zeman, Mir. Tvrdek. Jiří Šůma, Jitka Ušáková, Oskar
Zapfl, Eliška Jiráková, Josef Brůža, Pavel ušák, Marie Štorková – Zemanová, Miroslava Šebková, Jana
Dryáková, Pavel Buzický, Josef Krampera. Žáci s nejlepším prospěchem a sběrem byli odměněni

knižními cenami v celkové hodnotě 1422Kčs, která byla uhrazena z fondu, který založila prodejna
Vzájemnost v Žižicích. Současně bylo zhodnoceno spoření žactva v minulém školním roce a roce
letošním. Po vložce národních písní promluvil k žactvu jmenovaná zástupci veřejnosti. Poděkovali
žactvu za úspěšnou práci ve škole i činnost pro budování socialismu a hájení světového míru. Potom
bylo žactvo vybídnuto k sběru léčivých rostlin, padaného ovoce, pomoci při mandelinkové službě,
poučeno o zábraně požáru v době žní. K závěru byl žactvu nastíněn v přehledu průběh a význam
slovenského národního povstání 1944. Po závěrečném poděkování předsedovi ŽO byla slavnost
ukončena hymnami a žactvu rozdáno vysvědčení a popřáno příjemní strávení hlavních prázdnin.
I v letošním školním roce mělo učitelstvo nárok na nerušené strávení zákonité dovolené a to u
ředitele školy podle služebních let 4 neděl, u učitelky 3 neděle a zbytek odpracvati na různých
pracovištích. Učitelé pracovní povinnost odpracovali si jako vedoucí mandelinkové služby v Žižicích,
Luníkově a v Hobšovicích a částečně při žňových pracích.
během hlavních prázdnin postavena téměř ¾ západní zdi u školní zahrady, kde padlo několik polí
mezi pilíři, a ostatní hrozili sesutím. Opatřeny cementové roury a pořízen odpad z kůlny do
kanalizační jámy u popeliště, pořízeny chrániče oken v oknech chodby, aby se zabránilo při prudkém
dešti stékání vody po stěnách a tím znehodnocování malby. Postaveny dva nové pilíře u školní
zahrady při vstupu ze dvora a nová lísa k nim. Využito prázdného kouta při východní straně školní
budovy a z odpadového materiálu postavena tu nová zděná králikárna. Opravena poškozená školní
pumpa a jiné drobné práce vykonány.
V měsíci srpnu byla umyta a řádně vyčištěna celá školná budova dobrovolnou brigádou matek
školních dětí. Nejvíce sešlo se tu matek z obce Drnova, která i vypomohla škole zdarma přivezeným
pískem z Uh na opravné práce ve škole.
V posledním týdnu prázdnin byli oba učitelé ve škole, aby vykonali nejnutnější přípravy k
slavnostnímu zahájení školního roku a připravili vše pro okamžité zahájení vyučování.

Školní rok 1952–1953
Školní rok 1952/53 byl slavnostně zahájen 1. září 1952. Za lidovou správu byl přítomen tajemník MNV
soudruh Vojtěch Hanzal, z řad rodičů jen několik osob a to z toho důvodu, že nepříznivé dešťové
počasí zdržuje polní práce, které se dohánějí a rodiče dětí, většinou zemědělci, jsou do nich zapojeni.
Po přivítání dětí a zástupců veřejnosti promluvil ředitel školy v nastávajícím školním roce. Po něm
pozdravil děti tajemním MNV za lidovou správu, poděkoval jí za prázdninové sběry a účast na hledání
mandelinky bramborové, kterou ve velkém počtu konaly na úkor svého volna, aby zajistily bohatou
sklizeň bramborů pro naše hospodářství a zásobování obyvatelstva. Poté zazpívány četné národní
písně a po nich rozdány všem dětem učebnice objednané během prázdnin a podepsané sešity pro
jednotlivé předměty a podány pokyny pro opatření ostatních potřeb k vyučování. Potom vyslechlo
všechno žactvo projev náměstka ministerstva školství Adolfa Zajíce ve vysílání školského rozhlasu. Na
závěr byla zazpívána Píseň práce.
Ve složení učitelského sboru došlo na počátku školního roku ke změně. Dosavadní učitelka Anna
Formánková, která úspěšně pracovala na zdejší škole po 3 roky, přemístěna do Slaného, odkud pro
zrušení plánovaných tříd přesunuta do Tuřan u Slaného. Na uvolněné místo ustanovena učitelka
Marta Vokounová, která dosud působila na národní škole v Knovízi.
Jmenovaná Marta Vokounová se narodila 3. srpna 1913 v Kročehlavech, okres Kladno. Tam
navštěvovala obecnou školu pětitřídní. Potom přestoupila na měšťanskou školu v Kladně. Roku 1936
byla přijata do státního koedukačního ústavu učitelského v Kladně, kde v červnu 1940 podrobila se
zkoušce učitelské dospělosti. Od září do 31. prosince 1940 hospitovala na dívčí obecní škole v
Kročehlavech. Od 1. ledna 1941 do konce června 1946 vyučovala nepřetržitě náboženství římsko –
katolickému na školách v Motyčíně, Hnidousech a to na obecných i měšťanských. 1. září 1946 byla
ustanovena lit. Učitelkou na obecní škole ve Vinařicích a Knovízi. Od 1. září 1952 působí na zdejší
škole.
Počet a rozdělení žactva na začátku školního roku 1952/53 je následující:
I. třída 1. oddělení – 1. postupný ročník: 10chl + 4d = 14žáků
2. oddělení – 3. postupný ročník: 4hl + 2d = 6žáků
II. třída 1. oddělení – 2. postupný ročník: 6chl + 1d = 7žáků
2. oddělení – 4. postupný ročník: 5chl + 5d = 10žáků
3. oddělení – 5. postupný ročník: 7chl + 3d = 10žáků
Na škole: 32 chlapců + 15 dívek = 47 žáků.
Podle výnosu MŠVU z 23. června 1952 upravuje se vyučování náboženství na školách I. a II. stupně
tak, že rodiče žáků musí počátkem každého školního roku nejpozději do 8. září, na tiskopise, který jim
dodá škole přihlásit dítě k vyučování náboženství. Hodiny vyučování náboženství se zařadí do rozvrhu
hodin tak, aby neporušovalo plynulost vyučování předmětům povinným pro všechny žáky. Podle
těchto pokynů přihlásili se z celkového počtu 47 žáků k vyučování náboženství římskokatolickému 21
žáků, 7 žáků k československému. Náboženství římskokatolické ve 2 týdenních hodinách vyučuje
římskokatolický farář ze Zvoleněvse Jaroslav Španihel, českoslov. v 1 hodině za 14 dnů Františka
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Dne 13. září vzpomenuto v hodinách vlastivědy Dne horníků. Zhodnocena práce horníků pro
budování socialismu. Tohoto ideového problému využito v hodinách kreslení a k úpravě nástěnek.

Dne 15. září 1952 vzpomenuto 85. narozenin národního umělce básníka Petra Bezruče, barda Beskyd.
Vhodnou formou podán žactvu nástin básnického díla Bezručova a přečteny s výkladem ukázky z jeho
tvorby, hlavně Slezských písní.
Zdravotní pracovníci Okresního ústavu národního zdraví ve Slaném soudružkou Laňarovou provedeno
dne 23. září 1952 zkoušení ostrosti zraku u všech dětí školy. Zjištěné vady u 2 žáků byly v krátké době
odborným očním lékařem vyšetřeny a dětem předepsány brýle.
Ve středu 24. září zúčastnily se všechny děti školy promítání sovětského filmu Kamenný kvítek ve
Zvoleněvsi, doplněný zábavným kresleným filmem. Všem dětem se filmy líbily.
Podle výnosu MŠVU od 1. září vstoupil v platnost nový způsob školního spoření. Z toho důvodu
dostavili se na zdejší školu dne 26. září 1952 zástupci OSAZ, aby učitele instruovali o praktickém
provedení školního spoření a hodnocení celostátní soutěže spořivosti, k níž se i naše škola přihlásila.
Dne 6. října 1952 provedena na škole oslava Dne čsl. armády. Ve vyzdobené třídě sešlo se všechno
žactvo, k němuž promluvili ředitel školy a zástupce armády ze slánské posádky, zavedena se žáky
diskuze o životě čsl. vojáka doporučena žactvu účast na slavnosti a Dnu čsl. armády ve Slaném.
Aby bylo zabráněno škodám zcizení obuvi nebo přezůvek školních dětí v regálech na dolní chodbě v
době nepřítomnosti členů ředitelské rodiny sjednal ředitel školy s Československou pojišťovnou n. p.
ve Slaném pojistnou smlouvu proti krádeži obuvi na dobu 5 let s účinností od 3. října 1952 za roční
prémii 2 Kčs za žáka, kterou si uhradí každoročně žáci sami vždy na počátku školního roku. (Číslo
pojistky 50-0-2523012).
Dne 22. října shlédlo všechno žactvo školy ve Zvoleněvsi promítaný film „Odvážná školačka“ spolu s
dětmi školy zvoleňevské a slatinské.
Prohlášený 28. říjen jako Den znárodnění byl ve škole vzpomenut objasněním znárodnění jako
důležitého faktoru pro budování socialismu v naší republice. Vhodně upraveny nástěnky ve škole a
budova ozdobena státní vlajkou.
Dne 1. 11. 1952 probíhala zdejší obcí štafeta Míru a přátelství na úseku Zvoleněves – Žižice – Vítov –
Slaný. Na ni připojovaly se dílčí štafety Osluchov – Luníkov, Hobšovice – Vítov. Štafetového běhu
zúčastnily se všechny děti školy, které obsadily samy úseku Žižice – Blahotice. Odtud byly pozdravy
sovětskému svazu jako společná štafeta dopraveny autem do Slaného. Tím si děti zapojily aktivně do
aktuální akce Měsíc československo – sovětského přátelství.
V den 7. listopadu provedena na škole oslava Velké říjnové socialistické revoluce jako součást měsíce
ČSSP. Žactvu byl v předchozím týdnu objasněn průběh a 46
význam VŘSR na světové dění a její vliv na národní uvědomí ve státech trpících dosud pod panstvím
kapitalistických zemí, hlavně v koloniálních zemích, vliv této revoluce na naše osvobození podle
prohlášení našich zodpovědných státníků. Děti zazpívaly i ruské písně vedle našich národních písní,
čteny jim ukázky literární z knížky Říjnová revoluce. Od 10,10 hodin poslouchalo žactvo v obou
třídách rozhlasové pásmo školského rozhlasu k VŘSR. Celá školní budova byla vkusně pro tento den
vyzdobena a školní budově vlála státní vlajka.
15. listopadu přednesen v obou třídách proslov k Týdnu spořivosti zaslaný Okresní spořitelnou a
záložnou ve Slaném.

Dne 19. listopadu promítány ve Zvoleněvsi pro školné děti filmy: Pověst o losu, Zázračný zvoneček, Po
severní Bukovině, které shlédly děti naší školy v doprovodu svých učitelů i přes velmi nepříznivé
počasí.
V sobotu dne 22. listopadu oslaveny na škole 56. narozeniny presidenta republiky Klementa
Gottwalda. Pro tento účel byly vkusně ozdobeny třídy a upraveny nástěnky.
Dne 12. prosince připomenuto žactvu 9. výročí podepsání smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci
mezi Československem a Sovětským svazem v Moskvě a žactvu podán výklad o dalekosáhlém tomto
politickém aktu pro boj za osvobození naší republik od nacistických okupantů, pro další vývoj našeho
lidově demokratického státu a jeho bezpečnosti pro budoucnost.
Podle pokynů MŠVU a ONV ve Slaném probíhala v posledním týdnu před vánocemi „Děd Mráz“, již
měla přiblížiti naše děti k poznání radostí sovětských dětí, ale i k prohloubení znalostí o Sovětském
svazu. Děti na škole i v rozhlase doma sledovaly cestu Dědy Mráze z Čukotky důležitými místy až do
Prahy na mapách k tomu účelu vydanými s použitím výkladu vhodných (Michajlov: Nad mapou SSSR)
knih a sovětských časopisů, časopisu Svět sovětů. V místní obci po relaci k této akci zněla při
hlášeních MNV zněla „Děd Mráz“ dodána obcím osvětovým oddělením ONV. Této ideové náplně bylo
i vhodně využito ve vyučování – slohu, hudební výchově a podobně.
V předposlední den vyučování před vánočními prázdninami provedena na škole oslava 73. narozenin
J. V. Stalina, vůdce a učitele všeho pracujícího lidu světa. Po proslovu o jeho životě a díle čteny dětem
vhodné úryvky z jeho života a zazpívána žáky II. třídy píseň J. V. Stalina. Poté vyslechlo žactvo
rozhlasové pásmo školského rozhlasu k Stalinovým narozeninám. Výzdoba budovy pro tuto slavnost
byla vkusná.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 21. prosince 1952 do 4. ledna 1953. Vyučování započalo opět
5. ledna 1953. Doba vánočních prázdnin využita k řádnému úklidu a umytí celé školní budovy, což
opět na žádost ředitelé školy provedly dobrovolnou brigádou matky školních dětí.
Dne 18. listopadu vzpomenuto 100. výročí narození jednoho z nejčeštějších a v pravdě národního
malíře Mikoláše Alše. Dětem přiměřeným způsobem podán výklad o životě a díle tohoto velkého
mistra palety a použito k tomu ukázek z knih Špalíček, čteny ukázky z knihy Mládí Mikoláše Alše a
jiných pramenů. Dále doporučena dětem účast na „Výstavě Mikoláše Alše“ ve Slaném. 47
Od září do konce listopadu probíhala celostátní soutěž ve sběru starého papíru, do níž se zapojila i
zdejší škola. Škola sebrala a Sběrným surovinám odvedla 530 kg papíru. Od krajského ústředí
Sběrných surovin dostalo se škole poděkování a to žactvu i učitelstvu.
Na podmět ROH Svaz zaměstnanců školství a osvěty ve Slaném zapojena škola do celookresní akce
odsuzující pokračování války v Koreji. Byl zaslán prostřednictvím ONV protest americkému
velvyslanectví v Praze.
Ústřední výbor Komunistické strany Sovětské svazu, rada ministrů SSSR a presidium Nejvyššího
sovětu SSSR s pocitem velikého smutku oznamují, že 5. března 1953 v 9 hodin 50 minut večer zemřel
po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník Ústředního výboru komunistické strany
SSSR Josef Vissarionovič Stalin.
Tak rozlétlo se světem oznámení o úmrtí jednoho z největších lidí naší epochy, vůdce pracujícího lidu
celého světa – Josefa Vissarionoviče Stalina. Česko-Slovensko vyhlašuje státní smutek. Všechny
veřejné budovy i soukromé domy byly smutečně vyzdobeny, obrazy zahaleny do černého floru. Ve
všech obcích okresu konány dne 6. března 1953 smuteční tryzny za Stalina. Na tryzně ve zdejší obci,

která pořádána zmíněného dne v hostinci u Procházků, měl smuteční projev zástupce ONV soudruh
Růžička. Dne 6. března 1953 vydáno provolání Ústředního výboru KSČ, vlády republiky
Československé a Ústředního výboru akčního Národní fronty k úmrtí J. V. Stalina všem členům strany,
všem dělníkům, všem pracujícím v Československu, ve kterém hodnotí práci a celoživotní dílo ve
prospěch nejen svého státu, ale hlavně našeho státu za vítězství socialismu v naší vlasti po
osvobození našich zemí z pout fašismu a kapitalismu. Miliony pracujících naší země, shromážděných v
pondělí dne 9. března na smutečních tryznách ve všech krajích, vzdaly čest nesmrtelné památce
velikého Stalina a spolu s účastníky pražské smuteční tryzny přijaly přísahu, přečtenou členem
předsednictva ÚV KSČ, náměstkem předsedy vlády Viliamem Širokým, o pevném semknutí kolem ÚV
KSČ, vlády Národní fronty, o pokračování ve výstavbě socialismu, bdělosti, o těsném svazku se
Sovětským svazem a o boji za zachování světového míru. Průběh pražské tryzny poslouchalo téměř
všechno občanstvo zdejší obce v hostinci u Procházků.
Krátce po návratu ze sovětského svazu, kam vedl československou deleci na pohřeb Stalinův, těžce
onemocněl president republiky soudruh Klement Gottwald. Všechen čsl. lid s napětím sledoval
bulletiny o jeho zdravotním stavu a kojil se nadějí, že narychlo přivolané nejlepší kapacity sovětské
lékařské vědy zachrání nám našeho presidenta. Přes všechny péče lékařů zdravotní stav se stále
zhoršoval, až o 14. hodině odpoledne rozšiřuje československý rozhlas tuto smutnou zprávu:
Ústřední výbor komunistické strany Československa, vláda republiky Československé a Ústřední akční
výbor národní fronty oznamují v nejhlubším zármutku straně a všemu čsl. lidu, že 14. března 1953 v
11 hodin ráno zesnul po krátké těžké nemoci president Československé republiky, předseda
Komunistické strany Československa soudruh Klement Gottwald.
„Nadešly těžké chvíle pro československý lid. Krátce po úmrtí velikého Stalina stíhá jej nové neštěstí.
Odešel milovaný vůdce našeho pracujícího lidu, náš nejlepší a nejvěrnější žák Lenina a Stalina, pravý
otec naší svobodné lidově demokratické vlasti“, praví se v prohlášení, které společně vydávají ÚV
KSČ, vláda republiky a ÚAVNF hned po úmrtí soudruha Gottwalda, v němž do hloubky hodnotí dílo a
život soudruha Gottwalda. I když nám 48
odešel, věčně bude žít v československém lidu jméno soudruha Klementa Gottwalda. Bude žít v
našich srdcích, v našich myslích, v našich činech.
Opět došlo k smuteční výzdobě pracovišť, veřejných i soukromých budov, konány smuteční proslovy
v obcích. Na náměstí měst budovány katafalky. Také ve slaném zřízen velký katafalk na náměstí, kde v
záři světel střídavě stáli dnem i nocí zástupci armády, SNB, milic, spolků, dětí. Ke katafalku přicházely
deputace továren, škol, obcí, aby tu pokládaly věnce a kytice. Také zdejší obec na společné poradě
všech složek NF ustanovila deputaci a vyzvala občanstvo na účast při pokládání věnce ke katafalku.
Na věnce přispěly všechny složky, tedy i škola. Dne 17. března sešlo se všechno občanstvo u pomníku
padlých, kde po proslovu seřazen původ občanstva, který prošel celou obcí. Potom deputace, která
čítala přes 40 osob odvezla hasičským vozem ve 2 etapách do Slaného věnec a pietně ho položila ke
katafalku.
Pohřeb soudruha Gottwalda, který byl konán dne 19. března v Praze, byl občanstvem a dětmi
sledován na společném shromáždění u Procházků z reportáže čsl. rozhlasu.
Na znamení velkého smutku podepisovalo všechno občanstvo obce kondolenční listinu, která se
odeslala ONV ve Slaném. Tatáž akce byla provedena i na školách, kde kondolenční archy podepsalo
všechno žactvo a učitelstvo školy.

Dne 20. března 1953 doporučeno občanstvu, aby byla odstraňována smuteční výzdoba, neboť na
příští den se připravovala volba nového presidenta.
Dne 21. března 1953 sešli se všichni členové Národního shromáždění ve slavnostně vyzdobeném
Vladislavském sále hradu pražského, tedy na místě, kde kráčely dějiny našeho národa, aby provedli
volbu nového presidenta Československé republiky. Na návrh ÚV KSČ a Národní fronty byl za
kandidáta na úřad prezidentský navržen soudruh Antonín Zápotocký, věrný spolupracovník soudruha
K. Gottwalda a osvědčený bojovník za dělnická práva. Soudruh Antonín Zápotocký byl jednohlasně
zvolen za presidenta republiky Československé. Přítomní poslanci připravili nově zvolenému
presidentu nadšené ovace, stejně i všechen pracující lid za jeho tradiční projížďky Prahou.
Jarní mytí úklid celé školy byl opět proveden dne 1. dubna brigádou matek školních dětí ze všech
přiškolených obcí.
Dne 4. dubna zapojilo se žactvo školy do akce „jarní úklid v obci“. Provedlo za vedení učitelů vyčištění
návsi od nečistoty, upravilo zahrádku u pomníku padlých a celé jeho okolí jakož i u barokního sousoší
uprostřed obce.
Velikonoční prázdniny na školách trvaly od 5. – 6. dubna 1953, vyučování opět zahájeno dne 7.
dubna. Během těchto prázdnin dána do pořádku školní zahrada.
Dne 13. března 1953 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor soudruh Jindřich Novák. Vykonal
prohlídku školy a prověřil si vědomosti žactva obou tříd.
Pro zlepšení zdravotního stavu žactva organizuje Okresní ústav národního zdraví ve Slaném
hromadné ošetření zubů všeho žactva okresu. Chrup žactva zdejší školy byl 49
velmi svědomitě ošetřen soudružkou Šimkovou v zubním ambulatoriu ve Zvoleněvsi dne 17. dubna
1953.
Oslava 1. máje pořádána letos společnou oslavou ve Slaném. Velká většina žactva školy za dozoru
svých rodičů zúčastnila se oslav ve Slaném, zatím co ve škole bylo ideově ve všech předmětech
vyučovacích k tomuto dni připraveno. Protože 1. máj připadal na pátek, učinila vláda rozhodnuté, aby
pracovní klid z neděle byl přesunut na sobotu a neděle pak byla normálním pracovním dnem. V
důsledku toho bylo i na školách podle výnosu MŠO v neděli vyučováno, protože i pro školy je závazná
doba pracovní totožná s pracovní dobou dělníků.
Před 10. květnem nastalo silné ochlazení, ač předtím bylo krásné slunné počasí. Jaké překvapení
všech přichystala příroda v noci z 9. na 10. května? Ráno celá příroda dostala úplně zimní ráz. Stromy,
ač kvetly, byly silně obaleny sněhem a místy bylo sněhu až 10 cm. Tento ráz potrval několik dnů. Ve
třídách poklesla teplota tak, že musilo být řádně topeno a žactvo musilo být oblékáno jako v zimě.
Zápis v této kronice je činěn, proto je činěn proto, že v obci není pamětníka, aby podobný úkaz ve
zdejší obci a celé krajině se kdy přihodil. Po roztáni sněhu stromy dokvetly a zdá se, že ovoce bude
dostatek.
Dne 30. května 1953 vyhlášena vládou měnová reforma. Podle této zákonné úpravy pozbývají dnem
5. června 1953 platit dosavadní papírové peníze a mince a nahrazují se novými. Výměna peněz doma
thesaurovaných stanoven v poměru 1 : 50, na vkladních knížkách u peněžních ústavů při
přepočítáváno a v odstupňovaném poměru od 1 : 5 až do 1 : 30. všechny peněžní hotovosti veřejných
úřadu a škol měly být směněny buď přímo anebo přidány MNV. Naše škola vlastnila na darech částku
4 000 Kčs na hotovosti, která složena MNV dne 31. 5. 1953. o výměně peněz stanovena na okrese
černá výměnová střediska, v nich se toto provádělo v době od 1. 6. do 4/6 1953. zdejší obce byla

přidělena do Zvoleněvse, kam všechno občanstvo podle pracovních možností docházelo k výměně. O
bezpečnost výměnného střediska pečovaly vojenské stráže a stráže lidových milic. Výměna peněz ve
Zvoleněvsi probíhala zcela klidně. Školní spoření měnovou reformou nebylo nijak poškozeno, ba
naopak pro něho stanoven nejlepší poměr 1: 5 bez ohledu na výši úspor.
Dne 31. května 1953 uspořádán se žactvem školy společně se školou hobšovinckou výlet do Prahy –
Průhonic – Konopiště. V Praze prohlídka byla zaměřena na pamětihodnosti Hradu pražského, v
Průhonicích botanické zahrady, která hýřila květy. Také Konopiště a jeho okolí žactvo upoutalo. Výlet
byl v celku zdařilý po stránce výchovné i rekreační a splnil dobře své poslán, i když toho to dne byla
celková nervozita v prodejních podnicích v důsledku právě vyhlášené měnové reformy – nedostatek
jídla, památkových předmětů a podobě.
Mezinárodní den dětí probíhal 7. 6. 1953. Žactvo bylo poučeno ve vyučovacích předmětech o
významu tohoto dne, upraveny pro ten účel třídní nástěnky a využito ho i výchovně.
Od měsíce května započala opět mandelinková služba a to pro žactvo i učitelstvo. Ředitel školy vedl
mandelinkovou službu v Žižicích, třídní učitel II. třídy v Luníkově. V letošním roce vyskytl se tento
škůdce ve značném rozsahu – hlavně jeho larvy. Boj s ním bude pokračovat i během hlavních
prázdnin. 50
Dne 30. června 1953 dostavil se d zdejší školy zástupce Státní spořitelny ve Slaném soudruh Jaroslav
Sirotek, aby provedl zhodnocení celostátní Soutěže spořivosti mládeže v rámci okresu a se
zaměřením na zdejší dosažené výsledky. Zdejší škola umístila se v celkovém okresním pořadí na 7.
místě s tímto výsledkem: z celkového počtu všeho žactva spořilo ve školním roce 99,31% žáků,
celkem úspor 26 960,30Kčs, průměr na žáka 80,20Kčs. Škola obdržela pochvalu, žactvu byly úspory
uloženy na vkladní knížky nebo podle přání vyplaceny hotově v nové měně v poměru 1:5.
Pro žactvo školy zvoleněvský a žižické byla provedena Loutkovou scénou z Prahy dne 24. 6. 1953 ve
zvoleněvský sokolovně „Pestrá loutková estráda“, která děti nejen pobavila pěkným pořadem, ale i je
poučila vhodně vsunutými výchovnými náměty.
Jako každoročně, tak i letos, uspořádala Státní spořitelna ve Slaném jako odměnu za úspěšné spoření
pro nejlepší střádaly na školách výlet. Letos byl uskutečněn dne 26. června. Jelo se do Kralup, odtud
parníkem do Prahy, kde následovala prohlídka zoologické zahrady a jiných památek hlavního města.
Ze zdejší školy výletu se zúčastnili 4 žáci a všem se výlet líbil.
Na 29. června 1953 svolán celookresní aktiv učitelstva IV. referátu ONV a Okresního výboru SZŠO, na
němž hodnocena práce na školách během uplynulého školního roku.
Dnem 30. června 1953 skončil pro žactvo školní rok 1952/53. Ke slavnostnímu zakončení dostavil se z
pozvaných zástupců lidosprávy pouze Vojtěch Hanzal, tajemník MNV v Žižicích. Ředitel školy po
přivítání přítomných a zapění Písně práce, podal obšírnou souhrnnou zprávu o celoroční práci na
škole a to po stránce výchovní, plnění učební povinnosti, prospěchu, chování, sběru odpadků a
podobně. Nejlepším žákům v prospěchu udělena veřejná pochvala a to v 1. postupném ročníku:
Renatě Buzické, Marii Lukášové a Františku Nádhernému. V 2. postupném ročníku Václavu Štorkovi –
Zemanovi, Mir. Tvrdkovi a Jiřímu Šůmovi, ve 3. postupném ročníku Jitce Ušákové a Jiřímu Podpěrovi,
ve 4. postupném ročníku Elišce Jirákové a M. Pokorné. V 5. postupném ročníku pochvalu obdrží:
Marie Štorková – Zemanová, Jana Dryáková, Miroslava Šebková a Pavel Buzický. Tělovýchovný
kroužek navštěvovalo 16 hochů a 10 dívek. Vyučováno tu ve 2 odděleních. na škole sebráno celkem 5
296kg odpadových surovin, z toho I. třída 2067kg, II. třída 3229kg. Nejlepšími sběrači byli: Josef
Cibulka – 838kg, Nádherný František 297kg, Linda Vladimír 140kg, Urban Václav 196 kg – všichni z

obce Drnova, Karel Teichman 164kg z Vítova a Karel Kasina 121 kg ze Žižic. Dále zhodnocena činnost
žactva při sběru bylin, mandelince bramborové. Závěrem přítomný soudruh Hanzal poděkoval žactvu
za pěkné výsledky za uplynulý rok, vyřídil vzkaz předsedy MNV soudruha Václava Vaise o zhotovení
loďky na rybníku pro jejich zábavu o prázdninách a přeje jim jejich příjemné prožití, ale při tom je
nabádá k opatrnosti před požárem a cizími osobami a podle síly i pomoci v mírových žních. Poté
zapěny hymny, žactvo se rozešlo do svých tříd, kde mu byla rozdána vysvědčení a rozloučilo se svými
učiteli.
Na 21 denní v prázdninové zotavovně ve Stříbru byli přihlášeni a také přijati 4 žáci zdejší školy.
Pobytem ve Stříbrné se tělesně i duševně osvěžili.
O hlavních prázdninách 1952/53 mimo normální dovolenou, která činí u ředitele školy 4 týdny, u
třídní učitelky II. třídy 3 týdny bylo podle plánu učitelstvo zaměstnáno závěrečnými pracemi ve škole,
službou mandelinkovou v Žižicích a Luníkově, 51
pomocí při žních u místního JZD, politickou prací a řízením opravných prací ve školní budově. Od 20
srpna bylo učitelstvo již ve školách, aby připravilo vše potřebné pro zahájení školního roku. Ve dnech
24. a 25. srpna probíhal ve Slaném přípravný kurs pro učitele přípravných ročníků, kterého se
zúčastnil ředitel školy.
Během hlavních prázdniny byly na škole provedeny tyto opravné a jiné práce: odstranění stupínků v
obou třídách, snížení tabulí školních, malování obou tříd, tělocvičny a oprava malby na chodbách,
zasklení poškozených oken, zatmelení oken ve třídách a jiné drobné opravy a jiné drobné opravy,
oprava střechy. O prázdninách postavena ze zbytků stavebního materiálu zdění králikárna při severní
straně školní budovy. Po skončení opravných prací provedly matky školních dětí ze Žižic a Drnova
generální úklid školní budovy a to v době před započetím hlavních žňových prací.

Školní rok 1953–1954
Školní rok 1953/54 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1953. Všechno žactvo školy sešlo se ve
vyzdobené třídě za přítomnosti značného počtu rodičů, zvláště rodičů dětí přípravného ročníku.
Ředitel školy představil dětem i rodičům novou učitelku zdejší školy soudružku Blanku Hrabánkovou a
seznámil je v hlavních rysech s novou organizací škol, která od počátku tohoto školního roku vstupuje
v platnost. Velmi podstatná změna nastává tu ve výchově a vyučování u dětí nově vstupujících do
školy v tak zvaném přípravném ročníku. O úkolech a cílech plnění osnov tohoto ročníku budou rodiče
informováni na zvláštní schůzce s ředitelem školy. Na tomto společném shromáždění probrán v
hlavních rysech plán školy, hovořeno o práci s učebnicí, o potřebách k vyučování a jiných aktualitách
nastávající školní práce. Zhodnocena tu i práce za uplynulý školní rok a to nejen ve škole, ale i v práci
dětí pro celek při sběru odpadových surovin a mandelinkové službě. Po pásmu písní pohovořil k
dětem přítomný zástupce MNV v Žižicích soudruh Vojtěch Hanzal, který jim poděkoval za práci
mimoškolní a přál jim hodně úspěchů v nastávající školní práci. Po státních hymnách rozešli se žáci do
svých tříd, kde již na ně čekaly učebnice, které škola během prázdnin objednala a obdrželi tu pokyny
pro práci a opatření potřeb pro nejbližší dny.
Ve složení učitelského sboru došlo opět ke změně. Dosavadní učitelka zdejší školy soudružka Marta
Vokounová byla přeložena na osmiletou střední školu ve Smečně a místo ní nastoupila soudružka
Blanka Hrabánková z národní školy v Mostě.
Jmenovaná Blanka Hrabánková narodila se dne 20. dubna 1933 v Praze. Do obecní školy začal chodit
v roce 1939 ve Slaném. V roce 1943 přestoupila na měšťanskou školu, z níž přišla v roce 1947 do
reálného gymnázia ve Slaném, kde 2. června 1952 podrobila se maturitní zkoušce. Po absolvování
přípravného kursu při KNV v Ústí nad Labem byla ustanovena dnem 1. září 1952 na učitelku při I.
národní škole v Mostě, kde působila do konce školního roku 1952/53. Dnem 1. září 1953 ustanovena
na zdejší škole.
Nový ministr školství a osvěty Ernest Sýkora, dřívější pověřenec pro školství a osvětu na Slovensku,
který nastoupil po soudruhovi Zdeňku Nejedlém, jenž přešel na důležitou funkci v předsednictvu
vlády, předložil dne 24. dubna 1953 Národnímu shromáždění ke schválení zákon o školské soustavě a
vzdělávání učitelů. V úvodním projevu poukazuje na t, že je tomu práce 5 let, co byl schválen nový
školní zákon, který ustátnil školu, uzákonil stejné vzdělání pro všechnu mládež, sjednotil dosud
roztříštěné školství a položil pevní základy jednotné školy. za pomoci strany a vlády umožněno
nejnadanějším mladým 52
dělníkům ukončit za jeden rok středoškolské studium a postoupil na vysokou školu, čímž se zlepšilo
sociální složení našeho studentstva. Ke změně dosavadní soustavy vedly důvody národohospodářské
s ohledem na nedostatek středně a vysokou kvalifikovaných kádrů pro průmyslová odvětví a z toho
vyplývající polytechnizaci školy. Nová školní soustava zavádí jako základní typ povinnou osmiletou
střední školu pro mládež od 6 do 17 let, která vzniká sloučením bývalých národní a střední školy a
dále školu jedenáctiletou z níž poslední 3 ročníky budou výběrové. Tato škola vzniká sloučením
národní, střední školy a gymnasia. Všechny tyto školy budou pod správou jednoho ředitele. Kde
nejsou podmínky pro zřízení povinné osmileté střední školy, zůstanou národní škola s pěti
postupnými ročníky. Po jejím ukončení přestupují žáci do 6. třídy osmileté střední školy. Vyučování na
těchto školách je rovnocenné osmiletkám pro 1. – 5. postupný ročník. První postupný ročník je
přípravny, kde dítě od hry přichází k vážné práci. Naučí se tu základy čtení, psaní a počítání, ale
normální práce pro ně začnou až v druhé třídě. Od druhé do 11. třídy se budou učební plány
přibližovat plánům sovětské desetiletky. Nová školní soustava umožňuje budovat školu důsledně
podle sovětského vzoru. Novou soustavou mění se náplň školy a počet vyučovacích hodin, které byli

již MŠO stanoveny. Podle přepisu ONV, referátu IV ve Slaném ze dne 27. 8. 1953, schvaluje KNB v
Praze národní školu v Žižicích. Zdejší národní škola pozůstává ze 2 tříd s tímto počtem a rozdělením
žactva podle postupných ročníků:
I. třída 1. postupný ročník: 4chl + 9d = 13 žáků
3. postupný ročník: 6chl + 2d = 8 žáků
II. třída 2. postupný ročník: 7chl + 3d = 10 žáků
4. postupný ročník: 6chl + 2d = 8 žáků
5. postupný ročník: 7chl + 5d = 12 žáků
Na škole celkem 30 chlapců + 21 dívek =51 žáků.
Všichni žáci bývalého pátého ročníku postupního ročníku přišli dnem 1. září 1953 do šesté třídy II.
osmileté střední škol ve Slaném, Na hájích.
Novou školskou soustavou mění se počet hodin pro jednotlivé postupné ročníky a došlo i ke změně
názvu vyučovacích předmětů. V 1. postupném ročníku vyučuje se jazyku českému, počtům, tělesné
výchově, kreslení a hudební výchově s celkovým počtem 20 hodin týdně; ve druhém postupném
ročníku témže předmětům s počtem 24 hodin týdně; na 3 postupném ročníku přistupuje k
dosavadním předmětům jazyk ruský a počet vyučovacích hodin týdně 25, u 5 postupného ročníku
rozšiřuje se počet předmětů o zeměpis a přírodopis s celkovým počtem 27. hodin.
Na škole jsou zřízeny pro žactvo 3. – 5. postupných ročníků dva zájmové kroužky a to tělovýchovný,
jehož vedením je pověřena soudružka Blanka Hrabánková a mičurinský, který řídí ředitel školy.
Dne 10. září 1953 navštívili zdejší školu soudruh Karel Pichl, okresní školní inspektor v Kralupech,
který zastupoval soudruha Jindřicha Nováka a soudruh František Ptáček, referát pro školství a osvětu
ve Slaném, kteří si prohlédli připravenost budovy k vyučování a byli přítomni vyučování v obou
třídách.
13. září slaven Den horníků. Žactvu školy během vyučování byla objasněna
práce horníků pro celý život našeho státu, nástěnky na škole vhodně upraveny a učební látka
zaměřena na thematika o hornictví. 53
Ve snaze pomoci ražení nových mincí po měnové reformě vyhlásila Státní spořitelna ve Slaném
soutěž na sběr neplatných mincí do konce října 1954. Do soutěže zapojena také zdejší škola, která
odvedla žádaných mincí z hliníku, mědiniklu, tem paku a zinku celkem 1,50kg.
Na počátku září vyskytl se na škole případ onemocnění dětskou obrnou u Miroslava Tvrdka, žáka 3
postupového ročníku. Dne 18. 9. třída na den uzavřena, řádně vydesinfikována, k rozšíření nemoci
nedošlo.
Před skončením první pětiletky provedena reorganizace vlády a ministerstev. Na úseku kulturním
provedla vláda tyto změny: Sloučilo ministerstvo vysokých škol a ministerstva školství a osvěty v nové
ministerstvo školství. Novým ministrem školství jmenoval president republiky dosavadního ministra
vysokých škol profesora Ladislava Štolla, člena ÚV KSČ, bývalého komunistického novináře a
kulturního činitele, veřejného činitele, veřejného vědeckého a pedagogického pracovníka, který
podle slov Klementa Gottwalda stojí v předních řadách našeho ideologického zápasu proti
buržoasnímu úpadkovému myšlení za vědecký socialistický názor.

V polovině měsíce října provedl OÚNZ, zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi za vedení dentistky Šinkové
pečlivé ošetření chrupu žactva obou tříd. Žactvo bude sem docházet ke kontrole chrupu v určitých
časových intervalech a kdykoliv, vyskytne-li se toho náležitá potřeba.
Dne 26. října 1953 provedl okresní školní inspektor soudruh Jindřich Novák inspekci zdejší školy podle
těchto hledisek: dokumentace školy, stav školní budovy a školního zařízení, stav žactva a péče o
žactvo, stav učebně výchovné práce a samotného učitelstva. Byl přítomen po celou dobu vyučování v
obou třídách. Svá pozorování a zhodnocení zaznamenány v zápise, který předložen školskému
referátu ONV.
V sobotu dne 31. října 1953pořádána v Žižicích „Lidová konference MNV“ na níž hodnoceny výsledky
práce místního národního výboru jako celku i jeho jednotlivých složek, kritika i sebekritika této práce,
stížnosti a přání občanstva MNV. Za školu na této konferenci hovořil ředitel školy, který informoval
nejširší veřejnost o počtu dětí, učitelském sboru, zákonu o nové školské soustavě ve vztahu k místním
poměrům, o plánu školy, zájmových kroužcích, veřejných akcích školy: sběry mincí, odpadků, sbírka
na obnovu Koreje, léčivých bylin, o stavu školy a jejích opravách a podobně, čímž podchytil zájem o
stav nejen školní budovy, ale i vnitřní její výchovné a vyučovací práce.
Dne 6. 11. 1953 provedena dětským lékařem MUDr. Zemanem zdravotní prohlídka žactva a tímtéž
lékařem i rentgenologická prohlídka žactva 9/11 ve Slaném, zdravotní středisko.
V rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství probíhala zdejší obcí hvězdicová štafeta
Přátelství a míru z obce Zvoleněves do Slaného. Zúčastnilo se jí aktivně všechno žactvo školy od 1. –
5. postupný ročník, které přenášelo štafetu ze středu obce Žižice přes Vítov k Blahoticům. V
předvečer štafety uspořádáno ve Vítově filmové přestavení s promítáním sovětského filmu Muži v
sedle, kterého se velká část žactva zdejší školy za doprovodu rodičů zúčastnila. 54
Podle nových osnov došlo ke změně třídění žactva u 1. postupného ročníku – přípravného. V I.
čtvrtletí se žactvo netřídí vůbec, za I. pololetí jednou známkou a teprve ve III. a čtvrtém čtvrtletí
známkou ze všech vyučovacích předmětů tohoto ročníku. Známky na vysvědčeních u všeho žactva
vypisují se od počátku tohoto školního roku slovy a ne číslicí jako se dělo od existence škol nižších
kategorií až dosud.
Dne 7. listopadu sešlo se všechno žactvo školy ve slavnostně vyzdobené třídě k oslavě 36. výročí
Velké říjnové socialistické revoluce. Po proslovu ředitele školy, přednesu básní a písní poslouchalo
žactvo školský rozhlas a to 1. - 3. postupného ročníku pohádku O Voloďkovi od 10,00 -10,20, od 10,20
– 10,45 pro IV – VII ročníky pásmo k výročí VŘSR a od 10,45 – 11,00 zdravici rudoarmějcům. Tato
oslava je součástí programu Měsíce československo-sovětského přátelství, který byl podrobně
propracován na řádné měsíční pedagogické poradě a vztahuje se na všechny vyučovací předměty.
Dne 5. listopadu 1953 uspořádalo oddělení NB za vedení štábního strážmistra K. Stehlíka z Vítova
„Prohlídku bezpečnostních opatření na ulici i silnici“, v níž slovem obrazem bylo žactvo poučeno o
dodržování dopravních pravidel a nařízení, aby se předešlo k stále rostoucím dopravním nehodám na
silnici a ulicích. Přednáška svým námětem a způsobem podání splnila svůj úkol.
V měsíci listopadu probíhala na všech školách peněžitá sbírka na obnovu Koreje. Na škole vybráno a
odesláno 54Kčs.
Dne 23. listopadu vzpomínáno 57. narozenin prvního dělnického presidenta republiky Klementa
Gottwalda. V jednotlivých třídách seznámeno žactvo s celoživotním dílem presidentovým pro
pracující lid způsobem věku žactva přiměřeným a potom vyslechnuto pásmo školního rozhlasu o K. G.

Koncem měsíce listopadu rozšířily se epidemicky spalničky u žactva zdejší školy. Nejprve objevily u
žactva nižších postupných ročníků a postupně zachvátily téměř všechno žactvo. Trpěla nejen školní
docházka, ale i plnění učebních osnov, zvláště u přípravného ročníku, takže zameškané učivo musilo
být probráno a procvičeno v době mimo vyučovací, začátkem ledna 1954 a zvýšenou péčí při denním
ukládání domácích úkolů.
Dne 19. prosince 1953 dožil se v plné svěžesti tělesné i duševní 69. narozenin druhý dělnický
president republiky soudruh Antonín Zápotocký. Žactvo seznámeno s jeho životem od dětství do
dnešních dnů, o jeho boji za práva dělníků, za vytvoření KSČ, jeho pronásledování v době nacismu,
iniciativní práci při budování ROH, ve funkci předsedy vlády až k volbě presidentem ČSR.
V pondělí dne 21. prosince vzpomínáno na všech školách narozenin jednoho z největších vůdců
pracujícího lidu světa J. V. Stalina. Po proslovech učitelů jednotlivých tříd posloucháno pásmo
školního rozhlasu o J. V. Stalinovi.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 24. prosince 1953 do 3. ledna 1954. Pravidelné vyučování
zahájeno dne 4. 1. 1954.
V úterý 11. ledna 1954 pořádáno státním filmem ve Zvoleněvsi filmové představení Afrika snů a
skutečnosti – I. díl, kterého se zúčastnilo všechno žactvo školy. 55
Dne 12. ledna 1954 konáno podle plánu za velké sněhové vánice branné pochodoví cvičení žactva v
prostoru Žižice – Luníkov – Jean a zpět. Druhé pochodové cvičení bude konáno dne 4. května 1954 v
prostoru Žižice – Vítov – Hobšovice – Luníkov.
Dne 21. ledna 1954 uplynulo 30 let od smrtí Vladimíra Iljiče Lenina, tvůrce sovětského svazu a
geniálního vůdce proletariátu celého světa. Dětem pohovořeno o jeho celoživotní práci a čteny
ukázky z knihy Leninovo dětství, kde jsou patrny rysy povahových a lidských citů tohoto velkého
člověka a přihlédnuty fotografické snímky z knihy Lenin ve fotografii.
V celém státě probíhala tzv. diskuse o zákonech o národních výborech, které měly být předloženy
Národnímu shromáždění ke schválení. Pracující a všechno občanstvo mělo k nim podat své
připomínky a doplňky. Diskuse probíhaly ve stranických, spolkových, ROH schůzích. I na školách
diskutováno o tom, co lze očekávat od nových zákonů. Shodné stanovisko bylo, že nové zákony
mohou přinést prospěch ve formě vylepšení poměru školy a školských pracovníků vůbec s místními
národními výbory jako složkami státní moci, že přinese prospěch nejen po stránce lepšího vybavení
škol, ale i zvýšené péče o pracující inteligenci po stránce hmotné. Učitelstvo bylo aktivně zapojeno do
přesvědčovací kampaně o naléhavosti tohoto zákona mezi místním občanstvem a prostřednictvím
dětí zajišťována účast rodičů na probíhajících schůzích MNV.
Zápis žactva do 1. třídy pro školní rok 1954/55 konán dne 30. ledna 1954 v době od 10 – 12 hodin
dopoledne. Podle výsledku zápisu je předběžně zapsáno pro zdejší 1. postupný ročník 11 dětí, z toho
6 hochů a 5 dívek.
I. pololetí školního roku 1953/54 bylo ukončeno v sobotu dne 30. ledna rozdáním školních
vysvědčení, která po prvé v historii školy měla známky vyznačené slovy, čímž se zdůrazňuje pojem
jednotné školy se školami výše organizovanými. Pololetní prázdniny na školách trvaly od 31. ledna
1954 do 6. únoru 1954 včetně.
Dne 25. února 1954 slaveno 6. výročí vítězství pracujícího lidu Československa. Po proslovu ředitele
školy ve vyzdobené třídě posloucháno pásmo školského rozhlasu, když předtím žáci předvedli svůj

vlastní program: recitace básní, sborovou recitaci, pásmo písní národních a dělnických. I budova
školní a třídy byly pro tento den vhodně vyzdobeny.
Dne 3. března 1954 odhlasován v Národním shromáždění zákon o volbách do národního výboru.
Tímto zákonem ruší se dosavadní stav jmenování členů národního výborů a místo toho zavádí se
tajná volba kandidátů navržených Národní frontou. Učitelé seznámili se se zněním tohoto zákona a
nabídli svou pomoc MN pro zpracování voličských seznamů a agitační práci v době předvolební. Děti
vyšších postupných ročníků byly poučeny o významu nadcházejících voleb pro zabezpečení rozkvětu
vlasti.
Dne 5. března vzpomenuto na škole 1. výročí úmrtí J. V. Stalina, milovaného učitele a přítele všech
pracujících lidí. Žáci vyslechli vylíčení života tohoto velkého muže z úst svých učitelů a poslechli
vzpomínkové pásmo školského rozhlasu.
Dne 8. března slaven mezinárodní den žen. Žactvu objasněn význam ženy – matky nejen pro vlastní
rodinu, ale i pro celý národ, zvláště jejich nadšené úsilí při budování nového života a jejich neúnavný
boj za udržení světového míru. Všechny dny kolem MDŽ 56
byly thematicky zaměřeny ve všech vyučovacích předmětech na oslavu matky vychovatelky,
budovatelky a ochránkyně výsledků lidské práce a péče státu o pracující ženu a její děti.
V pátek 12. března provedl OÚNZ (okresní národní ústav zdravé) ve Slaném očkování dětí proti
záškrtu – 2 injekce, narozených roku 1945 a 1946.
V sobotu dne 13. března vzpomenuto 1. výročí úmrtí presidenta ČSR Klementa Gottwalda, předsedy
KSČ, připadajícího na neděli dne 14. března. Po proslovu třídních učitelů poslechnuta vzpomínka
školního rozhlasu, čteny ukázky z knihy Fr. Nečáska Mládí Klementa Gottwalda a Gottwald mládeži, z
níž zvlášť rozebrán projev K. Gottwalda k shromáždění školní mládeže, na Staroměstském náměstí
dne 26. dubna 1948 se závěrem „Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem,
dobrým republikánem, to znamená být dobrým pracovníkem, a tedy i dobrým žákem.“
Jarní úklid školy spojený s mytím všech tříd tělocvičny a kabinetu proveden opětně matkami školních
dětí ve středu dne 7. dubna 1954. Jarní prázdniny (dříve velikonoční) trvaly na školách od 16. – 20.
dubna včetně.
Ve středu 21. března1954 pořádána ROH spolu se IV. referátem ONV ve Slaném Okresní učitelská
konference, již se povinně zúčastnilo všechno učitelstvo okresu. Podány tu směrnice pro příští práci
školní a zhodnoceny výsledky práce dosavadní.
Dne 8. května 1954 slaven Státní svátek. Školní mládež uspořádala ve škole oslavu, na níž recitovány
básně, sborové recitace, písně, čteny ukázky z knihy Jana Drdy Němá barikáda a jiné, vzpomínáno
průběhu Květnové revoluce 1945 a osvobození naší vlasti Rudou armádou.
1. máj letošního roku slaven společně ve Slaném, kde pořádána na náměstí velká manifestace
pracujícího lidu s průvodem městem. Obsahově byly všechny tyto oslavy ve znamení nadcházejících
voleb do národních výborů.
Od března do 16. května probíhala po celém státě předvolební kampaň a to ve straně organizacích,
spolcích úřadech, školách, továrnách, prostě na všech pracovištích. Vzhledem k tomu, že byl vydán
nový volební zákon, bylo potřeba každého občana státu seznámiti s tímto zákonem, k tomu účelu
byla zřízena i agitační střediska, vždy pro několik obcí. Také ve zdejší obci bylo středisko OV KSČ
zřízeno a to pro obce Žižice – Drnov – Osluchov _ Hobšovice – Luníkov – Vítov, tedy obvod, z něhož
měl být volen kandidát pro ONV. Pro řízení voleb zvoleny komise místní, obvodní a okresní. Agitace

soustřeďována ve středisku, kde byly prováděny instruktáže a školení předsedů komisí nejen
místních, ale i celého obvodu. Družstvo Jednota dodala na výzdobu sálu obrazovou výstavu SSSR –
stavby komunismu. V agitační místnosti na MNV uspořádána výstava knih z družstva jednota,
ponejvíce ruských autorů. O tuto prodejní výstavu jevil se malý zájem, neboť přes agitaci k této akci
bylo prodáno jen několik svazků. Děti zapojeny do agitačních činností tím, že zajišťovaly účast na
předvolebních schůzích zvaním svých rodičů, pomohly při výzdobě školy, pásmem písní v místním
rozhlase. Učitelé byli zapojeni v agitačním středisku a volební komisi.
Dne 16. května 1954 provedeny volby do MNV, ONV a KNV. Za kandidáty do MNV v Žižicích po
dlouhém jednání navrženi NF soudruzi Václav Vaise, Kinter Josef, Svoboda Jan, Boková Anděla,
Beznoska Rudolf, Tlustý Karel, Grunvaldová Božena, Hudeček 57
František a Valenta Josef, kteří zastupují lid. mysl. spol., hasiče, stranu KSČ, mládež, družstvo Jednota,
SČSP a bezpartijní. Po politické stránce jsou všichni kandidáti příslušníky KSČ až na Františka Hudečka,
který je bezpartijní. Zemědělci – samostatně odmítli kandidaturu přijmout, nebudou-li mít v MNV
aspoň tříčlenné zastoupení. Za kandidáta pro volby do ONV navržen soudruh Václav Hrdlička z
Osluchova za celý obvod 6 obcí, bezpartijní, traktorista ČSS. za kandidáta pro volby do KNV pro širší
obvod navržen Václav Jirát, předseda JZD Jarpice, bezpartijní. Volby prováděny na sále hostince u
Procházků, který byl k tomu účelu vkusně vyzdoben. Průběh volby byl naprosto klidný a po 11 hodině
volby v obci provedeny se 100% účastí. Všichni občané, až na 2 nemocné se dostavili osobně, za
nemocnými byla vyslána komise s příruční urnou a to k Vladimíru Tlustému čp. 21 a paní Benešovou
do kladenské nemocnice. O 18. hodině volby skončeny a okresní volební komisí sečteny hlasy. Pro
volby do MNV obdrželi za 156 platných hlasovacích lístků: Vais Václav 127 hlasů, Josef Kinter 131,
Jaroslav Svoboda 12, tlustý Karel 137, Grunvaldová Božena 114, Hudeček František 144 a Valenta
Josef 111. Protože všichni obdrželi nadpoloviční většinu hlasů, byli zvoleni do MNV. Při volbách do
ONV obdržel Václav Hrdlička ze 156 hlasů 136, Václav Jirát do KNV 128 hlasů. Po skončení volby a
zápisech na předepsaných tiskopisech byly hlasovací lístky zapečetěny a zaslány k uložení ONV ve
Slaném.
V ustavující schůzi po volbách byli jednotlivým členům volbou přiděleny tyto funkce: předsedou MNV
soudruh Václav Vais, místní tajemník Karel Tlustý, předseda stálé zem. komise Josef Kinter, komise
finanční: Jaroslav svoboda, školské a kulturní: Bohová Anděla, hospodářské Rudolf beznoska, stavební
Valenta Josef, Grunwaldová Božena pro obchod.
Ve středu dne 19. května provedla dr. Kocmanová z OÚNZ ve Slaném očkování dětí 1., 2. a 3.
postupného ročníku proti neštovicím.
V měsíci květnu na žádost místního JZD pomáhaly děti 4. a 5. postupového ročníku za vedení členů
JDZ v době mimoškolní při sklizni špenátu a dobře se při práci osvědčily, zvláště dívky. Za práci mají
byt finančně odměněny.
V důsledku několika případů smrtelných úrazů na silnici bylo podle příkazu MNV, šk. referátu ve
Slaném provedeno poučení žactva o chůzi a jízdě na kole v jízdní dráze a řízení dopravy na pouliční
křižovatce, zapalování dopravních značek a jejich ochrana před poškozováním.
Podle pokynů KNV v Praze provedla hudební škola ve Slaném dne 15. června průzkum hudebnosti
žactva 1. a 2. postupového ročníku na všech školách okresu. Vyhovující žáci 1. postupového ročníku
mohou býti k žádosti rodičů přijati do hudební předvýchovy, žáci 2. postupového ročníku na nástroj.
Ze zdejší školy vybrány z 1. postupového ročníku Jana Endálová a Hana Svobodová do předvýchovy, z
2. postupného ročníku Renata Buzická pro hru na klavír, Marie Lukášová hru na housle.

Ve Snaze pomoci našemu průmyslu opatřiti potřebné suroviny vypsal ONV, referát hospodářský ve
Slaném soutěž ve sběru odpadových surovin v období od 15. 3. do 15. 6. 1954 a to papíru, textilu,
kostí a vyzval k zapojení všechny školy na okrese. Za uvedení období žactvo zdejší školy mimo svůj
normální sběr sebralo 666 kg papíru, 72 kg textilu, 196 kg kostí, celkem 934 kg, průměr na žáka 18,30
kg. Nejlepší sběrači byli Václav Štorek – Zeman 875 body, Ušáková Jitka 530, Pavel Ušák 500, Svoboda
Václav 375 a Renata Buzická 290 bodů. Václav Štorek – Zeman obdržel jako odměnu model letadla
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Za školní rok 1953/54 sebráno na škole: 945 kg papíru, 112kg hadrů, 234 kg kostí, 4643kg železa,
celkem 5932 kg průměr na žáka 116,30kg. Sebrané suroviny jsou uloženy v budově MNV.
Škole předepsaná kvóta 12kg sušených kopřivových listů a vyznána, aby sjednala smlouvu s n. p.
Léčivé rostliny v Praze na odběr a uzavření socialistického závazku na dodávku do 15. 12. 1954.
během měsíce května a června škola usušila a 3. 7. 1954 odeslala 19kg kopřivových listů, takže plán
sběru splněn na 158,3% a dodací lhůta proti závazku školy do 31/10 splněna ještě o 4 měsíce dříve.
Školní spoření žactva ve školním roce 1953/54 probíhající na celém okrese jako Soutěž mladých
hospodářů měla na zdejší škole velmi dobré výsledky. Spořili všichni žáci a celkem uspořeno za
měsíce říjen až květen v I. třídě 1507Kčs, ve II. třídě 3478Kčs, celkem 4982Kčs. Škola umístila se na
čtvrtém místě v okrese. nejlepší střádalové v počtu 4 byli odměněni Státní spořitelnou ve Slaném
celodenním výletem parníkem na Mělník a do Prahy. Byli to: Renata Buzická, Marta Kasinová, Josef
Jirák a Pavel Zvoníček.
Dne 25. června 1954 uspořádala Státní spořitelna ve Slaném v zasedací síni slavnostní besedu, jíž se z
každé školy zúčastnili 2 zástupci žáků a 1 člen učitelského sboru a níž byl slavnostním způsobem za
přítomnosti zástupců ONV vyhlášen výsledek celookresní Soutěže mladých hospodářů. Za zdejší školu
byli přítomni soudružka Blanka Hrabánková a za žáky Josef Brůža a Eliška Jiráková. Škola obdržela
jako dar knihu Jana Mareše Pískle pro žákovskou knihovnu s věnovací doložkou.
Do zotavovacího střediska v Kamýku nad Vltavou, okres Příbram, z předepsané kvóty 2 dětí byli za
součinnosti školy a SRPŠ pro srpnový termín vybráni: Václav Urban a Jiří Podpěra, oba žáci 4.
postupného ročníku.
V době před ukončením školního roku byla žákům přečtena a výkladem doplněna přednáška Státní
pojišťovny, krajská správa „Ochrana úrody a lesů před požáry“ a získána mládež pro aktivní účast na
žňových a protipožárních hlídkách.
Druhé pololetí školního roku a zároveň školní rok 1953/54 byl slavnostně ukončen dne 30. června
1954. Žactvo sešlo se ve vyzdobené třídě, kde ředitel školy zhodnotil práci žactva během celého roku
a to nejen po stránce výchovní, plnění učební povinnosti, prospěchu, ale i v práci mimoškolní při
plnění různých sběrů odpadových surovin, líčivých bylin, různých soutěží, pomoci JZD a jiné. Žáci
vykazující nejlepší prospěch obdrželi ředitelskou pochvalu před celým žákovským shromážděním a to
z 1. postupného ročníku Drahuše Stoklasová a Hana Svobodová, z 2 postupného ročníku Vladimír
Linda, Jaroslav Palas, Buzická Renata a Marie Lukášová, z 3. postupného ročníku Václav Štorek –
Zeman, ze 4. postupného ročníku Jitka Ušáková, z 5. postupného ročníku Eliška Jiráková. Na škole
propadá 1 žák a to Josef Švec, 1. postupný ročník, který pro těžkou chorobu zameškal velkou část
školního roku a mezery ve vědomostech nemohl vyplnit, 1 žáku byla povolena opravná zkouška z
počtů a to Jiřímu Válkovi, 2. postupný ročník. Třídní učitel II. třídy bude se žákem během své
dovolené konat několikeré konzultace. Závěrem přál dětem příjemné prožití prázdnin, dbát vlastní
bezpečnosti, střežit majetek veřejný a podle síly pomoci při sklizni, být opatrní proti požáru. Po

zapění státní hymny, rozešlo se žactvo do jednotlivých tříd, kde mu byla rozdána vysvědčení a
rozloučilo se svými učiteli. 59
Během hlavních prázdnin bude pořádána řada kursů pro učitelstvo. Uč. II. třídy zúčastní se kursu
ruského jazyka, který bude uspořádán v měsíci srpnu ve Slaném. Mytí školy během školního roku
dobrovolně konaly matky školních dětí, zvláště početní bývala zastoupena obec Drnov. Všem patří dík
za tuto nečistou práci.
Během hlavních prázdnin provedeny ve školní budově tyto opravy: opravena malba tříd, chodeb,
záchodů, opravena krytina na školní budově a jiné drobné práce a opravy.

Školní rok 1954–1955
Škol rok 1954/55 byl zahájen dne 1. září 1954. Žactvo sešlo se v čistě upravených učebnách, které
během školních prázdnin byly vymalovány a k zahájení školních prací připraveny. Z pozvaných
zástupců MNV a strany KSČ a jiných složek dostavil se pouze tajemník MNV Karel Tlustý, zato početně
byli zastoupeni rodiče školních dětí, hlavně 1. postupného ročníku. Po zahájení oslavy zástupcem
předsedy SRPŠ, ujal se slova ředitel školy, který seznámil děti i jejich rodiče s úkoly školní práce v
nastávajícím školním roce podle již zpracovaného plánu školy, o nových osnovách, učebnicích,
aktualitách. Potom promluvil k žactvu tajemním MNV, který dětem poděkoval za dosavadní pomoc
při sběru odpadových surovin pro náš průmysl, za sběr mandelinky a jiných prací, požádal je o pomoc
při akcích v následujícím školním roce a přál jim mnoho úspěch ve své školní práci. Po recitaci básní,
zapění pásem lidových písní, byla slavnost ukončena Písní práce. Na to rozešlo se žactvo do
příslušných tříd, kde je očekávaly nové učebnice a kde jim byly podány pokyny pro nejbližší školní
práci.
Učitelský sbor pro letošní rok zůstává nezměněn, na škole vyučují v I. třídě ředitel školy František
Buzický, ve II. třídě učitelka Blanka Hrabánková.
Počet a rozdělení žactva do jednotlivých tříd a postupných ročníků:
I. třída: 1. postupný ročník: 7h + 4d = 11 žáků
3. postupný ročník: 7h + 4d = 11 žáků
II. třída: 2. postupný ročník: 3h + 8d = 11 žáků
4. postupný ročník: 6h + 3d = 9 žáků
5. postupný ročník: 5h + 2d = 7 žáků
Na škole celkem: 28hochů + 13 dívek = 49 žáků.
Počet dětí přihlášených k vyučování náboženství: celkem přihlášeno 15, z toho řk. 9žáků, čl. 4 žáci a
čsl. 2 žáci
Počet dětí podle místa bydliště: Žižice 12 žáků, Drnov 15 žáků, Vítov 14 žáků a Luníkov 8 žáků.
Všichni žáci bývalého 5. postupného ročníku přešli do 6. třídy I. osmileté střední školy ve Slaném – Na
hájích. ze svých bydlišť dojíždějí do školy autobusem, v jarních a podzimních měsících většina jich
jezdí na kole.
Od počátku školního roku vstoupily v platnost nové učební osnovy pro všeobecné vzdělávací školy.
Učitelstvo již během hlavních prázdnin je pečlivě prostudovalo a připravilo si učební plány na I.
čtvrtletí. Současně s osnovami byly vydány nové učebnice pro 60
žactvo pro všechny předměty, s jejichž obsahem byli učitelé vlastním studiem seznámeni. Nové
učební osnovy a učebnice zůstanou v platnosti po dobu třech roků. Během této doby budou
učitelstvem po uplynutí každého roku kriticky hodnoceny.
Po úspěšném zvládnutí žňových a výmlatových prací a splnění dodávkových úkolů v JZD Žižice nad
úkolů 100% byla mu dne 15. září 1954 předána „Putovní vlajka OV KSČ“. Předání konalo se
slavnostním způsobem. Před vlastní slavností promítány shromážděným družstevníkům a občanům a
školném dětem krátké poučné zvukové filmy zástupci ministerstva zahraničních věcí. Během
promítání dostavili se do sálu u Procházků zástupci OV KSČ, ministerstva výkupu, JZD v Jemníkách,
okolních JZD a 30 členný kulturní sbor ČSM ze Smečna. Po úvodním programu soubor zástupce

ministerstva výkupu okresní plnomocníka Bedřich Musil zhodnotil práci JZD a poděkoval za splnění
dodávkových úloh státu, po něm zástupce ONV, předseda MNV soudruh Václav Vais vyhlásil podle
usnesení rady MNV a představenstva JZD nejlepší pracovníky o letošních žních. Jsou to: Miloš Linda,
Marie Pecková a Václav Svoboda, žák nynější 4. p. r. národní školy v Žižicích. Zvláště posledně
jmenovaný byl přítomnými nadřízenými orgány vysoko hodnocen a dán dětem za vzor uvědomělého
žáka. Potom byla Putovní vlajka předána předsedou JZD Jemníky do rukou předsedy JZD Žižice
Vladimíra Tlustého, který v přejímacím proslovu slíbil, že i nadále bude družstvo plnit své povinnosti
vůči státu a jeho snahou bude i pro nejbližší dobu překročit úkoly v dodávce masa. Z ostatních
zástupců promluvil ještě zástupce patronátního závodu zvoleněvského cukrovaru. Václav Zettlita,
předseda MNV ze Zvoleněvse, který podal přehled o pracovních hodinách zaměstnanců cukrovaru
odpracovaných při žních a výmlatu žižického JZD. Po vyčerpání programu souboru, který byl velmi
hodnotný, předseda MNV V. Vais doslovem slavnost ukončil. Poté rozproudila se živá taneční zábava
za účinkování hudebního doprovodu souboru, která potrvala do pozdních nočních hodin.
Dne 6. října bylo žactvo seznámeno s významem naší lidově demokratické armády pro obranu vlasti a
socialistického budování, životem našeho vojáka v kasárnách, na cvičišti i ve společenském životě, se
spoluprací vojáků s naší mládeží, se Svazarmem. Budova školní byla v tento den ozdobena vlajkami a
uvnitř vhodně upravena.
Celkový ráz počasí během léta s častými dešti ovlivnily opožděnou sklizeň jak obilovin, tak zvláště
brambor a cukrové řepy. Touto situací zabývala se strana a vláda a učinila opatření pro pomoc
městského obyvatelstva vesnici v podzimních pracích vyhlášením národních směn o nedělích a
svátcích od 10. října, jakož i několikadenními brigádami zaměstnanců úřadů, ministerstev a závodů.
Pro pomoc zdejšímu JZD přiděleno ministerstvo zahraničních věcí, které v celotýdenních brigádách o
průměrném počtu 25 osob odpracovalo mnoho pracovních hodin při sklizni brambor a řepy a po
skončené práci členové brigády připravovalo pro družstevníky pestré zábavní rozptýlení po těžké
práci. Současně pomocí dětí získáváni rodiče dětí k uzavírání závazků na sklizeň řepy v celookresní
akci pod heslem „Každý občan Slánska pomůže při sklizni řepy“. Tímto způsobem uzavřeno závazků
na 562 arů mimo závazky, které již uzavřeli rodiče zaměstnaní u ČSSS nebo JZD v době jarních prací.
V měsíci říjnu provedla zubní ambulance svědomitou prohlídku a ošetření chrupu žactva zdejší školy.
Dne, 23. října zahájeno na zdejší škole spoření žactva v celookresní Soutěži mladých hospodářů.
Snahou učitelského sboru bude dosáhnouti stoprocentní spořivosti žactva. 61
Za předvolební kampaň navštívil zdejší biřickou obec kandidát pro volby do NS ministr pracovních sil
soudruh Václav Nosek dne 23. října 1954, aby přednesl svou předvolební řeč a odpovídal na otázky
voličů za všech otázek veřejného života. Účast na této předvolební schůzi byla asi 70 osob. Pro tuto
návštěvu byl vkusně upraven sál u Procházků v Žižicích, v jehož čele bylo heslo „Vítáme soudruha
Noska“. Ve svém referátu často přerušovaném potleskem voličstva rozebral podrobně situaci
mezinárodní i vnitro politickém a odpovídal na celou řadu otázek a živě se zajímal o život a potřeby
voličstva zdejšího volebního obvodu a slíbil pomoc při řešení zlepšování všech podmínek pro
zvyšování životní úrovně pracujícího lidu.
Před 28. říjnem bylo žactvo vhodným způsobem v hodinách českého jazyka o významu znárodnění
pro socializaci našeho státu a vlivu dělnické třídy na upevňování své moci.
O neděli dne 30. října probíhal v rámci oslav 37. výročí VŘSR obcemi zdejšího okresu hvězdicový běh
štafetový pod heslem „Poselství míru a přátelství“. Na úseku Zvoleněves – Žižice – Vítov – Slaný
probíhal běh v 10,40hodin. Žactvo zdejší školy obsadilo úsek Žižice – pomník padlých – Vítov – návrší
„Na valše“ a neslo zdravice obcí Žižice a Vítov.

Ve dnech 3. a 5. 11. probíhal ve Slaném zdravotnický kurs pro získání odznaku „Připraven zdravotní
obraně - PZO“ povinný pro všechno učitelstvo okresu. Za školu se zúčastnil ředitel školy.
V pondělí dne 6. listopadu vzpomenuto na škole 37. výročí VŘSR. Žactvo bylo přiměřeným způsobem
seznámeno s významem VŘSR. Nejen pro samotnou dělnickou třídu Ruska, ale i vliv této revoluce
politické uvědomění dělnictva celého světa a jeho boje proti kapitalismu. Potom žactvo poslouchalo
pásmo školního rozhlasu k oslavě VŘSR.
Na 23. listopad letošního toku připadlo 58. výročí narozenin presidenta Československé republiky
Klementa Gottwalda, předsedy KSČ. Žactvo školy vyslechlo rozhlasové pásmo o životě a díle KG a
četlo některé stati z knihy Fr. neláska „Mládí Klementa Gottwalda“.
V neděli dne 28. listopadu 1954 probíhaly na celém území republiky volby do Národního
shromáždění. Za zdejší obvod – okres Slaný kandidoval soudruh Václav Nosek, ministr pracovních sil,
který se zúčastnil v předvolební kampani schůzí voličstva i ve zdejší obci. Volilo se v hostinci u
Procházků – výčepní místnost – vyzdobeném pro tento účel. Každý volič ve volební místnosti obdržel
kandidátku se jménem kandidáta. Téměř všichni volili veřejně. Kandidát byl 100% zvolen. Volby
proběhly beze všech rušivých příhod, klidně a důstojně.
Dne 19. 12. jsou 70. narozeniny presidenta Československé republiky Antonína Zápotockého. Oslava
provedena na škole v sobotu dne 18. prosince. Se životem a dílem presidentovým bylo žactvo
seznámeno proslovem ředitele školy na společném shromáždění všeho žactva, při němž vyslechlo i
zdravice dětí presidentovi a potom poslouchalo pásmo školského rozhlasu o mládí Antonína
Zápotockého. 62
V neděli dne 19, prosince pořádány ve volebním obvodu Žižice – Drnov – Vítov – Luníkov _ Hobšovice
– Osluchov doplňovací volby do ONV za rezignujícího poslance Václava Hrdličku z Osluchova. Novým
kandidátem byl Josef Bílek, rodem z Borče, povoláním agronom STS Beřovice, bytem Žižice. Volilo se
v budově MNV. Kandidát byl zvolen ve všech obcích 100% mimo Vítov, kde byly 2 hlasy proti. Zvolený
nastupuje do rady ONV.
Vánoční úklid školní budovy byl proveden matkami školních dětí v pondělí dne 20. prosince
odpoledne. Úklidu zúčastnilo se přes 20 matek. Během 2 hodin byla celá škola řádně umyta a ona
vyčištěna. Za jejich ochotu bylo jim ředitelem školy poděkováno.
Zimní prázdniny (dříve vánoční) na školách trvaly od 23. prosince 1954 do 2. ledna 1955. Vyučování
zahájeno opět v pondělí dne 3. 1. 1955.
Dne 29. ledna 1955 proveden podle směrnic ministerstva školní zápis žactva do I. třídy na školní rok
1955/56. Zapsáno ze školního obvodu celkem 10 dětí, z toho 7 dívek a 3 chlapci.
Podle rozhodnutí rady ONV ve Slaném probíhali ve zdejší obci ve 4 přednáškách školení nově
zvolených členů MNV z obcí Žižic, Vítova, Drnova, Luníkova, Osluchova a Hobšovic, v němž
seznamováni účastníci s veškerou činností MNV, jako úkoly politickými, hospodářskými a kulturními.
Mezi referenty byl i ředitel zdejší školy, který na školení přednášel otázku kulturní péče a otázku
školskou, kde objasněny zvláštní úkoly dnešní školy, nová soustava školního vzdělání, jakož i pomoc
materiální, kterou naše škola má-li plniti všechny úkoly stranou a vládou na ni kladené, nutně
potřebuje od našich národních výborů. Živá diskuse ukázala, že naše dnešní škola může se na pomoc
lidosprávy plně spolehnout.
V pátek dne 18. února 1955 z popudu školského odboru rady ONV ve Slaném dostavila se do zdejší
školy soudružka Libuše Horáková z OU ČSM ve Slaném, aby diskusní formou získala žactva zdejší školy

ke vstupu do PO. Výsledkem bylo získání 21 žáků do PO, kterýžto počet snížil se do konce školního
roku na 15 žáků. Vedení PO na škole ujala se Jaroslava Svobodová, Žižic, žákyně NHŠ ve Slaném. PO je
v počátku své činnosti a v příštím školním roce bude nutno se na ni zaměřit a členskou základnou
rozšířit a práci dát takovou náplň, aby žáci do PO rádi docházeli.
Dne 25. února 1955 oslavováno 7. výročí vítězství pracujícího lidu z února 1948. O významu tohoto
dne bylo žactvo již v předchozích dnech poučeno, škola vyzdobena a vyslechnuto pásmo školského
rozhlasu.
Dne 3. března 1955 konala se rentgenologická prohlídka všeho učitelstva okresu v OÚNZ ve Slaném.
Podrobili se jí oba učitelé zdejší školy.
Jako každoročně i letos oslavován 8. březen Mezinárodní den žen. ve dnech obepínajících tento
významný den byla celá náplň vyučování zaměřena na úctu k matce, jako dárkyni života, její práci pro
rodinu i celý národ. Děti nacvičeny různým přáním a pionýři připravili pro své maminky pěkná
malovaná přáníčka, aby jim způsobili radost a projevili svou úctu. 63
K vylepšení práce učitelů přípravných ročníků v letošním školním roce uspořádal Okresní pedagogický
sbor ve Slaném hospitace učitelky I. třídy Vlasty Písecké na I. osmileté střední škole na hájích ve
Slaném, kde vyslechli vyučování mateřského jazyku a v diskuzi objasnili si četné problémy práce v
přípravném ročníku. Hospitace konána dne 10. 3. 1955.
Tak jako v jiných oborech lidské práce je hodnocena činnost nejlepších pracovníků, tak i v práci
učitelské byla po prvé vyzdvižena záslužná činnost její pro celý národ. Stalo se tak z rozhodnutí strany
a vlády vyhlášením Dne učitelů, který bude konán každoročně v den narozenin největšího pedagoga
všech dob J. A. Komenského to je 28. března. Letošní první Den učitelů pořádán pro celý okres v
sokolovně v Kvíčku, která byla pro tento učitelský svátek skutečně vyzdobena. Veřejný ráz dodávaly
této slavnosti účasti veřejných činitelů okresu, zvláště zástupci OV KSČ, ONB, OVNF, ČSM a jiné.
Všichni tito činitelé přednesli k učitelstvu své projevy, v nichž hodnotili práci učitele jako vychovatelů
nového socialistického člověka. Během jednání střídaly se s projevy hostů vhodné kulturní vložky a to
recitační, hudební a písňové. Slavnost zakončena přátelskou veselicí. O občerstvení přítomných bylo
vzorně postaráno. V celku lze říci, že průběh prvního Dne učitelů proběhl v radostném ovzduší,
přinesl chuť do další práce s uvědoměním, že je tomu po prvé, kdy práce učitelů je celonárodně a
celostátně takto hodnocena.
Dne 5. dubna 1955 proveden na škole úklid a mytí školní budovy, kterou provedly v hojném počtu
matky školních dětí a to ještě půd počátkem jarních prázdnin.
Dne 7. dubna 1955 ukončeno 3. čtvrtletí školního roku 1954/55 zhodnocením prospěchu a chování
žactva. O jeho výsledku byli rodiče zpraveni záznamy v žákovských knížkách a ve schůzích SRPŠ.
Jarní prázdniny na školách trvaly letos od 8. do 12. 4. během nich dokončen úklid školy a zajištěn
příprava vyučování pro další čtvrtletí.
Dne 13. dubna provedena OÚNZ ve Slaném ve zdejší škole tuberkulinová zkouška a kalmetizace
žactva, které po týdnu kontrolovány.
Na žádost místního JZD pomohlo žactvo školy v akci výsadby moruší. Dne 28. dubna vysázeli žáci 3. –
5. postupného ročníku celkem 2000 kusů moruší na pozemku JZD.
Svátek práce slaven společně pro celý okres ve Slaném na velké slavnosti, jíž zúčastnily jednotlivci
obce a proto i školní mládež byla zapojena do průvodu svých obcí. Tak tomu bylo i s naší školní
mládeží.

Na den 9. května připadalo letos 10. výročí osvobození vlasti Sovětskou armádou. Na počest této
události uzavírány četné závazky pracujících. Také i naše škola za účasti SRPŠ uzavřely závazek na
úpravu chodníku, plotu a podobných prací ke zlepšení vzhledu školy. Náplň vyučování k těmto dnům
byla zaměřena na úctě a vděčnosti našeho lidu k Sovětskému svazu a jeho hrdinné Rudé armádě.
Mimo to žactvo zúčastnilo se pod vedením svých učitelů Svátku písní a tanců ve slánském divadle,
pořádaného na počest 10. výročí osvobození a navštívilo slánské muzeum. 64
Dne 27. dubna a 4. května provedlo zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi ošetření chrupu všeho žactva
zdejší školy za odborného vedení dentistky Šimkové. Žactvo docházelo poté postupně samo k
provedení různých zubařských výkonů.
Jedním ze závazků žactva na počest 10. výročí osvobození byl úklid obce k nastávajícímu výročí. Toto
provedlo žactvo dne 6. května 1955. Uklidilo se prostranství hlavní části obce kolem pomníku padlých
a sebrány různé odpady v celé obci. Vzhled obce pozvedl nový nátěr plotů u pomníku, MNV a národní
školy.
Dne 12. května provedl Okresní svaz požární ochrany prostřednictvím soudruha Karla Kasiny v Žižicích
školení žactva zdejší školy v protipožární ochraně. Názorným způsobem bylo tu žactvo seznámeno s
příčinami vzniku požáru, jakož i o tom, jak žactvo samo může provádět prevenci a to odborným
zásahem s použitím minimaxu, ohlašovací službou v době žní a podobně. Přednáška jistě splnila svůj
úkol.
OÚNZ provedl zdravotní sestrou zkoušku moče všeho žactva školy na bílkoviny dne 14. 5. Zjištěný 1
případ byl rodičům ihned sdělen a dítě doporučeno odborné péči.
22. května pořádána ve Slaném Okresní spartakiáda na sportovním hřišti za účasti žactva slánských
osmiletých středních škol, jakož i osmiletek venkovských. Zúčastnil se jí velký počet našich dětí, zatím
jako diváci. Její zdařilé a přesné provedení ukázalo dobrou práci učitelstva a žactva a připravenost pro
zdar I. celostátní spartakiády v Praze.
Ve čtvrtek 26. května 1955 uspořádala škola se svým žactvem školní výlet na Karlštejn a Křivoklát.
Zúčastnilo se téměř všechno žactvo 3. – 5. postupného ročníku se svými rodiči. Počasí bylo příznivé,
nálada dobrá a proto spokojenost všeobecná. jako doplněk vlastivědného vyučování splnil výlet své
poslání.
Na den 1. června připadl Mezinárodní den dětí. Žactvo vhodným způsobem bylo seznámeno se
životem dětí u nás, kde jeho růstu výživě, zdravotní péče dostává té největší podpory ze strany státu
a naproti tomu v kapitalistických, koloniálních a závislých zemích neradostný a trpký úděl dětí lidí
sociálně slabých. Žactvu doporučena návštěva podniku k tomu dni pořádaných.
Státní spořitelna ve Slaném uspořádala pro své střádaly jednodenní výlet do Prahy. Původně
plánovaný výlet na Okoř – Zákolany – Budeč z důvodu špatného počasí pozměněn. Ze školy zúčastnili
se 2 nejlepší střádalové. Výlet se jim líbil a podnítil jistě i u ostatních žáků pro příští rok chuť a
vytrvalost ve školním spoření.
Dne 4 června provedena Dr. Koemanovou z OÚNZ ve Slaném zdravotní prohlídka všeho žactva školy.
Zjištěné vady rodičům po prohlídce oznámeny.
Podle směrnic MŠ provedeno slavnostní zakončení školního roku v neděli dne 12. června 1955 a to ve
spojení s besídkou v dopoledních hodinách za účasti rodičů. Až byli rodiče pozváni, dostavili se pouze
3 dospělé osoby mimo učitelský sbor. Ředitel školy po přivítání hostí zhodnotil ve své zprávě celkový
prospěch a chování žactva, vyslovil pochvalu žákům s dobrým prospěchem, dále činnost žactva v

zájmových kroužcích, při sběru odpadků, léčivých bylin, výsazu moruší, při úpravě návsi a jiných
akcích. Odhalil i nedostatky, které se na škole projevily během roku a to jak v chování, tak i
vyučovacím procesu. Potom 65
následovala veselá besídka, v níž žáci recitovali četné básně, říkadla, epigramy, předvedli pásma
národních písní. Slavnost zakončena o 11 hodině národní hymnou.
Vlastní ukončení školního roku bylo v sobotu dne 18. června 1955 rozdáním školních vysvědčení. Před
odchodem bylo žactvo poučeno o chování během prázdnin, vyzváno k účasti při protipožární službě,
při mandelinkové službě, jakož i při pomoci ve žňových pracích.
Během hlavních prázdnin provedeny četné opravy ve školní budově. Vymalovány obě učebny,
opravena malba chodeb, natřeny nové školní tabule v obou třídách, dobarven plot u školy a jiné
drobné práce. Dne 19. června umyta brigádou matek školních dětí celá školní budova a vyčištěna
okna.
Během měsíce května a června sbírány a sušeny listy kopřivy dvoudomé. Celkem usušeno a firmě
Léčivé rostliny, n. p. Praha, odesláno 24,30kg suchých listí, čímž sběrací kvóta školy splněna na
121,5%.
Strana a vláda vyzvaly všechny závody a občanstvo k urychlené pomoci při žňových pracích, aby
letošní bohatá úroda byla včas sklizena a to beze ztrát. Na výzvu školského odboru rady ONV ve
Slaném zapojilo se učitelstvo ve žních jako propagandisté i fyzickou pomocí. I učitelé naší školy se do
této akce zapojili a odpracovali do konce srpna přes 100 pracovních hodin.
Ve dnech 25. – 26, srpna 1955 konala se ve Slaném celookresní učitelská konference. Za účasti
zástupce OV KSČ, soudruha Černého, místopředsedy ONV, soudruha Stanislava Finta oši, soudruha
Emila Spala, vedoucího PO na školách u OV ČSM, soudružky Pazderové, přednesen a prodiskutován
důležitý dokument ÚV KSČ o zvýšení úrovně a dalším rozvoji všeobecně vzdělávacího školství, podán
rozbor práce za uplynulý školní rok, předloženy směrnice o práci v nastávajícím školním roce. V
jednotlivých sekcích předneseny referáty z prázdninových kursů pro jednotlivé předměty a
provedeny k nim diskuze, probrány a vysvětleny jednotlivé oddíly Metodických statí vyšlých o
prázdninách letošního roku. Podle daných pokynů bude upravena učební látka a to na látku základní,
kterou musí zvládnout všichni žáci a učivo doplňující pro schopné a nadané žáky.
Ve dnech 23. a 24. srpna pořádány ŠO rady ONV ve Slaném souběžně 2 kursy a to instruktáž CO a
kurs tělesné výchovy. Ředitel školy jako vedoucí CO na škole zúčastnil se instruktáže CO a soudružka
Blanka Hrabánková kursu tělesné výchovy.

Školní rok 1955–1956
Školní rok 1955/56 započal ve čtvrtek dne 1. září. K slavnostnímu zahájení byli přizvání rodiče dětí,
jakož i příslušné národní výbory a složky Národní fronty. Po proslovu ředitele školy, v němž seznámil
přítomné děti i jejich rodiče s úkoly, které je v nastávajícím roce čekají, přednesly děti básně a zapěly
pásma národních písní. Děti po obdržení nových učebnic rozešly e do jednotlivých tříd, kde přítomný
otec žáka 1. postupného ročníku pan Josef Šelicka z Ústí nad Labem pořídil několik velmi zdařilých
snímků, které později byly dětem rozdány na památku. několik z nich připojují se jako příloha této
patní knihy. 66
Učitelský sbor zůstává týž jako roku minulého. Na škole vyučují František Buzický, jenž je třídním
učitelem I. třídy a Blanka Hrabánková, která je třídní učitelkou II. třídy. Škola je dvoutřídní a jednotlivé
postupné ročníky jsou zařazeny takto: V I. třídě 1. a 3. postupný ročník – 2 oddělení, ve II. třídě je 2.,
4. a 5. postupný ročník – 3 oddělení. Počet žactva: I třída = 21 dětí, z toho 7 chlapců + 14 dívek, II.
třída = 26dětí, z toho 17 chlapců + 9 dívek. Na škole celkem 47 dětí = 24 chlapců + 28 dívek. Podle
místa bydliště bylo dětí: Žižice 11 dětí, Vítov 5, Luníkov 12, Drnov 19 dětí.
K vyučování náboženství, které se ději mimo rámec školní výchovy, přihlásil se velmi malý počet
žactva od 2. postupného ročníku. Římskokatolické náboženství vyučoval zvloleňský administrátor P.
Jiří Pištěk, který byl na škole během školního roku dvakrát, československému farář Jaroslav Smetana,
který tu byl pouze třikrát.
Učební osnovy pro letošní rok zůstávají nezměněny. Aby učitelstvu dostalo se pomoci, pracoval
tvořivě podle platných osnov a odstranily se některé potíže a nedostatky, byly vydány péčí
ministerstva školství Metodické stati, které obsahují pokyny pro vyučování jednotlivých předmětů a
časový jejich postup. Tím dosaženo jednotnosti postupu a odpadlo různorodé plánování učiva a
usnadněn vyučovací proces u žáků přestupujících na školu téže kategorie. Vydatnou pomůckou pro
jazyk česky byly podrobné měsíční rozvrhy učiva vydávané Ústavem pro další vzdělávání učitelstva v
Praze. Učebnice zůstaly celkem nezměněny, bylo jich nadále užíváno po opravách podle Metodických
statí – přesuny některých učebních partií nebo vypuštění obtížných příkladů v početnicích.
Třídní učitelka II. třídy Blanka Hrabánková onemocněla krční chorobou od 3. do 20. září 1955. Po
dobu její nepřítomnosti bylo na škole vyučováno ředitelem školy v obou třídách polodenně.
Po zemřelém poslanci NS našeho kraje soudruhu Václavu Noskovi byly vypsány doplňovací volby na
den 25. září 1955. za kandidáta NF navržen soudruh Josef Pokorný, dosavadní předseda MNV ve
Smečně, dělník SPON na Kladně. děti byly seznámeny s životopisem kandidáta podle zaslaného
propagačního materiálu a o smyslu voleb a funkci poslance NS v lidově demokratickém zřízení. Volby
prošly za 100% účasti voličstva ukázněně se 100 % výsledkem.
Jako každoročně i letos uspořádána na škole oslava Dne čsl. armády. Žáci na společném shromáždění
v ozdobené učebně poučeni o významu naší lidově demokratické armády pro obranu vlasti a
vymožeností dělnické třídy, o životě vojáka v kasárnách, na cvičišti i ve společenském životě, o jeho
spolupráci s mládeží ve Svazarmu.
S ohledem na časté úrazy a neštěstí zavinění neopatrností chodců při dnešní stále stoupající
motorové frekvenci na našich silnicích proběhl na škole Týden bezpečnosti v dopravě, v němž děti
poučeny a seznámeny s předpisy o silniční dopravě, s důležitými značkami a provedeny praktické
ukázky přechodu ulic, silnic a křižovatek a použito takto získaných prvků ve vyučovacím procesu
jednotlivých předmětů.

Zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi provedlo v měsíci říjnu 1955 velmi svědomitou prohlídku a
ošetření chrupu pro všechno žactvo školy. 67
Během I. čtvrtletí letošního školního roku dlela žákyně 3. postupového ročníku Hana Pšeničková z
Vítova se svou matkou – sovětskou příslušnicí na návštěvě v SSSR, která své dojmy z cesty,
pozorování života sovětských dětí i sovětské školy sdělovala po vyučování na společných schůzkách.
Krajská oblastní loutková scéna při městském divadle na Kladně pořádala během školního roku
divadelní dětská představení v divadle ve Slaném. Děti byly do divadla sváženy autobusy ČSAD za 50%
slevy, takže účast byla průměrně 95%. Shlédly tu hodnotné a technicky dobře připravené hry:
Začarovaný les, Smolíček, Petr a pan proto, Hoří, hoří, přihořívá! Pro vesnické děti byl to ušlechtilý
druh zábavy a děti se na představení vždy těšily.
Dne 28. října 1955 byla pořádána ONV na počest Velké říjnové socialistické revoluce hvězdicová
štafeta Přátelství a míru, probíhající i zdejší obcí. Školní děti obsadily úsek Žižice – Blahotice a s
úspěchem ji provedly a pronesly zdravici SSSR za obec Žižice a Vítov.
V říjnu a začátkem listopadu provedl OÚNZ tuberkulinové zkoušky u školních dětí. Výsledek byl
negativní. V říjnu provedl OÚNZ ve Slaném pomocí zdravotní sestry vyšetření moče s výsledkem
negativním.
Dne 7. listopadu uspořádána na škole oslava VŘSR 38. výročí. Žactvo bylo přiměřeným způsobem
seznámeno s významem této revoluce nejen pro samotné Rusko, ale i pro politické uvědomění
dělnictva celého světa v boji proti svým utlačovatelům. Po vlastním kulturním programu poslouchalo
pásmo školského rozhlasu. Třídy i budova školní byly pro tento den slavnostně upraveny.
Dne 9. listopadu 1955 byla uspořádána Okresním pedagogickým sborem ve Slaném v budově 11 letky
„Beseda s učiteli 1. – 5. postupných ročníků“, na níž hlavní referát přednes spoluautor čítanek Karel
Šmerkovský z Prahy. Přednášející objasnil přítomným různá hlediska našeho mateřského jazyka,
způsoby užívání učebnic, zvláště čítanek pro zkvalitnění výsledků vyučovacích českého jazyka. Besedy
zúčastnili se oba zdejší učitelé.
Dnem 15. listopadu 1955 ukončeno I. čtvrtletí školního roku 1955/56. V pedagogické radě
zhodnoceny dosavadní vyučovací výsledky a učiněny příslušné závěry pro práci v dalším čtvrtletí.
Dne 23. 11. učiněna vzpomínka na 59. výročí narozenin Klementa Gottwalda, prvního dělnického
presidenta ČSR a vzpomenuto jeho zásluh o budování socialismu u nás.
Dne 25. listopadu 1955 vykonal okresní školní inspektor Emil Spal inspekci zdejší školy. Byl přítomen
vyučování v obou třídách. O svých pozorováních informoval oba členy učitelského sboru.
Na den 12. prosince 1955 připadlo 12. výročí uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi
ČSR a SSSR, při čemž žactvu objasněn význam její pro bezpečnost našeho státu.
Zimní prázdniny na školách trvaly od 23. prosince 1955 do 2. ledna 1956 včetně. Vyučování na škole
započalo dne 3. 1. 1956. 68
V pátek dne 6. ledna 1956 provedla lékařskou prohlídku všeho žactva paní MUDr. Vlasta Stehlíková z
OÚNZ ve Slaném. Zjištění vady – zvláště ploché nohy – byly rodičům sděleny písemně k odbornému
vyšetření na Kladně.
Dne 20. ledna 1956 konán na škole slavnostní slib prvních pionýrů. K této slavnosti přizváni rodiče
dětí a zástupci veřejné správy. Slib děl se ve vyzdobené třídě při shromáždění všeho žactva. Po
proslovu ředitele školy slib přečetla a s dětmi provedla pionýrská vedoucí na škole soudružka Dana

Svobodová, na čež následovalo slavnostní vázání šátků, které provedla za Výbor žen MNV soudružka
Anděla Boková ze Žižic. Poté předvedli pionýři svůj kulturní program. Celá slavnost měla srdečný ráz.
Během celého školního roku pomáhaly matky školních dětí při hlavních úklidech o prázdninách,
vánocích a velikonocích, které dovedly během několika hodin dáti školu do vzorné čistoty a tím
připravili pro své děti příjemné a čisté prostředí v jejich školní práci. Dík za tuto pomoc zhodnotil vždy
ředitel školy na plenárních schůzích SRPŠ.
První pololetí školního roku 1955/56 ukončeno v sobotu dne 28. ledna 1956 a téhož dne vydána v
poslední vyučovací hodině vysvědčení. Zimní prázdniny pololetní na školách potrvaly od 30. ledna do
4. února 1956. Vyučování opět započalo dne 6. února 1956.
Pro vylepšení školní práce pořádány školským odborem rady ONV a OPS (okresní pedagogický sbor)
četné hospitace na školách ménětřídních. učitelé zúčastnili se hospitace v Pálči, vraném a
Budeničkách.
Dne 4. února 1956 konal se po předchozím šetření u MNV přiškolených obcí v budově zápis dětí do I.
třídy pro školní rok 1956/57. V důsledku výnosu ministerstva školství, že do školy smějí býti přijímány
děti narozené do 31. srpna a nikoliv do konce běžného roku, bude pro příští školní rok na zdejší škole
jen velmi malý přírůstek – 3 děti, což v dějinách zdejší školy bude případ opravdu vzácný, uvážíme-li,
že v obvodu školním jsou zahrnuty 4 obce. Téhož dne konal se i zápis dětí do 6. třídy osmileté střední
školy ve Slaném, kam naše děti obvodem patří. Pravděpodobně přejde do 6. třídy ze zdejší školy
celkem 6 dětí.
Pro paměť budoucím nutno učiniti zmínku v této knize o krutých mrazech v únoru 1956. Počátkem
měsíce února, ač v lednu byla teplota celkem mírná, náhle uhodily veliké mrazy, které dostoupily až
do výše – 32°C. Tak na příklad dne 6. února bylo v I. třídě zdejší školy v 5 hodin ráno – 7°C ve II. třídě 3°C a venku -24°C, dne 7/2 venku – 27°C, 8/2 -25°C, 9/2 - 26°C, 10/2 - 28°C. Teplota v I. třídě kolísala
od -7°C do -3°C až 23/ byla 0°C, 28/2 +1°C. Ve II. třídě byla teplota vyšší vždy o 2 až 3 °C. ve třídách
topeno od 4 hodin ráno a když děti přicházely do tříd, byla teplota stěží 0°C, takže museli sedět v
kabátech a u kamen do 10. hodin, při čemž po tuto dobu nebylo možno psát pro zmrzlý inkoust.
Mnoho dětí, zvláště malých, rodiče po dobu mrazů do školy neposílali nebo je do školy provázeli.
Zásoba paliva byla téměř vyčerpána, takže ba podzimní období 1956/57 zbylo jen malé množství.
Venku mrazy napáchaly mnoho škody na ovocném stromoví, což projeví se až v době vegetace. Ve
školní zahradě zmrzlo asi 10 stromů a na školním dvoře mnohaletý vlašák, tak charakteristický pro
zdejší školu. Lze se alespoň radovat z toho, že Přemyslova láska na přední zahrádce u školních vrat
zimu šťastně přestála.
Podle oběžníku školského odboru rady ONV ve Slaném mají se zapojiti školy do soutěže mladých
techniků, která proběhne v měsíci květnu nebo červnu. Žáci 4. a 5. postupného ročníku zhotovili
krmítko pro ptáky a předaly je ONV na výstavu. 69
Mičurinský kroužek zdejší školy po nezdaru s pěstováním sovětské plodiny – čuzimy – rozhodl se
pěstovati kukuřici na semeno. Místní JZD propůjčilo kroužku pro tento účel malé políčko v lukách u
potoka pod mlýnem o výměře asi 10 arů. Zanedbané políčko bylo řádně vyčištěno od plevele,
pohnojeno umělým hnojivem a oseto kukuřicí. Děti o políčko se starají, pozorují růst rostlin a lze snad
očekávat slušnou sklizeň po prázdninách a s výsledky se pochlubit na výstavě mičurinských kroužků
ve Slaném.
Od počátku října 1955 do konce května 1956 jako loňského roku probíhala Soutěž mladých
hospodářů. V celookresním měřítku umístila se zdejší škola na 13. místě, spořilo celkem 88,87%

průměr na žáka 27,76Kčs. Celkové úspory činí částka 10 683Kčs. Úspory převedeny dětem na jejich
vkladní knížky.
Ve středu dne 28. března 1956 slaven za protektorátu ONV ve Slaném Den učitelů. Slavnost tato
konána v hotelu Grand ve Slaném od 8 hodiny ranní. Práci učitelskou hodnotili tu zástupci ONV,
okresního výboru KSČ, školský inspektor, diskutováno o školské práci, vyhodnocovány tu dosažené
výsledky i četné nedostatky školské práce. Tento kritický rozbor daných skutečností na školách a v
přátelském duchu pronesená kritika dala přítomným posilu do další práce. Po slavnostním aktu
následovala zábavná část s náplní předních pražských umělců, jakož i hodnotnými příspěvky z řad
učitelů a na závěr taneční veselice.
Jarní prázdniny na školách potrvaly od 30. března do 3. dubna včetně. Před jarními prázdninami
provedlo jeho roku loňského úklid v obci. Vyčistilo prostranství návsi a okolí pomníku padlých.
III. čtvrtletí školního roku 1955/56 ukončeno dne 14. dubna 1956 po předchozí klasifikační poradě.
Dne 19. dubna 1956 vykonal okresní školní inspektor soudruh Emil Spal druhou inspekci zdejší školy,
po níž zaslán škole příslušný protokol, který byl s členy učitelského soboru na zvláštní poradě
prodiskutován.
Dne 22. března pořádána OPS a ROH přednáška „Původ a vznik člověka“ v Grand hotelu ve Slaném, v
níž vědečtí pracovní z Prahy pojednávali o vzniku člověka v pojetí materialistického vědeckého
světového názoru. Přednáška doprovázena filmem a četnými přírodovědeckými antropologickými
pomůckami. Mimo učitelstvo přednášky zúčastnilo se žactvo nejvyšších tříd osmiletých středních
škol, jako i žactvo jedenáctiletky a odborných škol. Přednáška byla zajímavá a poučná.
Ve čtvrtek dne 12. dubna provedl OÚNZ ve Slaném na zdejší škole očkování dětí 1. postupného
ročníku proti neštovicím a 2. postupného ročníku proti záškrtu.
V důsledku data 1. máje, který připadal na úterý, byla podle rozhodnutí upravena pracovní doba tak,
že v sobotu dne 28. 4. pracuje se jako v pondělí, v neděli 29/4 jako v sobotu. Neděle 29. 4. přikládá se
na 30/4 Podle této úpravy bylo i na školách vyučováno.
Podle pokynů školských odborů musí uspořádat školy besídky a jiné oslavy k MDD výhradně v
dopoledních hodinách dne 3 června 1956. besídka s pestrým programem 70
provedena na zdejší škole na společném shromáždění žactva ve třídě v době od 8. – 10. hodin a od
10. – 11,30 hodin na hřišti u Vítova.
V sobotu dne 9. června 1956 přednesena ve škole z nařízení ONV ve Slaném thema „Zábrana požárů“,
v níž žactvo poučeno, jak si počínati, aby bylo zabráněno požárům, které větším dílem zaviňují děti a
které činí národnímu majetku mnohamilionové škody a co dělati při zjištění požáru. Zároveň
proveden nábor na denní žňové hlídky v obcích. Přednášku přednesl pan Karel Kasina, člen
předsednictva OPO. Přednáška svým podáním a náplní splnila úkol.
Dne 12. června 1956 uspořádán školou výlet na Mělník – Kokořín – Máchovo jezero – Terezín. Ač
několik dní pršelo a plánovaný výlet z 11. 6. musel být odložen, bylo 12. června pěkné počasí. První
zastávka byla na Mělníku, kde si děti prohlédly zámek, Kostnici, vinice a soutok Vltavy s Labem.
Potom odjelo se na Kokořín, kde po prohlídce hradu pěkným údolím přijelo se na Máchovo jezero. Tu
děti poohřály u vody, na parníčku a jezerní pláži. V odpoledních hodinách dalším cílem byl Terezín a
prohlídka věznice a krematoria. Celý den byl pro děti vyplněn mnoha dojmy radostnými i smutnými a
děti na něj dlouho budou vzpomínat. S dětmi jelo i dost maminek, kterým se výlet také líbil. Cena

zájezdu byl úměrná a řízení vozidla spolehlivé. Školní výlet pro venkovské dítě má důležitý výchovný
význam a proto i v příštím roce bude opět vhodný výlet uspořádán.
Protože 30. června konán celookresní aktiv školních pracovníků, ukončen školní rok 1955/56 již 29.
června rozdáním školních vysvědčení s datem 30. června 1956. Před odchodem byl s dětmi
zhodnocen celý uplynulý školní rok, podány pokyny o výhodném využití školních prázdnin pro
zotavení i pomoci rodičům v jejich práci a sběru léčivých bylin pro splnění kvóty školního plánu.

Školní rok 1956–1957
Dnem 26. srpna 1956 končila dovolená učitelstva a následujícího dne nastoupilo všechno učitelstvo
do školní práce, aby připravilo školy k vyučování. Směrnice pro práci v nastávajícím školním roce dány
na aktivech učitelů komunistů a celookresní aktivem všech učitelů ve dnech 27. až 29. srpna 1956. Na
podkladě připomínek k metodickým statím z roku minulého vydalo MŠK Poznámky k vyučování ve
školním roce 1956/57, jichž cílem je změnit ráz dosavadní knižní školy ve školu životnější, radostnější,
bližší potřebám socialistické společnosti a dítěti. Jsou v nich obsaženy změny v obsahu vyučování v 1.
– 5. postupném ročníku, to je omezení rozsahu vyučování, zavedení nového předmětu ručním
pracím, vyloučení článků z čítanek s problematikou kultu osobnosti a jiné. Po příchodu dětí do školy
byly provedeny korektury v učebnicích v jednotlivých předmětech ve 4. a 5. postupném ročníku.
Během přípravné doby do 1. 9. provedeno přidělení tříd, předmětů, podpisy sešitů, příprava
žákovských knížek a další třídnické práce.
Školní rok zahájen v pondělí dne 3. září 1956 za přítomnosti rodičů dětí a zástupce MNV a strany
soudružky Anny Suchomelové, která k žactvu promluvila po úvodním slově ředitele školy, v němž
seznámil děti i rodiče s úkoly, které je v novém roce čekají. po přednesení programu a pásma písní
rozešly se děti do jednotlivých tříd, kde jim sdělen bližší pokyny k zahájení pravidelného vyučování od
příštího dne. 71
Ve složení učitelského sboru došlo od počátku školního roku ke změně. Dosavadní učitelka zdejší
školy Blanka Hrabánková po svém provdání jako Kotková přeložena od 1. září 1956 na národní školu v
Tuřanech. Na její místo jmenována soudružka Miluše Mullerová ze Slaného. Narozena ve Smečně z
dělnické rodiny – Škrdlantů. Po vyjití osmileté střední školy ve Slaném navštěvovala pedagogickou
školu v Praze, kde v roce 1955 maturovala. Jejím prvním místem ve školním roce 1955/56 byla
osmiletá střední škola v Žatci, odkud přešla v letošním školním roce na zdejší školu, kde vyučovala do
10. května 1957, neboť onemocněla z důvodu těhotenství. Od uvedeného dne do 1. června vyučoval
v obou třídách ředitel školy střídavě sám. Zástupce soudružky Mullerové od 1. června 1957 do 30
června 1957 ustanovena školním odborem rady ONV ve Slaném soudružka Stanislava Živná z Knovíze.
Vzhledem k malému počtu žactva 1. postupného ročníku bylo nutno provést přeskupení jednotlivých
postupných ročníků do tříd takto:
I. třída: 1. postupný ročník – 1 oddělení: 2 chlapci + 2 dívky = 5 žáků
2. postupný ročník – 2 oddělení: 3 chlapci + 8 dívek = 11 žáků
3. postupný ročník – 3 oddělení: 5 chlapců + 4 dívky = 9 žáků
II. třída: 4. postupný ročník – 1 oddělení: 5 chlapců + 9 dívek = 14 žáků
5. postupný ročník – 2 oddělení: 4 chlapci + 5 dívek = 9 žáků
Od počátku školního roku 1956/57 zavádí se do škol nový předmět ruční práce a to postupně. Letos v
1. až 3. postupném ročníku, v příštím roce i ve 4. a 5. postupném ročníku národní školy. Pracováno z
různého materiálu od papíru až po dřevo. Cílem je dosáhnout určitých manuálních návyků pracovních
pro polytechnizaci školy, která zvlášť ve vyšších postupných ročnících se hlouběji rozvíjí.
Podle rozhodnutí strany a vlády provádí se decentralizace veškeré správy, která postihuje i
ministerstvo školství a kultury. Došlo k celé řadě opatření, podle nichž přenáší určitou pravomoc z
vyšších složek na nižší. Řediteli školy přísluší napříště mimo činnost řídící i schvalování rozvrhů hodin,
zřizování zájmových kroužků a jiné.

Od 1. září 1956 podle rozhodnutí vlády vstoupila v platnost nová úprava platů učitelstva, která
přinese finanční zlepšení zvláště mladým učitelům. Učitelé 1. – 5. postupových ročníků jsou zařazeni
do I. pracovní třídy se 6 platovými stupni po 5 letech služby. Pracovní povinnost u učitelů je 26 hodin
týdně, u ředitelů dvoutřídních škol 22 hodin. Přespočetní hodiny u ředitele škol nesmí přesáhnout 3
hodiny a budou hrazeny. Od 1. dubna 1957 musí býti přespočetní hodiny vykazovány za uplynulý
měsíc po odečtení dní, v nichž se nepracovalo (veškeré prázdniny, nemoc a podobně) a jsou pozadu
splatné. Podobně je tomu i s diferenčním platem, který se poskytuje za ztíženou práci s dětmi v
oddělení a velkým počtem dětí ve třídě.
V pátek dne 21. září 1956 provedla školné lékařka MUDr. Vlasta Stehlíková ze Slaného zdravotní
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V měsíci říjnu a červnu provedlo zubní ambulatorium ošetření chrupu všeho žactva školy. Prohlídku i
zubařské výkony prováděla velmi svědomitě dentistka Šimková ze Slaného.
Ve středu 17. října 1956 provedl inspekci školy okresní školní inspektor soudruh Emil Spal. Byl
přítomen vyučování v obou třídách. O svém pozorování informoval oba členy učitelského sboru.
8. října 1956 uspořádán školním odborem rady ONV celodenní kurs ručních prací, kterého se
zúčastnili oba učitelé. Učitelstvu slánského okresu dostalo se praktické náplně pro vyučování tohoto
předmětu.
Artistka Eva Brousková z Kladna uspořádala pro zdejší děti ve školní budově v celu zdařilé kouzelnické
představení, které dětem přineslo duševní zábavu a rozptýlení.
Dne 24. října konána ve Slaném celookresní konference ROH, kde podávány zprávy o celoroční
činnosti a provedena volba nového okresního výboru ROH a jeho složek. Jako delegát za skupinu
malotřídních škol zúčastnil se ředitel zdejší školy, který byl zvolen do komise pro málotřídní školy.
V sobotu dne 27. října 1956 probíhala zdejší obcí v 16. hodin „Štafeta přátelství a míru“ a to větev
Zvoleněves – Osluchov – Žižice – Vítov – Blahotice – Slaný. Obcí předána pozdravná stužka lidu
Sovětskému svazu. Štafety se aktivně zúčastnilo skoro všechno žactvo školy a obsadilo úsek Žižice –
Blahotice.
29. října provedena u žactva zdejší školy OÚNZ ve slaném calmetisace a tuberkulinové zkoušky.
Výsledek u všech dětí negativní.
V pondělí dne 5. listopadu 1956 konala se na zdejší škole za přítomnosti soudruhů okresního školního
inspektora Emila Spala a vedoucího školského odboru rady ONV ve Slaném Stanislava Finka celodenní
hospitace učitelů dvoutřídek. Ředitel školy předvedl ukázkovou hodinu českého jazyka ve 3
odděleních, (1. postupný ročník – čtení, 2 postupný ročník – čtení, 3 postupný ročník – psaní),
soudružka Miluše Mullerová hodinu matematiky ve 4. a 5. postupném ročníku a soudružka Alena
Nedvědová z Řisut hodinu tělesné výchovy ve třídě. Po hospitaci proveden rozbor, zhodnocení a
diskuze. V závěru uděleny přítomným ředitelům škol pokyny vedoucího školského odboru k
administračně technickým úkolům škol.
Od 5. listopadu až do konce ledna probíhalo epidemicky onemocnění dětí I. třídy planými
neštovicemi. Až ¾ dětí třídy bylo nepřítomno vyučování. Tím značně narušena práce školní a bylo
nutno potom zameškané učivo dohánět v doučovacích skupinách.
V měsíci prosinci 1956 položeny parkety v I. třídě a tělocvičně. Po II. třídu budou zajištěny v roce
1957. Práci provedl brigádnicky soudruh Ladislav Klápště z Přelíce.

V listopadu zúčastnilo se povinně všechno učitelstvo okresu rentgenologické prohlídky v plicním
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Vedení PO na škole od počátku školního roku se ujala učitelka II. třídy soudružka Miluše Mullerová,
která pestrostí schůzek dovedla děti upoutat, že do nich rády docházely. Výsledkem práce bylo
získání dalších 12 dětí do PO. Po přípravě došlo 22. listopadu 1956 ke složení slavnostního slibu.
Přizváni byli rodiče dětí a zástupci složek NF. Vázání šátků provedla zástupkyně Výboru žen a členka
výboru místní org. KSČ v Žižicích soudružka Anna Sudomelová. Pionýři přednesli svůj program. Celá
slavnost měla srdečný ráz.
Mytí školy během školního roku a to o hlavních prázdninách, vánocích a velikonocích prováděly
matky školních dětí za mírnou úplatu školní uklízečkou, která jí dávala dětem na školní spoření.
Zimní prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1956 do 5. ledna 1957. Vyučování započato 7. 1.
1957.
Zápis dětí do 1. postupného ročníku pro školní rok 1957/58 proveden v poslední děn vyučování před
pololetními prázdninami ve čtvrtek dne 31. ledna 1957. zapsáno celkem 8 dětí (3chlaci + 5 dětí) ze 4
obcí školního obvodu.
I. pololetí školního roku 1956/57 ukončeno dne 31. ledna 1957 a žactvu rozdána vysvědčení.
Pololetní prázdniny potrvaly na školách od 4. 2. do 10. 2. 1957. Pro oblevu v naší krajině neužily naše
děti zimních radovánek. Na horách byly děti šťastnější.
Neradostný byl návrat dětí I. třídy po pololetních prázdninách, neboť ztratily svého spolužáka Josefa
Švece z Vítova. V odpoledních hodinách v pátek 8. února 1957 při přecházení frekventované státní
silnice uprostřed obce Vítova nepovšimnul se za stojícím autu proti jedoucího vozidla – nákladního
auta, kterým byl sražen a na místě usmrcen. Žák byl ve škole dobrým v prospěchu i chováním ke svým
spolužákům, kteří ho měli rádi. Jako nemanželský syn matky – skoro tulačky měl těžké mládí, a proto
se ho ujal dědeček, který o něj dobře pečoval, když matka neměla o své dítě po přestálém zánětu
mozkových blan vůbec zájem. Po tragickém skonu byl převezen k pitvě do slánské nemocnice. Pohřeb
konán ze hřbitovní kaple ve Slaném dne 12. února 1957 o 15. hodině na slánském hřbitově.
Zúčastnilo se velké množství lidí a všechno žactvo zdejší školy za doprovodu obou učitelů. Se
zesnulým rozloučil se ředitel školy a žáci položili kytici. Za účast dostalo se jim poděkování v časopisu
Rozvoj Slánska.
Pro zpřesnění lidových tanců a prvků rytmiky v hodinách tělesné výchovy v rámci učebních osnov
uspořádán OPS a školským odborem dne 1. 3. 1957 ve Slaném v tělocvičně 1. osmileté střední školy
Na hájích kurs rytmiky a lidových tanců. Docentem probírány jednotlivé tanečky a prakticky
prováděny za aktivity všech přítomných . Kurs splnil svůj úkol a pomohl většině učitelstva v jeho práci.
27. března 1957 prohlídnuty děti rentgenem v dětském středisku ve Slaném za doprovodu rodičů.
Den učitelů pořádán letos opět 28. března ve 14. hodin v hotelu Grand ve Slaném. Na programu bylo
vyhodnocení školských pracovníků, jednotlivých škol a zábavná část dne se skupinou komika
Jaroslava Štercla a programem jednotlivých učitelů a celých skupin. Celá slavnost proběhla v
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II. osmiletá střední škola v Slaném nacvičila a s úspěchem hrála národní divadelní hru se zpěvy za
doprovodu 20 členného orchestru „Tři zlaté listy“. Představení pořádáno i pro ostatní školy. Jednoho
z nich 1. dubna zúčastnilo se skoro všechno žactvo školy.
Jarní prázdniny na školách potrvaly od 19. do 23. dubna 1957.

Svátek práce slavil se letos opět ve Slaném pro celý okres. Ze školního obvodu nebyl pořádán
samostatný průvod, a proto se děti zúčastnily jednotlivě se svými rodiči májových oslav.
V měsíci květnu probíhala celostátní akce očkování dětí proti dětské obrně. Očkovací látka byla naší
vládou zakoupena v Kanadě. Pro příští léta budeme mít očkovací látku vlastní výroby, neboť se již
buduje zvláštní farma na chov zvláštního druhu opiček dovážených z Tichomoří, z nichž se příslušné
vakcína získá. Očkovány byly všechny malé děti, ze školních dětí pouze děti 1. postupného ročníku v
dětském středisku ve Slaném. Tato nákladná akce, státem hrazená, je jednou z největších akcí pro
zdraví našich dětí od roku 1945.
Na letošní rok připadly volby do národních výborů a to místních, okresních i krajských a v našem
slánském okrese ještě doplňkové volby poslance do Národního shromáždění za zemřelého poslance
Josefa Pokorného ze Smečna. Volby předcházela široká agitační kampaň po stránce ideově politické i
organizační. Konány četné schůze, instruktáže, hovory s kandidáty navrženými Národní frontou. Do
celé předvolební kampaně zapojeny i školní děti. Pionýři zdejší školy mimo pomoc při výzdobě
volebních místností provedli kulturní vložky při hovorech s kandidáty a poděkovali dosavadnímu
národnímu výboru za jeho práci ve prospěch naší školy a předali předsedovi MNV soudruhu Václavu
Vaisovi kytici. Pro den voleb 19. května 1957 byla škola slavnostně vyzdobena a děti podle věkové
chápavosti seznámeny s významem voleb. Volby probíhaly ve zdejší obci v klidném ovzduší za
vyhrávání hudby z místního rozhlasu. Většina občanstva volali veřejně. Účast na volbách 100% zvolení
kandidátů 100%- Do MNV zvoleni: Hanzal Josef, krmič JZD, Vokatý Antonín, vedoucí sběru surovin,
Beznoska Rudolf, dělník továrně, Kinter Josef, strojník cukrovaru, Suchomelová Anna, důchodkyně,
Šebek Vladislav, rostlinář JZD, Tlustý Vladimír, předseda JZD, Unger Vlastimil, tovární dělník, Linda Jiří,
člen JZD, Saivera Jaroslav, šofér HD, Kováč Josef, krmič JZD. V ustavující schůzi zvoleni, předseda MNV
Hanzal Vojtěch, tajemník MNV Vokatý Antonín. Rada MNV je 5 členná: Hanzal Vojtěch, Vokatý
Antonín, Beznoska Rudolf, Tlustý Vladimír a Ungr Vlastimil. Předsedou zemědělské komise Vladimír
Šebek, kulturně školské Anna Suchomelová, finanční Josef Linda, trestní Josef Kinter, stavební
Beznoska Rudolf. Po protokolárním převzetí místního národního výboru ujali se jmenovaní svých
funkcí. Do ONV zvolen za obvod Žižice – Drnov – Vítov – Luníkov – Osluchov a Hobšovice Václav
Bečvář, samostatně hospodařící rolník a aktivista MNV z Hobšovic. Do KNV soudruh Karel Krček,
dosavadní člen KNV, předseda JZD z Ledce. Za poslance do NS zvolen soudruh František Meixner,
zaměstnanec Švermovský závodů ve Slaném.
Na počest voleb uzavírány občany četné závazky na práci při žních, budování dětsko-kojeneckého
pavilonu při slánské nemocnici, při zřizování chodníků u školní budovy, překročování dodávek v obilí i
mase a jiné.
Na počátku června byly děti vyfotografovány po třídách, skupinově i jednotlivině paní Kokoškovou ze
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Dne 13. června 1957 uspořádán školou výlet na Konopiště – Jemniště – Slapy – Lidice. Odjezd
stanoven na 6 hodinu ranní. Cestou na Konopiště měly děti možnost prohlédnout si ty části Prahy a
pohledy na ni, které jim byly neznámé. Po prohlídce hradu potěšily se děti s malými medvídky pod
hradem. Po obědě bylo dalším cílem Jemniště, asi 12km od Konopiště, zámek ve zvláštním
uspořádání odívání můžu a žen od doby Přemyslovců do dnešní. Byla to novinka pro děti i dospělé,
neboť není vidět vycpanin, zbraní a podobných nezbytností hradů a zámků, nýbrž figuríny oděné do
dobového obleku a dobovou úpravou prostředí nábytkového i kuchyňského nářadí. Četné doplňky a
drobnůstky, obrazy dodávají této jedinečné úpravě zámku nevtíravý vkus. Z Jemniště odjelo se na
Slapskou přehradu, kde děti uviděly mohutnost vodní stavby a jak spoutané vody lze využít pro
výrobu elektrického proudu a tím i pro zprůmyslnění kraje. Projížďka na Slapském jezeře byla pro ně

velkým požitkem. Při zpáteční cestě zastavili jsme v Lidicích a poklonili se památce popravených,
prohlídli si novou část Lidic s růžovým sadem, museum a jiné památnosti. Blíže společného hrobu
byla budována veliká tribuna pro nedělní - 16. 6. vzpomínkovou slavnost za účasti presidenta
republiky, vlády a všech jiných složek. Po prohlídce Lidic následovala přímá cesta domů za pěkného
počasí, které bylo k nám po celý den příznivé. Současně s dětmi jelo dosti matek, které byly s výletem
spokojeny a těžší se už zase na další výlet. Pro některé je to opravdu jediná zábava v roce.
Po loňském celkem nepříznivém roce pro mandelinku vyskytla se tato v měsíci červnu ve velkém
množství, takže musily zasáhnout i školní děti. K žádosti MNV byly prohlídnuty bramborové kultury v
JZD Drnov, Žižice a v ČSSS Vítov. Výskyt v Žižicích byl hrozivý. Zásahem tu letadla, která provedla
poprášení chemickými prostředky.
V neděli dne 23. 6. konán ve Slaném II. pionýrský okresní slet spojený s průvodem městem. Na
programu bylo vyhodnocení nejlepším skupin, oddílů, vedoucích. Odpoledne bylo připraveno v parku
Cotona ve Slaném hodně druhů zábavy. Naši pionýři zúčastnili se jen jednotlivě, neboť vedoucí PO je
v současné době nemocná.
V pondělí dne 24. června uspořádala Státní spořitelna ve Slaném pro nejlepší střadatele veselou
loutkovou estrádu v restauraci na Střelnici. Pro naši školu bylo určeno 5 účastníků. Děti se tu
příjemně pobavily loutkami i eskamotérskými kousky, což bylo jen náhražkou za dřívější lepší výlety i
s pohoštěním.
Ve čtvrtek dne 27. června 1957 dostavil se do školy, předem již přihlášený, spisovatel Karel
Hadrbolec, aby dětem uspořádal „Hodinu pohádek“ za doprovodu kytary. Vyprávěl a zpíval známé i
neznámé pohádky dětem zvláštním svým způsobem, že pro děti to byl velký požitek a jeho závěry
pohádek po stránce výchovné velmi účinné.
Školní rok 1956/57 ukončen v soboru dne 29. června 1957 rozdáním školních zpráv a popřáním
příjemného užití volna a načerpání sil do další nové práce. Tímto dnem končila také výpomoc
soudružky Stanislavy Živné na zdejší škole, které ředitel školy poděkoval.

Školní rok 1957–1958
Školní rok 1957/58 zahájen dne 2. září 1957. Týden před zahájením bylo učitelstvo ve školách, aby
vykonalo přípravné práce k počátku školního roku podle směrnic, které obdrželo na celookresním
aktivu školských pracovníků v měsíci srpnu ve Slaném pořádaného.
Od 1. září došlo opět ke změně v učitelském sboru. Za soudružku Miluši Mullerovou, která byla
přeložena na I. osmiletou střední školu ve Slaném po skončení mateřské dovolené, nastoupila na
zdejší škole soudružka Stanislava Živná. Na zdejší školu přišla z Knovíze, kde působila nějaký čas jako
učitelka na mateřské škole po přeložení z osmileté střední školy v Libušíně, kde učila nakolik let.
rodištěm jmenované je Libušín u Kladna.
Dne 30. září 1957 došlo ke schůzce učitelů 6. tříd s učiteli 5. tříd k výměně zkušeností o
prospěchovém hodnocení žactva v uplynulém školním roce na I. osmileté střední škole ve Slaném na
Hájích. Schůzka tato přispěla k objasnění některých nedostatků ve vědomostech dětí, ale i seznámení
se sociálnímu poměry žáka s povahovými vlastnostmi.
Dne 10. září bylo provedeno zaměstnanci OÚNZ ve Slaném očkování dětí pro TBC a 9. 10. lékařská
prohlídka všech dětí školním lékařem Dr. Vlastou Stehlíkovou.
Den 4. října 1957 zůstane v historii lidstva památným dnem tím, že lidskému duchu podařilo se po
poprvé vypustit ze země umělou družici, která obíhá na své dráze naší Zemi. Byl to SSSR, kterému se
to podařilo. Tento úspěch bude v technice využit, dále propracován a podle prohlášení sovětských
vědců otevře se tím cesta k letu na Měsíc v nejbližších 2 až 3 letech.
Jako každoročně tak i letos pořádána ONV ve Slaném hvězdicová štafeta Přátelství a míru, jejíž jedno
rameno vedlo ze Zvoleněvse přes Osluchov a Žižice do Slaného. Zúčastnilo se jí všechno žactvo školy a
obsadilo úsek Žižice – Blahotice a předalo pozdravnou stužku se závazky na počest 40. výročí VŘSR.
V měsíci říjnu asi od 19. 10. proběhla zdejším krajem po dobu asi 14 dnů Chřipková epidemie – 1. zv.
asijská chřipka. Zachvátila ve škole téměř všechno žactvo, pouze několik dětí s ředitelem školy bylo
uchráněno tohoto neštěstí. Ve škole provedena rozsáhlá desinfekce tříd, chodeb, omývání rukou.
Chřipka nezanechala zde následků.
OPS ve Slaném uspořádal v říjnu ve Slaném 2 kursy pro učitele a to kurs figurálního kreslení, jehož se
zúčastnila soudružka Stanislava Živná a kurs ručních prací pro 4. postupný ročník za vedení ředitele
zvláštní školy, Jaroslava Švajera, kterému byli přítomni oba učitelé.
Dne 29. října uspořádána OPS ve Slaném hospitace na národní škole v Kačici, okres Nové Strašecí, aby
shlédl pracovní kouty ve třídách a bylo přítomno vyučování ručním pracím za použití pracovního
koutu. Hospitace nepřinesla mnoho nových užitků, neboť zavedení podobných zařízení do třídy
nepřineslo by k hygieně třídy při práci s dřevem.
Na škole provedena oslava 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce podle směrnice MŠK a ONV,
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Dne 9. listopadu ukončeno I. čtvrtletí školního roku 1957/58, provedena klasifikace žactva a rodiči s
jejím výsledkem seznámeni.
Dne 13. listopadu 1957 zamřel druhý dělnický president republiky Antonín Zápotocký. Veřejné
budovy ozdobeny smutečními prapory, vyhlášen státní smutek do dne pohřbu, podepisovány
kondolenční archy. Děti opět seznámeny s životním dílem zemřelého, které vykonal pro dělnickou
třídu a KSČ.

Pohřeb presidenta Antonína Zápotockého konán dne 18. listopadu 1957 z Pražského hradu na
Hradčanech za přítomnosti početných delegací spřátelených států socialistického tábora a
kapitalistických států zastoupených většinou jen příslušnými vyslanci. Po smutečním pochodu Prahou
rakev zavezena do krematoria ke zpopelnění. Urna s popelem uložena v památníku na vrchu Vítkově
v Praze. V den pohřbu na školách nevyučováno, aby žactvu byl umožněn poslech vysílání rozhlasu.
Ještě během noci v den pohřbu byl odstraňován smuteční háv z budov, ulic, kenotafy, aby bylo vše
připraveno pro den 19. listopadu 1957, kdy měla být provedena volba nového presidenta republiky.
Dne 19. 11. 1957 ráno se konalo plenární zasedání ÚV KSČ, kde schváleno usnesení, aby dosavadní
první tajemník ÚV KSČ soudruh Antonín Novotný byl společným kandidátem na funkci presidenta
republiky KSČ i ÚV NF. Na zasedání rozšířeného předsednictva ÚV Národní fronty návrh schválen.
Přesně ve 12 hodin zahájena ve starobylém Vladislavském sále pražského hradu slavnostní schůze
poslanců NS k volbě nového presidenta. Hlasováno zdvižením ruky. Návrh jednomyslně schválen.
President Antonín Novotný pozván do schůze NS ke složení slibu. Potom promluvil ke shromážděným
zástupcům pracujícího lidu na 3. hradním nádvoří Hradu. Volby byli přítomní zástupci delegací z
pohřbu Antonína Zápotockého a jako jeden z prvních blahopřál zvolenému presidentu předseda
presidia nejvyššího sovětu SSSR soudruh K. J. Voročilov. Se životem nového presidenta dětí
seznámeny a upraveny nástěnky ve škole.
I. osmiletá střední škola ve Slaném – Na hájích z podmětu okresního školního inspektora uspořádala
dne 27.11 hospitaci 6. třídy pro učitele 5. třídy, aby poznali způsob práce v této třídě a posouzení
výsledku své práce. Zúčastnila se soudružka Živná.
5. prosince onemocněla infekční žloutenkou žákyně I. třídy – 1. postupného ročníku Jana Veselá z
Luníkova. Ihned provedl OÚNZ ve Slaném desinfekci I. třídy a všech společných místností a prostor
školní budovy a ochranné očkování všech dětí 1. třídy i dětí, které s ní přicházely do častého osobního
styku. Další případ nebyl.
Zimní prázdniny na školách trvaly od 23. prosince do 5. ledna. Pravidelné vyučování od 6. ledna 1958.
Od 18. prosince do vánoc položeny parkety ve II. třídě V. Bečvářem, důchodcem z Libušína. Tím
parkety položeny v celé budově mimo školní byt.
Asijská chřipka opět epidemicky se rozšířila. Tentokrát postihla od 20/12 – ½ děti ve II. třídě a zase
bez vážných následků.
I. pololetí školního roku 1957/58 ukončeno dne 31. ledna 1958 rozdáním vysvědčení. Pololetní
prázdniny trvaly na školách od 3. 2. do 8. 2. 1958, během nichž načerpali žáci tělesného osvěžení v
zimních sportech. 78
Zápis dětí do I. třídy – 1. postupný ročník proveden v sobotu 1. března 1958. zapsáno celkem 9 dětí z
celého školního obvodu.
dne 17. února 1958 zemřel jeden z významných našich básníků, národní umělec Petr Bezruč. Zemřel v
uvedený den ve fakultní nemocnici v Olomouci o 3. hodině ranní ve věku 91 let. O životě básníkově
pohovořeno dětem a přečteny ukázky ze Slezských písní.
OPS ve Slaném uspořádal 19. února 1958 instruktážní přednášku MUDr. Stehlíkové z Prahy, o vadách
řeči – výslovnosti některých hlásek a jejich odstraňování. Na přivedených dětech názorně ukazovala
mluvní cviky pro odstraňování vadné výslovnosti. Splnila svůj úkol.

K hospitaci na zdejší škole byla přidělena kand. pedagogické školy v Brandýse nad Labem Helena
Kondrová. Hospitovala zde od 3. 3. do 15. 3. 1958 a to týden v I. třídě a týden II. třídě za
pedagogického vedení obou učitelů. Bydlela u paní Štorkové, stravovala se v hostinci u Procházků.
Před příchodem jara panovalo celkem jarní počasí – bez sněhu a mrazu. 20. března se však náhle
ochladilo a začal padat hustě sníh, takže první jarní den byl v úplném bílém hávu. Na školním dvorku
byly závěje do výše 1½ metru. Teplota rychle klesla: 22/3 -10°C, 28/3 0°C, 31/3 -2 °C, 1/4 -3°C, 2/4 5°C. Jen pozvolna sníh tál a stoupala teplota.
JZD Žižice uspořádalo pro své členy a brigádníky kulturní zájezd do Prahy dne 31. 3. 1958. Účastníci
prohlédli si jednotlivě části Prahy a společné divadelní představení v Komorním divadle Stříbrný déšť
a jiné zábavné podniky. Zájezd se v celku líbil.
Letošní Den učitelů slaven 27. března 1958 v grandu ve Slaném. Dopoledne od 8. hodiny pořádána
konference vesnických učitelů, na níž hovořilo mnoho učitelů o své práci a plnění úkolů na vesnici v
době její socializace. Odpoledne bylo vyplněno pestrým zábavným programem. Učitelstvu byly
podávány bezplatně oběd i svačiny.
Jarní (dříve velikonoční) prázdniny na školách trvaly od 4/4 do 8/4 1958. V poslední den před
prázdninami bylo provedeno mytí a úklid celé školní budovy brigádou matek, školních dětí, placenou
ředitelem školy.
Dne 6. dubna 1958 zemřel další významný současný básník Vítězslav Nezval, národní umělec. Státní
pohřeb básníkův konán 10. 4. na Vyšehradě.
Dne 11. dubna provedl inspekci školy okresní školní inspektor soudruh Emil Spal. Byl přítomen
vyučování v obou třídách a s prací školy byl v celku spokojen.
Dne 19. dubna 1958 ukončeno III. čtvrtletí školního roku 1957/58 a dětem i rodičům oznámen
výsledek klasifikace za toto čtvrtletí.
V akci Z (budování veřejně prospěšných věcí) bylo naplánováno mezi jinými i zbudování chodníku
před školní budovou a dvorku. MNV zakoupil z peněz plánovaných na tuto akci betonové dlaždice a
obrubníky. Práce však nešla kupředu pro neprůbojnost MNV, který pořád provedení odkládal. Proto
obrátil se ředitel školy o pomoc SRPŠ, které za agilního vedení jeho předsedy soudruha Josefa Cibulky
z Drnova se rozhodlo provedení této 79
práce samo. Na členské schůzi požádáni rodiči resp. otcové školních dětí k účasti na placené brigádě v
neděli dne 10. listopadu. Sešlo se dost pracovníků, kteří za vedení Josefa Cibulky vykonali veliký kus
práce. Za nedělní brigády zřídilo chodník včetně všech odklizových prací před vchodem a podél celé
budovy až ke školním vratům. Nejvytrvaleji – až do večerních hodin – tu pracovali soudruzi Josef
Cibulka, Josef Šůma, Josef Bernášek, Alois Šebek a Antonín Linda s ředitelem školy. Další část
chodníku k Lukášovic vratům zbudovali ředitel školy s Josefem Veselým z Luníkova. Další pak neděli
Josef Cibulka, Antonín Linda a ředitel školy zřídili chodník podél budovy na školním dvorku. Touto
prací zlepšil se značně vzhled i prakticky účelně zpříjemněn pro děti přístup ke škole, kde dříve byly
jen jámy, výmoly a po deštích kaluže špinavé vody.
Vzhledem k úpravě pracovní doby pro užití volna 1. 5. a 9. 5. upravena vládou pracovní doba tak, že i
na školách vyučováno nepřetržitě od 1. 5. do 8. 5. to je i v neděli dne 4. 5., volno zůstalo ve dnech 9.
až 11. 5. 1958.
V podzimních i jarních měsících provedeny prohlídky chrupu všech dětí zdejší školy zaměstnanci
zubního ambulatoria ve Zvoleněvsi a po nich i svědomitě ošetřeny.

Dne 29. května 1958 uspořádán za vedení soudružky Živné s žactvem 3. až 5. postupného ročníku
zájezd do Prahy za účelem doplnění učebních osnov. Jelo se autobusem ČSAD ze Slaného. V Praze byl
prohlédnut Hrad se všemi jeho památnostmi. Nejvíce zájmu bylo soustředěno na prohlídku výstavy
dokumentů a korunovačních klenotů na Hradě. Potom navštíveno Museum, Památník na Vítkově,
Betlémská kaple a jiné památnosti. Zájezd pořádán bez matek, pouze za vedení 2 zaměstnankyň
školy, učitelky a školnice.
Učitelka II. třídy soudružka Stanislava Živná onemocněla od 30. května do 24. června 1958 a byla i v
nemocničním léčení. Po dobu její nepřítomnosti vyučoval při půldenním střídavém vyučování v obou
třídách sám ředitel školy. Jmenovaná nastoupila až v posledním týdnu před hlavními prázdninami.
Žactvo bylo zapojeno do školního spoření, sběru bylin i odpadových surovin, práce v mičurinském
kroužku, ve žňových hlídkách. Ve všech akcích, zvláště ve spoření dosáhlo dobrých výsledků.
Jedenáctiletá střední škola ve Slaném prožívala letošního roku významné jubileum – 300. leté výročí
založení této školy to je roku 1658. K tomuto jubileu sjelo se mnoho abiturientů této jedné z
nejstarších škol, pro něž uspořádány přednášky i kulturní pořady. Slánské bývalé gymnázium
navštívilo mnoho význačných osobností jako V. B. Třebízský, Svatopluk Čech, V. Frič a mnoho jiných.
Činím o této události zmínku i v této pamětní knize, protože i několik žáků ze zdejší obce do této školy
chodilo a dosud chodí. V současné době syn pisatele těchto řádků – Pavel Buzický.
Školní rok 1957/58 ukončen dne 30. června 1958 rozdáním vysvědčení. O hlavních prázdninách
alespoň 10 dětí zúčastní se rekreace v pionýrských táborech.
Během prázdnin byla postavena 2 pole zdí na západní straně školní zahrady, vjezdy do dvora,
vyměněna kamna ve školním bytě a vymalována škola po umytí brigádou matek připravena pro nový
školní rok.

Školní rok 1958–1959
Školní rok 1958/59 zahájen dne 1. září 1958 o 8. hodině ranní za přítomnosti několika matek dětí 1.
postupného ročníku. Po společném shromáždění ve vyzdobení II. třídě, kde žactvo seznámeno s úkoly
pro nastávající školní rok, rozešlo se žactvo do jednotlivých tříd, aby vyslechlo připomínky k
normálnímu pracovnímu dni kde 2. září podle již schváleného rozvrhu hodin.
V letošním školním roce je k 1. září 1958 žactvo rozděleno takto:
I. třída – 1. postupný ročník – 4 chlapci + 6 dívek = 10 žáků
– 2. postupný ročník – 5 chlapců + 6 dívek = 11 žáků
– 3. postupný ročník – 2 chlapci + 2 dívky = 4 žáci
II. třída – 4. postupný ročník – 3chlapci + 11 dívek = 14 žáků
– 5. postupný ročník – 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků
Na škole 19 chlapců + 30 dívek = 49 žáků.
Na školu dochází 14 dětí z Drnova, 13 dětí ze Žižic, 13 dětí z Vítova a 9 dětí z Luníkova.
Děti z 5. postupného ročníku přešly na I. osmiletou střední školu na Hájích ve Slaném.
V I. třídě vyučuje opět ředitel školy František Buzický. Ve II. třídě došlo zase ke změně. Dosavadní
učitelka Stanislava Živná po stěhování se s manželem do Dřínova z Knovíze přešla na tamní školu. Na
zdejší školu ustanovena Helena Uhlová, rozena Hnátková ze Slaného. Jmenovaná narozena 4. 10.
1936 v Bečově u Mostu. Po absolvování 11 leté střední školy ve Slaném a kursu pro vzdělávání
učitelské národní školy při pedagogické škole v Karlových Varech působila od 1. 9. 1954 do 6. 3. 1957
na II. osmileté střední škole v Chebu. Po mateřské dovolené mimo vyučování až od 1. 9. 1958
ustanovena na zdejší škole.
Hned na počátku školního roku okresní ústav národního zdraví ve Slaném prováděl očkování dětí
proti obrně, tetanu, zubní prohlídku chrupu během celého školního roku velmi svědomitě staral se o
děti po zdravotní stránce.
V sobotu dne 1. listopadu organizována celookresní brigáda učitelstva na řepu. Pracováno od 8 hodin
v obci Vrbičany u Slaného v tamějším JZD do odpoledních hodin. Brigády zúčastnili se oba učitelé
zdejší školy.
Dne 7. 11. vzpomenuto na škole 42. výročí velké říjnové socialistické revoluce a vhodně využito
ideově ve všech předmětech v údobí kolem tohoto výročí. 8. listopadu uspořádána celookresní
hvězdicová štafeta Míru a přátelství. Větve štafety Zvoleněves – Žižice – Slaný zúčastnilo se všechno
žactvo zdejší školy a obsadilo úsek Žižice – Vítov – návrší „na valše“ a neslo stužku věnovanou
Národní frontou se zdravicí SSSR. 81
Okresní pedagogický sbor uspořádal pro učitele 5. postupného ročníku kurs ročních prací.
Předvedeny tu prakticky ukázky výrobků z osnov tohoto postupného ročníku. Zúčastnila se ho
soudružka H. Uhlová.
Přesto že zdejší krajina prožívá bez mrazný podzim už po hodně let, došlo letos ke změně. Dne 30.
října náhle do rána poklesla teplota na -2°C a 3. listopadu zaznamenána teplota -5°C, takže po dobu
skoro 1 týdne ztížena práce se sklizní a odvozem cukrovky.

Dne 5. listopadu požádána péče OPS vzorová ukázková hodina češtiny a ruštiny v 6. třídě, jejímž
účelem bylo poznání práce v 8leté střední škole s diskuzí o práci s dětmi přicházejícími z národních
škol. Hospitace byla přítomna učitelka naší II. třídy soudružka Helena Uhlová.
I. čtvrtletí ukončeno 15. 11. 1958 zveřejněním klasifikace v žákovských knížkách a osobně rodičům na
SRPŠ.
27. 11. provedla lékařskou prohlídku žactvu MUDr. Vlasta Stehlíková z OÚNZ ve Slaném.
Dne 2. prosince očkovány děti 1. a 5. postupného ročníku proti TBC a prováděna kalmetizace s
přezkoušením o týden později.
Od 9. do 15. prosince 1958 onemocněla učitelka zdejší školy soudružka Helena Uhlová. Za nemocnou
vyučoval při střídavém polodenním vyučování ředitel školy.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 22. prosince 1958 do 4. ledna 1959. vyučování opět zahájeno
dne 5. ledna 1959.
V pátek dne 2. ledna 1959 oznámila tisková agentura TAS světu, že byla vypuštěna do světového
prostoru raketa na měsíc. Poslední stupeň rakety váží 14,72 kg. Po prvé dosaženo II. kosmické
rychlosti 11,2km / vteřin při níž se překonává vliv přitažlivosti Země. Podle propočtů měla být
kosmická raketa na Měsíci kolem 5. hodiny ranní dne 4. 1. 1959. Dne 3. 1. v 19. hodin byla vzdálena
od Země 284 000km a pohybovala se rychlostí 9000 km/hod. V neděli dne 4. ledna minula Měsíc ve
vzdálenosti asi 7 500 km a byla od Země ve vzdálenosti 510 000 km a letěla již ke Slunci. Dne 6. 1.
1959 dostává se kosmická raketa na dráhu kolem Slunce. Pohybuje se kolem Slunce mezi zemí a
Marsem. Sklon od roviny Země činí 15°. Doba oběhu asi 450 dní to je přibližně 15 měsíců. Tím stává
10. planetou Země. Celý svět s údivem sledoval tento technický div, všechny hvězdárny světa byly v
pohotovosti a zachycovaly signály vysílačů z rakety. Tímto technickým pokrokem otevírá se lidstvu
cesta ke kosmickým letům na nejbližší planety, jak předpovídají sovětští vědci. Dne 14. ledna 1959
dostala se kosmická raketa nejblíže ke Slunci – to je vzdálenost 146,4 milionů kilometrů.
V úterý dne 27. ledna 1959 konána v I. osmileté střední škole v Slaném beseda učitelky loňských 5.
postupných ročníků s učiteli 6. postupového ročníku o výsledku klasifikace na I/2 letošního školního
roku. Podrobně hovořeno o jednotlivých žácích, zjišťovány klady i nedostatky vlastní páce, rodinné a
zdravotní podmínky jednotlivých dětí a učiněny z toho závěry pro zlepšení práce v příštím školním
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Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 1959/60 konán v sobotu dne 31. 1. 1959. celkem zapsáno 8 dětí, z
toho 3 chlapci a 5 děvčat.
V sobotu 31. 1. ukončeno I/2 školního roku 1958/59 rozdáním vysvědčení. Pololetní prázdniny na
školách trvaly od 1. února do 8. 2. 1959 včetně. Pravidelné vyučování zahájeno dne 9. 2. 1959.
Dne 12. února provedla MUDr. E. Doubková očkování dětí 4 a 5 proti tetanu I. injekcí.
Podle dohody při besedě o pololetní klasifikaci provedeny prověrky z jazyka českého a matematiky u
žáků 5. postupného ročníku, aby se zjistila klasifikační i věcná úroveň žactva pátých postupných
ročníků celého školního obvodu I. osmileté střední školy soudružkou E. Forejtovou a zástupcem
ředitele soudruhem Janem Rozenkrancem. Prověrku provedl na zdejší škole soudruh V. Kasík.
Dne 28. ledna 1959 vykonalo žactvo II. třídy exkursi do družstevní kolářské dílny v Žižicích, kde
vedoucí dílny soudruh Karel Kasina podal dětem vysvětlení o strojovém zařízení dílny a práci na
jednotlivých strojích. Zruční žáci vyrobili si tu bedničky na klíčení rostlin pro hodinu přírodovědy.

Aby byla umožněna účast mládeži z kapitalistických států na festivalu mládeže ve Vídni v roce 1959
povoleny a silně propagovány finanční sbírky. Průběh sbírky byl stále zveřejňován na zvláštních
letáčcích OV ČSM ve Slaném a pionýrské skupiny, které neprováděly sbírku, jmenovitě k jejímu
provedení vyzývány. Tak bylo i s naší skupinou. Potom provedena sbírka u dětí i dospělých a na fond
solidarity odeslána částka 356Kčs, čímž se národní škola na 1 pionýra umístila na I. místo v okrese.
Docíleno to také proto, že na škole v té době byl malý počet pionýrů a nové dosud neskládali slib.
Od 4. března 1959 pořádá OV ČSTV ve Slaném nácvičné a secvičné srazy všeho žactva a cvičitelstva
pro nácvik jednotlivých cvičení na okresní spartakiádu, která bude provedena v měsíci červnu 1959 ve
Slaném. Ze zdejší školy za vedení soudružky Hany Uhlové nacvičuje žactvo 1. a 2. postupného ročníku
„Procházku“ a žactvo 3. – 5. postupného ročníku skladbu „Radostný jar“. Nacvičuje se již podle
gramofonových desek na elektrickém gramofonu loni zakoupeném.
V neděli dne 8. března 1959 vyhlásila vláda republiky další snížení cen, které je tentokrát významné,
neboť je zaměřeno na základné druhy potravin a průmyslové výrobky masové potřeby. Velkému
snížení dochází hlavně u dětského prádla, šatstva a obuvi. Současně s tímto opatřením došlo i k nové
úpravě rodinných přídavků, které jsou zase zaměřeny na větší přídavky rodinám s více dětmi.
Přídavky na 1 dítě u příjmů nad 3000Kčs se odbourávají, u 2 dětí se nemění a teprve od 3 dětí se
rychle zvyšují. Dále došlo i k zlepšení starobních i invalidních důchodů.
V pátek dne 27. března 1959 oslaven zase Den učitelů, který se konal pod záštitou odboru pro školství
a kultury rady ONV ve Slaném a okresním výboru SZŠKT. V odpoledním pořadu v městském divadle
Zdeňka Nejedlého ve Slaném vystoupili po slavném proslovu učitelé hudební školy ve Slaném,
pěvecký soubor 11 leté střední školy, taneční soubor I-osš ve Slaném a po přestávce předvedena
životopisná črta Naše paní Božena sestavena a řízena soudruhem Jaroslavem Šrajerem. Celý
dopolední program byl velmi 83
hodnotný. Po společném obědě následovalo veselé odpoledne s tancem v sále závodního klubu ČKD
– Grand hotelu.
Od 16. února vlekle vyskytoval se zánět příušních žláz jen endemicky do 14. března a od té doby
epidemicky v I. třídě, nejvíce v době od 6. 4. do 8. 5. 1959. Současně přeneseny příušnice i do II. třídy,
kde působily také epidemicky. Prakticky onemocněly téměř všechny děti. Vyučování v této době bylo
velmi ztíženo a musilo být potom doháněno i mimo vyučování, zvláště u prospěchově slabých dětí.
Dne 16. dubna 1959 navštívil zdejší školu okresní školní inspektor soudruh Stanislav Finek a po
provedení inspekcí podal vyučujícím své připomínky a potom zaslal škole písemnou zprávou o
výsledku inspekce.
Na letošní rok připadlo 10. výročí založení pionýrské organizace. Celostátně pořádány oslavy k této
významné události naší mládeže. V předvečer zahájení vlastních oslav podle pokynů OB ČSM
zapáleny vatry. U nás pálena dne 23. dubna „U lípy“ na Velvarce. mládež snesla hodně větví, místní
JZD přivezlo 2 fůry shrabané slámy, takže vatra byla dobře zásobena a daleko viditelná. Škoda, že
vytrvalý déšť znemožnil provedení přípravného programu a zapříčinil malou účast dětí a jen jedné
dospělé osoby mimo několik svazáků. Dne 24. dubna skládalo 10 nových pionýrů svůj slib. ve
vyzdobené třídě probíhal pestrý program po předchozím vázání šátků, které provedla soudružka
Anna Suchánková, předsedkyně kulturní komise a výboru žen při MNV. Skupina obdržela od MNV
novou pionýrskou vlajku. V závěru slavnosti dostavila se zástupkyně OV ČSM, která zhodnotila práci
celé skupiny za vedení Zdeňky Procházkové z Žižic a za dobré výsledky zvláště ve sbírce pro festival ve
Vídni přijali k pionýrské vlajce zvláštní stuhu OV ČSM. Na počest 10. výročí PO uzavřelo hodně žáků a
pionýrů závazky na sběr odpadových hmot a zvláště papíru pro náš průmysl. Dne 25. dubna probíhala

hvězdicová štafeta pionýrů do okresního města. Zúčastnili se jí nejen pionýři, ale i ostatní žactvo
školy. Jako závěr okresních oslav pořádána pionýrská neděle ve Slaném s pestrým programem
kulturním i zábavním. Na závěr celostátním oslav pořádán v neděli dne 29. června pionýrský sjezd v
Praze. Tohoto sjezdu za zdejší skupinu PO se zúčastnili Marie Broulíková, Ilona Bambasová, J.
Bernášková a Alois Šebek s vedoucí Zdeňkou Procházkovou. Do Prahy jeli pionýři zvláštním vlakem,
svoz a odvoz na nádraží zajistila armáda. V Praze se dětem líbilo a byly tu zdarma pohoštěny.
7. května dostavila se na zdejší školu vedoucí zubního ambulatoria ve Zvoleněvsi soudružka Šimková
se svou pomocnicí soudružkou Jelínkovou a provedly prohlídku chrupu všech dětí školy. Děti s
vadným chrupem docházely pak po vyučování do zubního ambulatoria kde jim chrup odborně
ošetřen.
Po dohodě ředitele osmiletých středních škol a ředitele 11letky a okresního školního inspektora
Stanislava Finka provedeno nové zařazení dětí do 6. tříd do jednotlivých obvodů. Naše škola zařazena
do obvodu 11 leté střední školy ve Slaném počínaje školním rokem 1959/60. Pro získání přehledu o
vědomostech z matematiky u dětí budoucích 6. tříd provedeny písemné prověrky. Na zdejší škole ji
provedl soudruh Hanuš, učitel 11 leté střední školy ve Slaném.
V pondělí dne 11. května 1959 navštívili školu o 8. hodině ranní zástupci - členové školské komise při
ONV ve Slaném. Byli přítomni vyučování v I. třídě, prověřili si individuální pomoc dětem dělníků a
rolníků. S výsledkem byli spokojeni a podali o tom zprávu při zasedání ONV. 84
Na žádost OV LMS (okresní výbor lidové myslivecké společnosti) ve Slaném přednesena ředitelem
školy na společném shromáždění žactva přednáška na thema „Ochrana přírody“ spojená s výstavou
vycpanin zpěvného ptactva.
Ve středu dne 18. května 1959 konány pohovory s dětmi navrženými do zvláštní péče při ONV ve
Slaném, která konána ve zvláštní škole ve Slaném. Ze zdejší školy navržen a přijat žák 3. postupného
ročníku Julius Végh, slovenské národnosti, ale z národnostně smíšené rodiny, který pro duševní
opoždění na národní škole nestačí. Přechází na školu od 1. 7. 1959.
V celém okrese nařízena pomoc školní mládeže při ručním setí kukuřice pro zajištění krmivové
základny našeho zemědělství – živočišné výrobě u místních JZD a ČSSS. Pomoc na zdejších dětech
nežádána, protože JZD zajistila sovětský secí stroj na kukuřici. Škola byla požádána o jinou pomoc. Při
vláčení brambor mělce zasázených secím strojem došlo k jejich vyvláčení. Poněvadž se jednalo o
rychlý zásah, aby kličky nezaschly a nebyl dostatek pracovních sil – ženy na jednocení řepy, pomohla
škola. Všechny děti školy zakopávaly ve dnech 22. a 23. května vyvláčené brambory a práci podle
zhodnocení předsedy JZD a rostlinářů provedly dobře. Byly za to odměněny částkou 420 Kč, které
použily na školní výlet. Odpracovaly celkem 290 hodin.
Po dohodě učitelského sboru a SRPŠ usneseno sehrát s dětmi aspoň 1 divadelní přestavení. Vybrána
hra Josefa Paly „Za pokladem“, veselohra se zpěvy a tanci o 3 jednáních. Nacvičovalo se již od měsíce
března s cílem sehrát tuto hru o velikonocích. Pro epidemické onemocnění žactva příušnicemi vleklo
se nacvičování s velkými potížemi až do 31. května, kdy mohla být teprve provedena, ač ještě několik
dětí hrálo za horečnatého stavu. Nebylo provedení lze odkládat, protože by už nemohlo být
provedeno do konce školního roku vůbec. Protože zdejší jeviště pro velký počet účinkujících je po
stránce bezpočetnosti nevyhovující, hráno proto v Drnově. Hru nacvičil a řídil ředitel školy a vydatně
mu po technické stránce pomáhal předseda SRPŠ Josef Cibulka z Drnova. Celkové provedení na první
divadelní představení žactva slušné úrovně a rodičům se tato hra i obsahově s vlasteneckým
námětem líbila, jak o tom mluví článek v časopise Rozvoj Slánska: „Ještě jednou dík“ – Za pokladem –
ano, tak se jmenovala hr, kterou předvedly děti národní školy v Žižicích 31. května v hostinci Jednoty

v Drnově. Představení se konalo na oslavu mezinárodního dne děti. Bylo to odpoledne, na které
dlouho nezapomeneme a dětem zůstane trvalá vzpomínka na své první divadlo. Dobře volené téma –
a to provedení! Bylo by těžko říci, která role by byla zahrána nejlépe. Všechny, ať již úlohy chlapců,
které hrála děvčátka, chlapci sami, víly, trpaslíci nebo úlohy sousedů a sousedek. Všechny děti
přistupovaly ke svým úlohám se svou dětskou vřelostí. A co je třeba dodat? Především poděkovat
soudruhu řediteli Buzickému za obětavou práci a trpělivost, které nebylo s nastudováním hry jistě
málo, soudružce učitelce Haně Uhlové a všem účinkujícím dětem. Ústřední myšlenkou hry je
vychovávat děti lásce k vlasti, neboť jen u nás doma je to ten největší a nejkrásnější poklad. Je těžko
vylíčit všechny dojmy, které ve všech divácích vyvolalo toto představení, a proto ještě jednou
soudruhu řídící tiskneme Vám ruku a děkujeme Vám. Občané z Drnova.“ Čistý zisk z tohoto
představení 518Kčs předán do pokladny SRPŠ.
Ve čtvrtek dne 21. května 1959 navštívila zdejší školu soudružka Čermešáková, učitelka 11 leté
střední školy ve Slaném, aby provedla prověrku u žáků 5. postupného ročníku ke srovnání vědomostí
dětí celého obvodu tamní školy. 85
Dne 28. května a 19. 6. secvičný sraz II. celostátní spartakiády pořádán ve Slaném a jednotlivých
obvodech 8 letých venkovských středních škol k nácviku Pohádky a Radostné jar. Zúčastnili se ho
všichni žáci 1. – 5. postupného ročníku za doprovodu třídních učitelů.
V pondělí 15. a ve středu 17. června dostavili se zástupci okresního stavebního podniku ve Slaném –
Kédl, Fiala a ing. Klimková, aby zjistili potřeby pro GO školy a mohli připravit kalkulaci.
Ve čtvrtek dne 18. června konána plenární schůze SRPŠ za účelem zhodnocení celoroční práce školy.
Jako úvodní část schůze konána ukázkové cvičení spartakiádního nácviku skladeb Pohádka a
Radostná jar za doprovodu hudby z gramofonových desek, který se rodičům líbil.
V neděli dne 21. června konána ve Slaném II. okresní spartakiáda. Ze zdejší školy nacvičovalo ze 45
žáků 37 žáků to je 82,2% a to skladby Pohádku – 1. a 2. postupný ročník, Radostnou jar – 3. – 5.
postupný ročník. Obě skladby pěkně nacvičila soudružka Hana Uhlová. Mimo děti z národních škol
nacvičovalo žactvo škol osmiletých skladby s míčky, dorostenky bílí kruhy, ženy s kužely a další složky.
Všechna vystoupení za krásného letního dne v novém oblečení byla velmi působivá a ukázala
zdatnost a sílu našeho lidu nejen v práci, ale i v kráse a radosti. Tato spartakiáda stala se jistě dobrou
přípravou pro nadcházející II. CS v Praze v roce 1960.
Se školními dětmi obou tříd za doprovodu několika matek uspořádán školní výlet do Českého ráje.
Jelo se autobusem ČSAD ze Slaného. Odjezd stanoven v 5 hodin 30 minut dne 16. června 1959. jel ose
přes Velvary na Mělník. Zde prohlédli si soutok Vltavy s Labem, zámecké vinice a pokračováno na
Mladou Boleslav kolem automobilových závodů K. G. na jičínskou silnici a do Sobotky, kde prohlídnut
rodný domek básníka Fráni Šrámka, rázovité dřevěné stavby na náměstí a přilehlých ulicích. Když děti
šly do školy, stáli jsme již před loveckým zámečkem Humpruchtem, zvláštní rázovitou stavbou
elipsovitého tvaru s museem F. Šrámka, Jelínka a krásnou vyhlídkou na Sobotku. Další zastávka byla u
500 let staré Semtínské lípě, chráněné státem s ohromnou korunou silným kmenem. Kus pod ní je
hrad kost, jeden z nejpevnějších hradů, kde bývala ukládána česká koruna a který nebyl nikdy dobyt.
Krásný výklad podal tu jeho konservátor prof. Menzl z blízké Sobotky. Po prohlídce hradu odjelo se na
zámek Hrubý Rohozec u Turnova s krásnými sbírkami – bývalých Defourů, kteří tu panovali přes 300
let do roku 1945, kdy jako stoupenci fašismu byli z vlasti vyhnáni. Po obědě v nádražní turnovské
restauraci odjeli jsme za obec Mašev, odkud pěší túrou přes Hlavatici – rozhlednu na velkém balvanu,
odkud je krásný pohled na Turnov a celé okolí k hradu Valdštejnu – bývalému sídlu loupeživých rytířů
s podobiznou K. H. Máchy ve zbytku hradu. S Valdštejna naskýtá se pěkný pohled na protější vrh
Kozákov – bohatý na polodrahokamy, na Trosky, Hrubou skálu a celé okolí. Odtud byl odjezd na

Trosky, bez nichž si těžko představit Český ráj. Poslední zastávkou bylo Rovensko s rebelantskými
zvony, odkud již vedla přímá cesta domů přes M. Boleslav – Mělník – Velvary. Na výlet bylo příznivé
počasí, spíše chladno. Výlet splnil účel – poznat zase kousek naší krásné vlasti.
Školní rok 1958/59 po sjezdu pionýrů v Praze dne 28. června ukončen v pondělí dne 29. června 1959
rozdáním vysvědčení a popřáním příjemného prožití prázdnin. Velký počet dětí bude trávit většinu
prázdnin v pionýrských táborech nebo táborech ČSSS a JZD. Během prázdnin pomůže žactvo při
žňových pracích a denních požárních hlídkách v době žní. 86
O hlavních prázdninách mělo být započato s provedením generální opravy zdejší školy, ovšem až po
vypracování dokumentace okresním stavebním podnikem ve Slaném (OSP). Po četných urgencích
ředitele školy stalo se tak až 28. 7. 1959, kdy došla dokumentace, která vyžádala nákladu 11
874,42Kčs. Podle tohoto rozpočtu má činiti oprava školy tyto částky:
Práce zednické: 75 419,55kčs
Práce zámečnické: 4 571,61kčs
Specifikace zem. výrobků: 346,55kčs
Práce tesařské: 5 989,71kčs
Práce klempířské: 4 703,21kčs
Práce dlaždičské a obkladačské 9 001,21kčs
Práce parketářské: 2 047,98kčs
Práce truhlářské: 10 026,87kčs
Práce natěračské: 5 043,82kčs
Práce sklenářské: 3 234, 18kčs
Práce pokrývačské: 368,08kčs
Isolace: 194,22kčs
Práce malířské: 4 033,49kčs
Elektroinstalace: 3 016,82kčs
Specifikace materiálu k elek.: 305,50kčs
Sanitární instalace: 12 954,00kčs
Oprava hromosvodů: 5 000,00kčs
5% na nepředvídatelné práce: 7 312,84kčs
Celkový stavební náklad: 153 569,72kčs
Poněvadž v rozpočtu na rok 1959 v kapitole školství vyřazena na položce investice částka 75 000Kčs,
bylo nutno svolat radu MNV do mimořádné schůze dne 31. 7. 1959, aby učinila další opatření. Za
radu MNV byli přítomni: Hanzal, předseda MNV, Vokatý, tajemník MNV, členové: Unger a Beznoska,
za MO KSČ V. Bok, za školu František Buzický, ředitel školy. Na této schůzi usneseno: Rada MNV
podrobně probrala všechny práce navržené OSP pro provedení generální opravy národní školy a k
celému plánu není připomínek. GO je velmi naléhavá a je nutno s ní započíti ihned pro pokročilou
dobu, aby hlavní stavební práce byly sloučeny v době hlavních prázdnin a nenarušovalo se pak
vyučování na počátku školní roku. Proti navrženým pracím není námitek. Na Go školy je vřazena ONV
do našeho rozpočtu částka 75 000Kčs, zatím co v dokumentaci je vyznačena částka 153 569Kčs. Go
školy lze uskutečnit jen za předpokladu, že nám bude zbývající částka nad rozpočtovou částku
uhrazena z vyššího rozpočtu to je ONV ve Slaném. Vzhledem k tomu, že by případné práce nemohly
provést při GO, byli by nutno tyto konat stejně v příštím roce a letech dalších, čímž by se náklady jen
zvýšily o opětnou dopravu materiálu a stavebně technických potřeb, jako lešení a podobně. Rada
MNV žádá, aby po vyslovení souhlasu s uvedenou finanční výpomocí svým vlivem ONV urychlil
zahájení GO bezodkladně. Po souhlasu s ONV, který potvrdil povolení ke stavbě – GO a opětných

jednání s OSP objevila se vlaštovka OSP na školním dvoře – 1slovy jeden kopáč dne 6. 8. 1959, aby
zahájil nastávající práce. Protože výkop rýhy pro vodovodní potrubí a kabel od studny přes dvůr a
délce přes 55m by podle intensity práce uvedeného kopáče trvala do konce srpna, uchopil se kopáče
ředitel školy a vykopal 20 metrů sám a tím pobídl uvedeného k rychlejší práci. 12. 8. dostavili se
instalatéři a to 2 učedníci s mistrem J. Vildem, kteří pilně pracovali a do konce srpna už voda tekla v
přízemí i I. patře a rýha mohla být zaházena, aby dvůr byl 87
volný pro přísun dalšího materiálu. Dne 25. 8. počali se stěhovat do školy zedníci se svými potřebami
a práce pomalu zahájili dne 28. 8. 1958, kdy již škola měla být připravena pro vyučování. Nastala nové
starost, kam umístit třídy od počátku roku. Pro I. třídu zajištěna místnost na MNV, pro II. třídu u pana
Aloise Šebka v čp. 13, která musila být teprve narychlo vyčištěna, vybílena, opravy zdí a podlahy
opatřeno elektrické světlo a podobně. Místnosti tyto byly naprosto nevyhovující po stránce
hygienické i pracovní. Do tříd musily být opatřeny starodávné školní tabule na podstavcích s
posuvnými kolíčky a ostatní nouzová opatření. Při přemísťování lavic a ostatního nábytku ochotně
vypomohlo JZD – pan Antonín Procházka v čp. 5.
Tak v samých starostech zakončen školní rok 1958/59, aby větší ještě nastaly s příchodem nového.

Školní rok 1959–1960
Stalo se po prvé od založení školy v roce 1884, že děti zdejší obce i obcí okolních nešly v den zahájení
nového školního roku do svých známých tříd a známého prostředí. Smutně vzhlížely ke školní budově,
která zdravila je svýma vylouplýma očima a potrhaným šatem. To právě zedníci začali s výměnou
oken. Děti proto uvedeny svými učiteli do provizorních tříd, kde se to dětem s počátku líbilo, ale brzy
poznaly stísněnost pracovní, nedostatek učebních pomůcek, které byly vyneseny a přikryty na školní
půdě.
Škola je opět dvoutřídní. S ohledem na různý počet žactva bylo nutno v letošním školním roce provést
zařazení postupných ročníků do jednotlivých tříd následovně:
I. třída: 1. postupný ročník: 3chlapci + 5 dívek = 8 žáků
3. postupný ročník: 4 chlapci + 7 dívek = 11 žáků
II. třída: 2. postupný ročník: 5 chlapců + 5 dívek = 10 žáků
4. postupný ročník: 2 chlapci + 2 dívky = 4 žáci
5. postupný ročník: 3 chlapci + 9 dívek = 12 žáků
Každý postupný ročník tvoří v příslušné třídě samostatné oddělení.
Ve školním roce 1959/60 změněn obvod školní pro děti 6. – 9. postupných ročníků. Místo dosavadní
I. osmiletky „Na hájích“ budou děti navštěvovat 6. – 9. třídu dvanáctiletky ve Slaném. Děti ze 7. – 8.
tříd dochází ještě na školu Na hájích.
Sovětská raketa odpálena 2. 1. 1959, která se stala vlastně novou oběžnicí kolem slunce s oběžnou
dobou 15 měsíců, dosáhla dne 7. 9. 1959 největší vzdálenosti od Slunce, to je 197,3 milionů
kilometrů.
Při řešení opravy školy opomenuli projektanti otázku odpadu vody ze sanačních zařízení školy.
Dodatečně vypracován projektanty OSP ve Slaném projekt kanalizace venkovní a biologického
septiku v hodnotě 39 554,73Kčs, za projekt zaplaceno 3 240Kčs. Protože na tuto akci není v rozpočtu
úhrady a vyžádá si nákladu cca 45 000Kčs, uneseno ve výboru SRPŠ a schváleno radou MNV, aby
utvořena byla delegace ve složení předsedy MNV soudruha Vojtěch Hanzal, člen výboru MO KSČ
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SRPŠ soudruh Josef Cibulka a ředitel školy soudruh František Buzický a žádala o finanční pomoc KNV v
Praze. Jmenování mj. Kintera jednali v uvedené věci na KNV v Praze dne 7. 9. 1959 a ještě téhož dne
na ONV ve Slaném, který přislíbil pomoc.
14. 9. OÚNZ – zubní ambulatorium ve Zvoleněvsi provedl MUDr. Němcem prohlídku chrupu žactva.
Poškozený chrup byl během týdne dětem opraven.
19. 10. očkovány děti a to III. třídy proti záškrtu, II. a IV. třídy proti neštovicím, IV. – VII. třídy proti
tetanu.
Jako roku loňského i letos provedly děti za vedení učitelů Štafetu přátelství a míru, která jako okresní
hvězdicová štafeta procházela zdejší obcí. Děti obsadily úsek Žižice – Blahotice.
Kalmetizační středisko ve Slaném provedlo tuberkulinové i nové zkoušky u žactva I. a V. tříd 11. 11.
Po týdnu provedena kontrola. Výsledek na škole negativní.
Vánoční prázdniny na školách trvaly od 23. prosince 1959 do 3. 1. 1960 včetně.

Jak již zmíněno v záznamu ve školním roce 1958/59 pokračovala generální oprava školy jen velmi
pomalu vpřed. Nedostatečná kontrola pracovníků OSP, špatná organizace přísunu materiálu nutily
ředitele školy, aby denně několikrát telefonicky obstarával potřebné, zasahoval i pomocí MNV a SRPŠ
u OSP a ONV. Mnoho trpěla i rodina ředitele školy, která v těchto sutinách žila od 12. 8. a mnohokrát
se musila s nábytkem stěhovat, protože opravou byla postižena každá místnost i celá budova od
střechy po sklep a trpěl ještě četná příkoří od některých zaměstnanců OSP – zvláště zedníků, mezi
nimiž byl i jeden místní občan. Docela jeden případ krutosti musel být řešen za přítomnosti předsedy
MNV, SRPŠ a ředitele OSP. Před vánocemi chýlila se oprava ke konci a rozhodnuto, že některé práce
budou dokončeny až na jaře roku 1960. Zaznamenávám pro paměť budoucím, co vše se za této
opravy na škole provedlo: Vyměněna všechna oka v celé školní budově za dvojitá, deštěná, dovnitř
otvírána. U schodiště místo oken přišel sklobeton. V tělocvičně zazděno okna na straně severní,
pořízeny sítě na okno a nová elektrický svítící tělesa. Na dolejší chodbě přerovnány dlaždice a
předlážděna část chodby novými. Ve dvou pokojích položeny bukové vlýsky na starou podlahu. Ve
spíži položena místo shnilé podlahy terarová podlaha, spíž zdí přepažena a zasazeny dveře a opatřena
elektrickým světlem. V kuchyni položena podlaha, voda na plotnu i umyvadlo. Chodba k záchodu v
přízemí přepažena a opatřena skleněnými dveřmi, pro vyjasnění chodby. V pokoji bylo zazděno jedno
okno na straně východní. Na západní straně budovy postaven přístavek, v němž zřízena koupelna a
přístavek. Do koupelny dána vana s kotlem a navíc zasazeno jedno umyvadlo pro letní mytí. Záchod
oddělen od přístupu ke koupelně. Záchody chlapců a dívek opatřeny zděnými přepážkami a novými
dveřmi, splachovacím zařízením a umyvadly v předsíních záchodů. Elektrický proud zaveden na obou
záchodech do kabinetu na půdu, chodbách, do sklepa, na dvůr i před školu, opravy instalací v
tělocvičně, bytě a jiné. Vodovodní zařízení z místní studny. Ve Sklepě umístěn Darling typ Nautila
Suputiosa na 150 litrů. Zavedena voda do tříd, záchodů, bytu, vývod na chodbě i venku na dvoře.
Otlučena stará fasádní omítka s římsami, která již byla velmi sešlá a hrozilo nebezpečí úrazu nebo
zabití školních dětí úlomky cihel a to na straně jižní a východní, znovu nahozena podkladovou
omítkou a potom břízolitovou škrábanou s bílými štukovými rámečky. Omítka na straně západní a
severní byla přestříknuta břízolitem. Okapní žlaby byly opraveny, nabarveny. Sokl podél celé školy
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podlahovou omítkou a potom znovu nahozen. Všechna okna a dveře v celé školní budově byly
nabarveny a olakovány v barvě žluto hnědé. Nad plán natřeny 2 skříně na učební pomůcky na
chodbě, školní tabule v I. třídě a chrániče rohů na chodbách. Ve třídách, záchodech umyvadla a na
dolní chodbě výlevka obloženy dlaždičkami, mimo obklady v kuchyni a koupelně. Na půdě školy
procházely trámy komínem podle zjištění okresní bezpečnosti a proto v rámci GO také tato závada
OSP odstraněna. Konečná práce byla malířská, která provedena rychle ale v celku nesvědomitě. K
dokončení GO zbývají provést ještě některé drobné práce, které již několikrát urgovány a dosud
nejsou hotovy. Až někdo bude některé nedostatky kritizovat, nechť si uvědomí za, jak těžkých
podmínek byla tato oprava školy prováděna po stránce stavební. Možná, že vyskytnou se i hlasy, pro
nebyla dána do školy velká okna, jak se už i během opravy stalo. Byla volena proto, že velká okna
nešla by dát se strany západní pro velký nápor větru, který tu bývá zvláště na podzim a v zimě, dýle
pak v bytě pro úzké místnosti, podobně v kabinetě, předsíních záchodových. Po stránce
architektonické vyhovovala u veřejné budovy jen toto řešení. Lze jen ocenit ONV ve Slaném děkovat
za to, že všemožně podpořil úsilí ředitele školy za uskutečnění kolik let již plánované GO, která
zajistila zdejší škole životnost na několik dalších desetiletí.
Návrat dětí z vánočních prázdnin nebyl příliš radostný. Došlo k situaci, kdy škola musila být
připravena k vyučování do týdne. Ve II. třídě nemohlo být vyučováno, protože pan A. Šebek těžce
onemocněl a nesměl ho rušit ruch třídy, která sousedila s jeho kuchyní a v I. třídě vypukl zase případ
infekční žloutenky, třída musila být desinfikována. 8. ledna 1960 byla škola protokolárně dána do

užívání a stanoven postup dokončovacích prací a jejich finanční zajištění. Téhož dne brigáda matek
školu umyla a byl stěhován školní nábytek do tříd čistě upravených. V pondělí dne 11. ledna 1960
zahájeno v opravené škole radostně vyučování. Oddechli si učitelé i děti, ač tu bylo ještě po několik
týdnů plno práce s uspořádáním různých věcí.
Ve čtvrtek 21. ledna 1960 uspořádala Oblastní scéna v Kladně loutkové představení v divadle Zdeňka
Nejedlého ve Slaném „Adámek mezi Broučky“. Téměř všechny děti představení shlédly a všem se hra
líbila.
Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 1960/61 konán v sobotu dne 30. 1. 1960. Celkem zapsáno 6 dětí, z
toho 3 chlapci a 3 děvčata, což je opět malý přírůstek do školy ze 4 vesnic školného obvodu.
Pololetní prázdniny trvaly po skončení I. pololetí dne 30. 1. do 7. února 1960 včetně.
Učitelka II. třídy soudružka Hana Uhlová onemocněla angínou a byla nepřítomna v práci od 18. 2. do
27. 2. 1960. Po dobu její nepřítomnosti bylo na škole střídavé vyučování.
Okresní pedagogický sbor ve Slaném uspořádal pro mladé učitele kurs technického minima k získání
základních technických dovedností pro ruční práce. Kursu za zdejší školu se zúčastnila soudružka
Helena Uhlová.
Školní lékařka MUDr. Vlasta Stehlíková prohlédla žactvo II. třídy dne 26. 1. a I. třídy dne 1. 2. 1960 a
zároveň provedla zkoušku moče s negativním výsledkem. 90
Jako závazek k 15. výročí našeho osvobození uzavřeli učitelé i žáci zdejší školy provésti reorganizaci
veřejné oblastní knihovny. Doplněny seznamy knih, přírůstkový seznam, přečíslovány knihy a
opatřeny knižnímu lístky. Na splnění tohoto úkolu pracovali žáci 3. – 5. postupných ročníků v době
mimo vyučování téměř 14 dnů.
Den učitelů neslaven letos již na společném zasedání učitelstva celého okresu, nýbrž samostatně ve
skupinách ROH. Protože zdejší škola podléhá organizačně dvanáctileté střední škole ve Slaném,
oslavila Den učitelů s organizací ROH této školy v pondělí dne 28. 3. 1960 na společné večeři v hotelu
Grand, po níž následovala návštěva divadla, kde vystupovalo Národní divadlo z Prahy hrou P. Karvaše
Pacient číslo 13. Tím byl hodnotně využit učitelský svátek.
Ve čtvrtek dne 31. března 1960 provedena celostátně očkovací akce proti dětské obrně a to odlišným
způsobem než dosud. Injekce podle výzkumu amerického lékaře Sabina podávána na lžičce se
sirupem. Tímto způsobem byla injekce malými dětmi dobře přijímána, lépe než vstřikováním injekční
stříkačkou, před kterou mávají děti hrůzou. Děti dostaly 3injekce.
Dne 9. a 10. 4. 1960 probíhala směna pionýrů, v nichž měli pionýři vykonat práci pro celek. Zdejší
pionýři provedli sběr papíru a hadrů a pracovali ve školní zahradě, upravovali prostor před školní
budovou.
Podle výnosu MŠK nebude v letošním školním roce prováděna klasifikace žactva v důsledku
předčasného ukončení školního roku pro konání II. celostátní spartakiády. Hodnocení za toto čtvrtletí
bude pojato do klasifikace ve IV/4, které bude současně hodnocením za celé pololetí.
Dne 26. dubna provedena ve 2. osmileté střední škole ve Slaném prověrka skladby 3. – 5.
postupových ročníků. Radostná jar. Všichni žáci uspěli.
Ve čtvrtek dne 28. dubna 1960 skládán slib nových pionýrů. Ve vyzdobené třídě po obvyklých
formalitách, šátek 12 novým pionýrům uvázala za stranu KSČ a MNV soudružka Anna Suchomelová.

Současně 14 Jiskřičkám přidán odznak – hvězdička. Po splnění předepsaných úkolů obdrželo 10
starších pionýrů stužku Mladého budovatele. Program tohoto svátku pionýrů vyplnili si pionýři sami.
Letošní 1. máj slaven po prvé ne podle tradice ve Slaném, ale ve Zvoleněvsi. V průvodu, který se
seřadil na návsi, šly i naše školní děti, které byly v pionýrském úboru, aby manifestovaly spolu s
dospělými za světový mír a zároveň se pochlubili 100% organizovaností v PO. Přípravy na 1. máj
provedeny ve škole. Průběh celé oslavy ve Zvoleněvsi byl zdařilý. O odpoledních hodinách vystoupili
naši malí cvičenci společně se zvolenskými na ukázkách spartakiádního nácviku ve skladbách Pohádka
a Radostná jar. O zábavu mladých bylo postaráno různými zábavnými atrakcemi. Domů byly děti
dopraveny požárnickým autem.
V rámci oslav 15. výročí osvobození byla s dětmi nacvičována hra laureáta státní scény Vojtěcha
Cinybulka „Zmoudření ševce Fanfrnocha“ a uskutečněna na jevišti Jednoty v Drnově v neděli dne 8.
května 1960 ve 14. hodin. Před zahájením provedena byla oslava 15. výročí našeho osvobození, jejíž
náplň zajistily děti naší školy. Nacvičování hry trvalo asi 2 měsíce. Vlastní provedení bylo dobré
úrovně. Je už znát jisté vystupování dětí po 91
několika hrách za sebou. Všichni účinkující hráli s chutí a podle úsudku přítomných všechny role
dobře podány, mnohé znamenité. Při výpravě obětavě pomáhali členové výboru SRPŠ Josef Cibulka a
Věra Lindová z Drnova, Miroslava Tvrdková z Luníkoa. Návštěva celkem slušná, čistý zisk kolem
500Kčs, při jednom provedení.
Ve čtvrtek 19. 5. 1960 pořádány OV TVS ve Slaném na ploché dráze secvičné cvičení na skladby
Pohádka a Radostná jar od 8 – 12 hodin. Nebylo toho dne na škole vyučováno.
V celostátním měřítku prováděno letos povinné snímkování plic a horní poloviny těla všech občanů.
Snímkování prováděno po obcích ve Slaném. Zdejší obec přišla na řadu 27. 5. 1960. Výlohy se
snímkováním, jakož i cestovné hradí stát.
V neděli dne 29. května 1960 pořádána ve Slaném Oblastní spartakiáda s pořadem: Slavnostní průvod
městem, slavnostní zahájení, skladby Pohádka, BPPOV, Radostná jar, Červené míčky, Radostné Mládí,
Cvičení s plnými míči, Vás budeme bránit, Závěrečný obraz, sejmutí vlajky. Všechny skladby byly
dobře zacvičeny, cvičící odměňováni častým potleskem. Počasí toho dne bylo krásné, návštěva dosti
značná. Cvičilo se na nové upravené ploché dráze. Z naší školy cvičily děti ve 2 skladbách a to v
Pohádce a Radostné jar. Obě skladby nacvičovala soudružka učitelka Helena Uhlová. Doprava,
stravování, organizace celého podniku dobré. Jako příprava pro II. CS v Praze splnila tato oblastní
spartakiáda svůj úkol.
V měsíci květnu provedeny na škole veškeré lakýrnické práce jako součást GO. Nabarveny všechny
okna a dvůr ve škole i bytě ředitele, skříně na chodbách a tabule v I. třídě. Zaměstnanci Prokop a
Veselý počínali si šetrně s ohledem na práci ve škole, takže mohlo býti nerušeně vyučováno.
Ve školním spoření jako dobrovolné akci – dosaženo letos dobrých výsledků při 100% účasti 39 dětí.
Celkem uspořeno 8 464Kčs, průměr na spořícího žáka 217Kčs. Skoro všichni žáci úspory uložili si na
vkladní knížky u Státní spořitelny.
V letošním roce opět uspořádán školou výlet dne 3. června 1960. Jelo se opět autobusem ČSAD a
výletu zúčastnily se i maminky školních dětí. První zastávkou byl Karlštejn, jako zachovalá typická
ukázka středověkého hradu. Potom cíl další etapy byl Koněpruské jeskyně u Berouna, kde děti si
učinily představu krápníkových jeskyň a spatřily jejich pohádkovou krásu. Odtud jelo se do hornické
Příbramě. Po obědě a prohlídce města jeli jsme na hrad Orlík. Zde věnovali jsme více času nejen
vlastní prohlídce hradu, ale i jako blízkého okolí, které budu ještě po dokončení naší největší vodní

přehrady zatopeno, takže hrad bude stát nízko nad vodou. Večer se nachýlil, a proto bylo nutno
odpustit si Zvíkov a Alšovy Mirotice a dali se na zpáteční cestu přes osvětlenou Prahu domů, kam
dorazili jsme kolem 10. hodiny večer. Výlet splnil jistě svůj účel poznat zase část naší krásné vlasti.
V důsledku reorganizace správní, v níž doporučováno je slučování malých obcí ve větší celek.
Uvažováno o této možnosti i u nás, zvláště když už dochází k hospodářskému sdružování JZD Žižice a
Osluchov s JZD Drnov a ČSSS Luníkov. Po veřejných schůzích obcí Drnova, Osluchova, Vítova a
Luníkova usneseno sloučit se s obcí Žižice v jeden politický celek jako obec Žižice. Proto i příprava
voleb musila být k tomu zaměřena. Tyto obce volily společný národní výbor. Utvořen 1 místní volební
komise se sídlem v Žižicích. V každé ze sloučených obcí je přes 700 obyvatel, tvoří se 17 obvodů pro
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volebních komisí. V Drnově byly 4 volební obvody od čísla 1 – 4, v Luníkově 3 volební obvody od čísla
5 až 7, v Osluchově 3 volební komise od čísla 8 až 10, ve Vítově 2 volební komise od čísla 11 až 12 a v
Žižicích 5 volebních komisí od čísla 13 až 17. V každém volebním obvodě volí se jeden kandidát
většinou nadpoloviční odevzdaných platných hlasů. V den voleb 12. května 1960 do MNV zvlčeni
Drnov: soudruzi Holec, Stoklasa, Velc, Bernášek. Luníkov: soudruzi Vokoun, Diviš, Jelen. Osluchov:
soudruzi Klept, Hrdlička, Dobronyl. Vítov: soudruzi Jiráček, Král. Žižice: soudruzi: Kasina, Unger, Lukáš,
Tlustý a Kvasnička. Na ustavující schůzi zvolen předsedou MNV soudruh Unger Vlastimil, tajemníkem
Kvasnička. Členové rady MNV: Unger, Kvasnička, Holec, Vokoun, Klempt, Jiráček. Dále utvořeno
několik komisí: zemědělská, stavební, finanční, kulturně školský, bezpečnostní. Dnem 15. června
zrušila Státní banka čsl, pobočka Slaný účty slučovaných obcí mimo obec Žižice. Uvedené obce musily
uzavřít všechny účetní knihy, sestavit závěrku, účet aktiv a pasiv k 15. 6. 1960 a protokolárně předat
veškerý majetek nově zvolenému MNV. Současně prováděny volby do ONV, KNV a poslanecké
sněmovny (NS). Do ONV navržena a zvolena soudružka Miroslava Brůžová z Žižic čp. 35, do KNV
soudruh Zdeněk Kubart, do NS soudruh V. Kotrba.
Školní rok 1959/60 ukončen v důsledku konání II. CS o 10 dní dříve to je 18. června 1960. Tímto dne,
také vydávána vysvědčení. Skončil se zase jeden školní rok nabitý bohatými událostmi nejen
školnímu, ale i politickými. Došlo v něm i k usnesení ÚV KSČ a vlády o poskytování učebnic a školních
potřev zdarma všem dětem všeobecně vzdělávacích škol, což bude teprve během příštího roku
hlouběji doceněno.
Nadešel červen a červenec a uskutečnila se již dlouho dobu pečlivě připravovaná II. CS. Předehrou
byly jí oblastní a okresní spartakiády. Vyvrcholení došlo až v Praze, kdy slily tyto malé proudy v
mohutný proud nadšení, síly, krásy naší tradičnáí tělovýchovy, kterou svou imposantností udivila
nejen nás doma, ale hlavně cizinu, neboť je největší tělovýchovná slavnost na světě vůbec. I naše
škola byla účastna této CS žactvu ve skladbě Radostná jar v pátek dne 24. 6. 1960, když před tím 18.
6. bylo na Strahově na nácvičné. Děti přinesly si hodně vzpomínek, které se ještě uchovají do svého
stáří.

Školní rok 1960–1961
Na letošní školní rok byly přípravy zvlášť radostné. Žactvu škol dostává se od pracujícího lidu veliký
dar: učebnice i učební pomůcky zdarma. Po prvé v historii školství dochází k tak významnému
rozhodnutí ÚV KSČ a vlády naší republiky. Že nejde jen o malé částky je patrno z toho, že ve
Středočeském kraji činí výdaje tyto přes 4 miliony Kčs. V kladenském okrese dostanou pomůcky 26
000 dětí v hodnotě 1 700 000 Kčs. Hodnota pomůcek činí pro zdejší školu 1 734,10Kčs, knih
713,15kčs, celkem 2 447,25 učitelstvo tato opatření vřele vátí, neboť dostane se pro všechny děti
stejné pomůcky a tím bude usnadněna práce při vlastním vyučování. Darované pomůcky a učebnice
byly žactvu včas dodány a připraveny na lavicích jako milé překvapení pro první den školy. Kontrolu
připravenosti provedli zástupci MNV, kulturní komise a výboru žen dne 31. 8. 1960.
Školní rok 1960/61 zahájen dne 1. září za přítomnosti zástupce MNV předsedy Vlastimile Ungera a 7
dospělých ze řad rodičů dětí 1. postupného ročníku. Předseda MNV po 93
uvítání ředitelem školy přednesl dětem projev k význačnému dni. 1. roku socialistické školy a daru
učebnic a učebnic pomůcek státem.
Dosavadní učitelka zdejší školy soudružka Helena Uhlová přešla na 2. základní devítiletou školu ve
Slaném. Místo ní na škole nastoupila soudružka Miloslava Kotlíková rozená Šejbová. Jmenovaná
narodila se ve Slaném. Po absolvování jedenáctileté školy ve Slaném doplnila si vzdělání odborné na
pedagogické škole v Brandýse po dobu jednoho roku. Poté nastoupila jako pionýrská vedoucí na 2.
základní devítileté škole ve Slaném, odkud po 2 letech přechází do Vrbičan, okres Kladno. Po 2 letech
přechází na zdejší školu.
5. postupný ročník v počtu 3 žáků (J. Bernášková, Zd. Slavík a jiřina Šrámková) po prvé v dějinách
školy přesunut do 5. třídy dvanáctileté školy ve Slaném.
Dne 5. září přednesl žactvu přednášku o bezpečnosti na silnici, o opatřeních proti požárních a o
zacházení s nalezenou municí příslušník VB soudruh Hilmera ze Zvoleněvse.
Dne 3. října prohlídku chrupu dětí provedla MUDr. Franzová z ÚNZ ve Slaném a promluvila k dětem o
péči o zuby.
V pondělí 10. října zúčastnilo se 10 dětí a 2 učitelé brigády při sklizni bramborů v místním JZD. Při
práci bylo podarováno žactvo 35 kusy tabulek čokoládových řezů a peněžitou částkou 400kčs, která
byla dětem rovnoměrně rozdělena.
ÚNZ ve Slaném provedl dne 25. října 1960 tuberkulinovou zkoušku u žactva 1. 5. postupných ročníků.
Výsledek negativní u všech dětí.
Během měsíců října až února probíhalo školení technického minima, kterého se zúčastnili oba učitelé
zdejší školy. Školení probíhala v učebnách a v dílnách 2. ZDŠ a ve Švermovýh závodech ve Slaném. Po
zkouškách byla účastníkům vydána vysvědčení.
Škola vzpomněla 43. výročí VŘSR na společné oslavě obou tříd a tím zahájen Měsíc přátelství. Žactvo
4. a 5. postupného ročníků získáno k odebírání sovětského časopisu Vesjolnyje katínky. Na oslavách
VŘSR v Moskvě byl přítomen president ČSSR soudruh Antonín Novotný.
V pátek dne 11. 11. provedl inspekci zdejší školy okresní školní inspektor z ONV v Kladně soudruh
Stanislav Finek. Dne 11. 11. zúčastnil se ředitel školy ve spolupráci Domem osvěty ve Slaném
návštěvy Dismanova dětského rozhlasového souboru v čsl. rozhlase v Praze. Převedeny tu ukázky

práce s dětským kolektivem a podány též cenné zkušenosti v práci v tomto oboru, kterých lze použít i
při vlastní práci.
Dne 17. listopadu vzpomenuto Mezinárodního dne studentstva ve vztahu k odporu našeho
studentstva proti nacismu a jeho obětí na lidských životech.
Ve spolupráci s Výborem žen při MNV a SRPŠ v Žižicích provedena dětská besídka v neděli dne 4.
prosince. Na pořadu byla 2 pásma písní, 2 scénky výstupy jednotlivých dětí. Soudružky připravily
dětem pohoštění a to čaj, zákusky, ořechy a jablka. Celá besídka měla zdařilý průběh. Při nacvičování
programu ochotně vypomohla paní Růžena Šebková ze Žižic. 94
V měsíci říjnu byl pozván ředitel školy na MNV, kde mu bylo oznámeno, že podle rozhodnutí rady
MNV bude školní zahrada očesána, část dána řediteli školy, ostatní ovoce rozdáno dětem při dětské
besídce. Školní zahrada očesána soudruhem Josefem Tlustým a Annou Suchomelovou ze Žižic, řediteli
školy ponecháno asi 30kg jablek, ostatní uloženo v budově MNV.
V rámci měsíce přátelství uskutečněny 2 besedy s účastnicemi zájezdu do SSSR, soudružkou
Hanzlovou Annou, která dětem vyprávěla o životě lidí i dětí v Zakarpatské Ukrajině a soudružka Anna
Pšeničková, rodačka z SSSR o oblastech kolem Kyjeva a Moskvy, která dětem ukázala dárky
sovětských pionýrů, které dostala za své návštěvy SSSR. Obě besídky se dětem líbily a přinesly dětem
mnoho ponaučení.
Dne 14. prosince přišli na školu zedníci okresního stavebního podniku v Kladně a s nimi kopáči.
Započalo vykopávání hlíny na školním dvorku – severní strana pro biologický septik. Hlína vršila se do
velké výšky, kam byla vynášena transportérem a potom autem odvážena na hřiště „U Ševcovic“.
Navezeny cihly a započalo se zděním a potom zapojováním odpadních a záchodových odpadů. Práce
na budování venkovní kanalizace a biologického septiku trvaly od 15. prosince 1960 do 11. dubna
1961. V noci na to byl velký mráz a práce pro tuto situaci by byla zhoršena. Náklady na tyto práce
vyžádaly si částku přes 45 000Kčs. Tím dokončena po mnohých svízelných starostech celkové řešení
generální opravy školy. Když byla zhruba provedena oprava budovy, nebyly peníze na vybudování
venkovní kanalizace a biologického septiku, které byly po stránce zdravotní nezbytně nutné pro chod
školy. Nastala dlouho jednání s ONV ve Slaném a na KNV v Praze, kam zajeli předseda MNV soudruha
Hanzal, ředitel školy František Buzický a předseda SRPŠ Josef Cibulka z Drnova. Situaci pomohlo
vyřešit opatření při slučování okresů. Nevyčerpané částky byly převedeny na dokončení
individuálních prací, do nichž byla pojata i kanalizace zdejší školy, která se v tyto dny dokončila a
která velmi zhodnotila zdejší školu, neboť práce téhož druhu těžko by se našla na ménětřídní škole
kladenského okresu. Škola dostala zcela novou tvář a jen jedno přání pisatel těchto řádků by měl, aby
dlouho a dlouho žižický škola plnila své poslání pro dobro příští i nynější generace dětí celého obvodu
a blahovolně přehlédnuty nedostatky těchto prací u vědomí těžkostí, za nichž vznikaly.
ONV v Kladně dal do užívání zdejší obce projekční filmový přístroj. Též místní JZD zakoupilo ze svých
prostředků filmový přístroj. MNV vypracoval plán filmů, které v Praze objednány do konce poloviny
roku příštího. Jako první film objevil se na plátně kina Žižice 15. 1. film „Kam s ním?“. Od tohoto dne
se pravidelně promítá každou sobotu na Drnově nebo Osluchově, Luníkově, Vítově a v neděli
odpoledne a večer v Žižicích. Pro děti promítá v uvedené dny vždy od 14. hodin.
Dne 15. února 1961 došla k úplnému zatmění Slunce, částečně viditelné ve zdejších zemích. O
průběhu zatmění byly děti informovány svými učiteli podle informací získaných z Astronomického
kroužku hvězdárny ve Slaném a zatmění pozorovaly začazenými skly.

Dne 1. března 1961 prováděno sčítání obyvatelstva a domů v ČSSR. Akce byla celostátně
připravována několik týdnů napřed školením instruktorů a revizorů sčítání ve Slaném. Sčítacími
komisaři byli – za obvod Žižice soudruh Václav Suchopárek, za Drnov Miroslav Novák, za Vítov a půl
Luníkova Miroslav Maxa, za Osluchov a polovinu Luníkova Josef přibyl z Osluchova. revisorem obvodu
176 byl ředitel školy František Buzický a do jeho 95
obvodu spadaly obce Žižice a Jean. Obec Žižice je tvořena bývalými obcemi: Žižice, Drnov, Vítov,
Luníkov a Osluchov. Rodinných domků v celé obci je 143 (Žižice: 38, Drnov: 39, Vítov: 27, Osluchov:
25, Luníkov: 14), zemědělských usedlostí 35 (Žižice 17, Drnov 46, Vítov 3, Osluchov 3, Luníkov 5),
neobytných budov 3 (Žižice 2, Vítov 1), domy s 1 bytem 156 (Žižice 47, Drnov 43, Vítov 25, Osluchov
27, Luníkov 14), se 2 byty 16 se 3 byty 6 domků, budovy obydlené jen občas s trvalou stavbou 2,
neosídlené 5, neobývané 3, nezpůsobilé k užívání 6, určené k demolici 5, počet bytů trvale
obydlených 208, jen občas 1, neobydlených 13, byty jen s obytnou kuchyní 15, byty o 2 místnostech
73, o třech místnostech 20, o 4 místnostech 7, o 5 místnostech a více 3, počet obvykle bydlících osob
v bytě 666, obytných místností s podlahovou plochou větší než 8m2 je 356, m2 obytné plochy bytu 7
709,3. Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v obci nahlášeným:
Muži Ženy celkem z nich nepřihlášeno
Žižice

97

114 211

11

Drnov

79

78

157

9

Vítov

51

56

107

2

Osluchov 58

50

108

5

Luníkov

39

44

83

6

V obci

324

342 666

33

V pondělí 20 března 1961 provedena za přítomnosti zástupců MNV soudruhů Ungera a Kvasničky,
ředitele školy a zástupců OSP ve Slaném kolaudace venkovní kanalizace a biologického septiku.
Zjištěné závady byly terminálně určeny k dokončení. Jinak kanalizace a septiku lze již užívat.
Z výtěžku vánoční besídky a promítaných filmů uspořádal Výbor žen při MNV v Žižicích s dětmi a
rodiči dětí zájezd do zoologické zahrady v Praze v neděli dne 23. dubna. Dětem hrazeno jízdné
autobusem, rodiče si cestu platili sami. Počasí bylo pěkné a zájezd se vydařil.
Ve středu 19. dubna uspořádáno ve Slaném shromáždění lidu, na němž odsuzována politika USA o
vměšování do vnitřních poměrů na Kubě a odsouzení intervence kontrarevolučních živlů a vyslovena
plná podpora našeho lidu revoluční Kubě.
V pátek dne 21. dubna zúčastnili se žáci 4. postupného ročníku zdejší školy soutěže zdravotních
hlídek ve Zvoleněvsi, kterou uspořádal ČSČR v Kladně.
V letošním roce opět proběhlo očkování proti dětské obrně a to jak dětí školních, tak i dětí
předškolního věku. Očkováno bylo vakcínovou metodou Sabinovou. Díky hromadnému očkování
proti dětské obrně nedošlo na celém okrese Kladno k jedinému onemocnění touto nemocí, která
dříve kosila a ničila tisíce dětských životů.

1. máj slaven zase ve Zvoleněvsi. Ze zdejší obce vypraven průvod s alegorickým vozem JZD. Sraz byl
před budovou MNV a odtud za doprovodu rozhlasového vozu vykročilo se vpřed. Starší osoby byly
odváženy do Zvoleněvse, byly projevy a hymny před sokolovnou, v níž po shromáždění pořádán
zábavní pořád mládežníků. V odpoledních hodinách konalo se pro děti zábavné odpoledne, v kterém
vystupovaly i naše děti. Pro dospělé bylo připraveno vystoupení umělců národního divadla v čele s
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Kovářem, Dr. Pixou a jinými. Až pozdě k večeru loučili se dospělí i děti s vydařeným 1. májem.
Ve středu 12. dubna 1961 uskutečnil se dávný sen lidstva dostat se do vesmíru. Prvním člověkem,
který tento sen splnil, byl sovětský člověk Jurij Alexejevič Gagarin na vzdušné lodi Vostok (východ) I.,
který obletěl naši Zemi a zase přistál na sovětské zemi. SSSR slavil tím triumf své vědy a techniky nad
západními snahami o tuto věc. Bylo z toho mnoho radosti nejen v SSSR, ale i celém světě. za tento
hrdinský čin byl major Gagarin jmenován Hrdinou Sovětského svazu a 1. letcem kosmonautem. Dne
14. 4. uspořádán mítink v Moskvě za ohromné účasti občanstva, na němž promluvil soudruh
Chruščov, který představil za nepopsatelného jásotu Gagarina a přátelsky se s ním políbil. Gagarin při
svém projevu poděkoval komunistické straně, vládě a všemu lidu za to, že mu umožnily provedení
tohoto letu, který dokázal převahu vědy a techniky v raketové technice nad Amerikou.
Dne 6. května byla vypuštěna první americká raketa s člověkem, kterým byl major pěchoty Alan
Shepard. Raketa vyletěla do výše 186 km, kde se oddělila kabina se Shepardem a přistála na moři,
když vykonala jen část oběžné dráhy.
Na den 14. května 1961 připadlo 40. výročí založení komunistické strany Československa. V celém
státě probíhaly mohutné oslavy, zvláště v Praze, Brně, Bratislavě, jakož i v dalších a dalších
průmyslových městech našeho státu. Do oslav byla zapojena nejširší veřejnost včetně školních dětí.
Na školách probíhalo toto výročí ve znamení uzavírání socialistických závazků dětí i dospělých,
besedami se zasloužilými členy strany a jiné. I učitelé zdejší školy uzavřeli závazek socialistický k
tomuto dni. Byla to hlavně pomoc při žňových pracích, sklizni brambor, řepy cukrové, úpravě ulic a
podobně. Všechny byly vysoko překročeny.
Žactvo naší školy bylo zase zapojeno do Soutěže mladých hospodářů, která probíhala na našem
okrese. Žactvo dvou tříd uspořilo za dobu 10 měsíců přes 8000Kčs, průměr na žáka cca 230Kčs.
1. června uspořádán školní výlet, kterého kromě dětí zúčastnili se i rodiče. Jelo se autobusem ČSAD ze
Slaného. Prvním cílem byly Poděbrady s prohlídkou parku a lázeňské kolonády, květinové sluneční
hodiny, pomník Jiřího z Poděbrad. Odtud jelo se do Chlumce nad Cidlinou, místa selských rebelií. Zde
prohlídnuto museum selských bouří a pěkný park. Zámek Karlova koruna se v té době upravoval na
divadelní museum V. K. Klicpery. Dalším místem byl Hrádek u Nechranic blíže Hradu Králové. Zde nás
kouzla nádhera vnitřního zařízení. Je to kopie Hluboké a proto se tomuto zámku říká Malá Hluboká. Z
Hrádku jsme odbočili na Kunětickou horu s prastarým hradem, který vévodí širokému Polabí. Odtud
naskytl se nám krásný pohled nejen na Polabí s městy Pardubicemi, Hradcem a jiné, ale i na Orlické a
Krkonošské podhůří. Přes Pardubice zajeli jsme do Chrudimi, kde prohlídnuto město s parníky Josefa
Ressla, Viktora Komeli ze Všehrd, divadlem „Loutkářská chudina“. Z Chrudimi kolem zřícenin Lidnice
stanuli jsme ve Žlabech, odkud po prohlídce zámku, který se z části renovuje, jeli jsme do zámku
Kačina. V zámku je umístěno celostátní zemědělské museum, krásně upravované a vedené
přidělenými zemědělskými inženýry. Zde upoutaly naše pozornost nádherně vykládané parketové
podlahy, které jsou v každé místnosti jiné. Pobyt v Kačině již mohl býti asi hodinový, neboť večer se
nachýlil a přes Kolín a osvětlenou prahu dát se na cestu k domovu, kam přibyli jsme v pozdních
večerních hodinách. Školní výlet byl programově bohatý, pro menší děti přinesl mnoho nových
poznatků naší krásné české vlasti. 97

Místní národní výbor v Žižicích zakoupil ve školkovských závodech u Lovosic pro školní zahradu 32
kusů zákrsků jabloní hodnotných odrůd. Přivezl je předseda MNV V. Unger s tajemníkem MNV
Josefem Kvasničkou. Stromky v zahradě vysázeli mládežníci. Václav Beznoska, Jaroslava a Marie
Svobodovy ze Žižic za vedení ředitele školy. Protože často se stává, že po čase zapomíná se na ty,
kdož stromy sázejí, ale i na jednotlivé druhy, uvádím pro budoucí plánek osázení, jak byly jednotlivé
druhy uvedeny na vignetkách, u některého druhu chyběly. Ředitel školy vysázel ve školní zahradě
celkem 5 ořechů, které získal darem ze zahrady pana Antonína Lindy z Drnova. Jsou vysázeny v přední
zahrádce na straně východní u vchodu, vedle vrátek do školní zahrady, u dolejšího záhonu při hlavní
pěšině a za kůlnou na východní straně zahrady.
V měsíci červnu letošního roku byla náhle rozvířena veřejnost zdejší obce i obcí přiškolených
zprávami, že má být zrušena zdejší škola od 1. září 1961. Podmět k tomu dalo jednání zástupců MNV
ze Žižic soudruha Ungera a soudruha Kvasničky a zástupce ONV soudruha okresního školního
inspektora Stanislava Finka v Drnově a potom ve Vítově rodiče dětí příslušných obcí. Rodiče byli tu
informováni o tom, že žactva ve zdejší škole je malý počet a proto prý se škola zavře a dětem byla
doporučena návštěva plně organizované základní devítileté školy ve Slaném, kde nebude více jak 30
dětí ve třídě. Tak jednáno v Drnově. Ve Vítově podobně s tím, že Drnov se již odpojil a děti z Vítova
mohou navštěvovat slánskou devítiletku. Na čtvrtek 22. června 1961 svolala rada MNV v Žižicích
veřejnou schůzi občanstva do hostince Jednoty s programem: Nová školská soustava, na níž promluví
zástupce ONV. Až do této chvíle nebyl ředitel školy informován o postupu MNV v uvedené věci. Na
této schůzi došlo k ostré výměně názoru, kde bylo i MNV vytýkáno, že rodiče podvedl jednáním v
Drnově a ve Vítově, že mělo být o tomto rozhodováno na společné schůzi rodičů a to ve škole a
hájeno stanovisko, aby škola zase zde zůstala. V debatě vystupovali pro ponechání školy manželé
Voseckých, Danda Vladimír, Saivera a jiní. Pro zrušení školy z řad občanstva hovořili Miloslav
Grünwald a Anna Procházková čp. 23. Závěrem schůze bylo usnesení, aby do školy bylo svoláno SRPŠ
rozšířené o rodiče dětí, které půjdou teprve do školy a zástupce ONV vymínil si přítomnost na této
schůzi. Tato schůze svolána na 29. června 1961 o 20. hodině. Za MO KSČ přítomen předseda soudruh
Jaroslav Svoboda, za MNV soudruzi Unger a Kvasnička, za ONV soudruh Stanislav Finek. Předseda
SRPŠ soudruh Antonín Vokoun zahájil schůzi a přivítal 46 přítomných občanů. V úvodu svého
zahajovacího proslovu uvedl, že se tato schůze koná podle usnesení z besedy s občany o zákonu o
školské soustavě pořádaná ve čtvrtek dne 22. června 1961 v Žižicích a předal slovo zástupci ONV
soudruhu Finkovi, aby objasnil některé otázky týkající se nové školské soustavy. Stanislav Finek
hovořil o výhodách a nevýhodách vyučování v ménětřídních školách a úplných devítiletých školách.
Protože soudruh Finek hovořil v témž smyslu jako na besedě 22. 6. vynutili si rodiče hned diskuzi, ve
které vystoupilo celkem 24 diskutujících. Většina diskutujících hovořila o důvodu k ponechání školy v
dosavadním uspořádání ve 2 třídách. K dotazu Vladimíra Šebka ze Žižic, zda může dítě přihlásit ve
Slaném nebo ve Velvarech, bylo mu zástupcem ONV odpověděno, že má možnost dát své dítě do
úplně základní školy. O odhlášce takového žáka k písemné žádosti rodičů rozhoduje ředitel školy a
MNV. V závěru dal předseda SRPŠ hlasovat o ponechání zdejší školy jako školy dvoutřídní od 1. září
1961. výsledek hlasování byl následující: Pro ponechání školy bylo 36 hlasů, proti 4 a hlasování se
zdrželo 6 osob. Proti hlasovali: Vladimír Šebek čp 30 ze Žižic, Vlastimil Unger ze Žižic, Jiráček Jaroslav
a Zdeňka Jiráčková z Vítova. Po provedení hlasování prohlásil předseda, že velkou většinou hlasů bylo
rozhodnuto, aby škola v Žižicích zůstala nadále jako dvoutřídní. Kdo měl hlavní zájem o to, aby škola,
kde právě dokončena generální oprava v hodnotě přes 220 000Kčs, byla zrušena, nevyšlo přímo za
jednání na schůzi na veřejnost, 98
ale ze zpráv občanstva bylo o tom hovořeno v JZD, které chtělo budovy školní využít jako vývařovny a
kulturního domu. Podle požadavku, jaká se klade na kulturní dům, by v tomto případě nebylo
dosaženo. O tom si ještě musila přesvědčit komise, složená ze zástupců ONV v Kladně Stanislava

Finka, Františka Kreče, předsedy školské a kulturní komise a dalšího zástupce ONV a předsedy MNV
Vlastimila Ungera a Josefa Kasničky, které ještě před celou akcí o ručení školy provedla prohlídku celé
školní budovy, aniž řediteli školy oznámila důvod své návštěvy.
Po dohodě s místním JZD Rudý říjen zavázal se pěstitelský kroužek při zdejší škole provést pokus s
pěstováním 6 druhů kukuřice na výnos na ploše 0,5ha. Osivo bylo dodáno velmi opožděně, takže
zaseta rušně křížově až 27. května. Vzešlá kukuřice byla ředitelem školy proplečkována a dětmi
okopána ještě před odchodem na prázdniny.
V sobotu 30. června 1961 ukončen školní rok 1960/61 rozdáním školních vysvědčení a zhodnocením
celoroční práce na společném shromáždění žactva.

Školní rok 1961–1962
Ke konci hlavních prázdnin konány již přípravy pro hladké zahájení školního roku 1961/62 od 1. září.
Byly přivezeny objednané učebnice a vyučovací pomůcky pro žactvo. Žactvu 2. postupného ročníku
dostalo se nových učebnic, velice krásně vypracovaných, rovněž 1. postupný ročník dostává také
všechny učebnice. Všechny staré učebnice uloženy podle výnosu MŠK do fondu učebnic. Do 1. září
podepsány všechny sešity, obaly na sešity, výkresy, podložky, žákovské knížky, štítky pro přezouvání
bot a do šaten. Uspořádána pro jednotlivé žáky výstavka učebních pomůcek a učebnic darovaných
státem pro politické využití. Provedena výzdoba tříd a chodeb, připraveny rozvrhy hodin, pozváni k
zahájení školy rodiče MO KSČ a MNV.
Školní rok 1961/62 zahájen 1. září 1961 o 8. hodině ranní. K zahájení dostavil se za MNV předseda
školní a kulturní komise MNV soudruh Jaroslav Jiráček, který přednesl žactvu pozdravný proslov a 5
matek dětí 1. postupného ročníku. Po odbytí všech formalit rozešlo se žactvo do svých tříd, kde mu
byly předány učební pomůcky a učebnice a podány pokyny pro nastávající školní práci.
Učitelský sbor zůstává pro letošní školní rok nezměněn. Na škole opět vyučují František Buzický a
Miloslava Kotlíková.
Během prázdnin podali přihlášku k návštěvě úplně základní devítileté škole ve Slaném a na
doporučení MNV v Žižicích a ve Slaném byli přijati tito žáci: Zdeňka Jiráčková, Jaromíra Šebková,
Miroslav Duda a Milena Kovačová. Přihlášky o přeřazení těchto dětí podali si rodiče na základě
informací z besed o školství z konce minulého školního roku. Žádosti uvedených dětí byly nejdříve
školským odborem MěNV ve Slaném zamítnuty s odůvodněním přeplnění tříd a dvousměnného
vyučování na některých slánských školách. Zdejší škola také o tom úředně vyrozuměna. Po zásahu
tajemníka MNV v Žižicích a okresního školního inspektora soudruha Stanislava Finka byly žádosti
znovu MěNV ve Slaném projednány a děti do slánských škol – dvanáctiletky – přijaty. Škola nebyla o
tom vyrozuměna a musila si sama vyžádat opis přepisu MěNV ve Slaném z tohoto druhého 99
projednávání, s nímž byl seznámen ředitel školy na MNV. Přepis byl adresován MNV k rukám
soudruha Kvasničky. Jeho opis je uložen ve spisech školy. Počet žactva a rozdělení do jednotlivých tříd
a oddělení:
I. třída: 1. oddělení: 1. postupný ročník: 3 chlapci + 3 dívky = 6 žáků
2. oddělení: 2. postupný ročník: 3 chlapci + 3 dívky = 6 žáků
3. oddělení: 3. postupný ročník: 2 chlapci + 4 dívky = 6 žáků
II. třída: 1. oddělení: 4. postupný ročník: 4 chlapci + 5 dívek = 9 žáků
2. oddělení: 5. postupný ročník: 4 chlapci + 4 dívky = 8 žáků
Celkem na škole 16 chlapců + 19 dívek = 35 žáků.
Po 2. postupné rušníky vstupují v platnost od počátku letošního školního roku nové učební osnovy.
Podrobné osnovy jednotlivých předmětů jsou vydávány v časopisu Komenský.
Dne 11. 9. provedeno na škole očkování proti neštovicím, záškrtu a tetanu u žactva 2., 3., a 4.
postupných ročníků. Přesnou evidenci vede si OÚNZ ve Slaném podle seznamů vypracovaných a
předložených školou.

Na plenární schůzi SRPŠ dne 26. září 1961 byl ustanoven a schválen následující výbor SRPŠ:
předsedou Vojtěch Hanzal, místopředsedou Věra Lindová, jednatelkou Miroslava Kotlíková,
pokladníkem René Dandová, členy Jana Králová.
Dne 6 října připomenuto žactvu Den čsl. armády. Pohovořeno o vzniku významu naší lidové armády
pro obranu naší vlasti a celého socialistického tábora a provedena vhodná výzdoba tříd.
Zástupce dopravního inspektorátu v Kladně soudruh Jeníček z Drnova proslovil žactvu přednášku o
zábraně úrazovosti na našich silnicích v akci Červená úrazům, vyhlášené ONV v Kladně. Učitelé
přítomni přednášce soudružky Hoffmeistrové ze Zbraslavi o pracovním vyučování v 1. postupným
ročníku.
Dne 28. října vyhlášena národní směna na sklizeň řepy. Zúčastnil se jí ředitel školy. Po celý den
nakládal řepu na nákladní auto a vozil do cukrovaru.
V neděli dne 5. listopadu 1961 pořádána v okrese Kladno hvězdicová štafeta Přátelství a míru k
oslavám 44. výročí VŘSR. Zdejší obec zapojena do úseku Žižice – Zvoleněves. Zúčastnilo se jí všechno
žactvo školy od 1. postupného ročníku a odevzdalo ve Zvoleněvsi vlastnoručně zhotovenou
pozdravnou stužku pro SSSR.
Dne 7. 11. vzpomenuto na společném shromáždění žactva obou tříd 44. výročí VŘSR. Po proslovu
ředitele školy přednesly děti básně, vyslechnut program školského rozhlasu, vyzdobena vkusně třídy
a chodba školy.
Osvětová beseda v Žižicích uspořádala v sále Jednoty v Drnově kulturní večer, na němž účinkovali
televizní zpěváci Standa Procházka, jiřina Salačová a Vladimír Černý z Prahy. Po programu následovala
taneční zábava s hudbou skupiny Kabáta ze Smečna.
Kalmetizační středisko OÚNZ ve Slaném provedlo kalmetizaci u žactva 1. a 5. postupných ročníků s
příslušnou kontrolou s výsledkem negativním. 100
V roce 1961 vydán zákon o volitelnosti soudců. První volby podle tohoto zákona konány dne 3.
prosince 1961. Voleni byli jednak soudci z povolání a jednak soudci z lidu. Obce byly rozděleny do
obvodů přibližně shodných s obvody pro volby poslanců. Soudcem z povolání pro zdejší obvod byl
Vladimír Raška ze Cvrčovic, soudci z lidu Vladimír Tlustý ze Žižic, Václav Danda z Drnova a Josef Přibyl
z Osluchova. Volby prováděly okrskové, místní i obvodní komise. Hlasovalo se hlasovacími lístky s
právem voliče na možnost škrtů kandidáta. Všichni navržení kandidáti zvoleni s průměrným 99,3%
výsledkem, účast při volbách 100%. Nejvíce škrtů bylo u Václava Dandy z Drnova.
Patronátní závod JZD Rudý říjen Státní nakladatelství hudby a umění z Prahy uspořádal dne 6. 12. v
Měsíci čsl. – sov. přátelství v hostinci Jednoty v Žižicích „večer hudby a recitace“. Na programu byla
díla ruských klasiků hudby, jakož i díla soudobých autorů hudebních a básníků. Hudební čísla byla
vhodně uváděna soudružkou z Nakladatelství, recitoval člen Divadla čsl. armády. Večer byl po stránce
umělecké velmi hodnotný, bohužel místními občany jen slabě navštívený. Program byl vhodným
doplňkem oslav VŘSR.
V neděli dne 10. prosince provedena za spolupráce s Výborem žen při MNV v hostinci Jednota v
Žižicích dětská besídka s nadílkou. Program zajistila škola. Byly to sólové výstupy, recitace jednotlivců
i sborové, scénky, písma národních písní. Po programu následovala nadílka, která byla uskutečněna
za finanční podpory SRPŠ, MNV a JZD a prodejny Jednota. Každé přítomné dítě dostalo sáček s
desertními řezy, čokoládou a jinými dobrotami v hodnotě asi 12Kčs. Celkový průběh besídky byl
dobrý.

Dne 12. 12. uspořádalo státní zájezdové divadlo z Prahy představení pro školní mládež a to „Elce,
pelce do pekelce“ ve Zvoleněvsi. Po organizační stránce nebylo ze strany divadla vše zajištěno.
Představení začalo s dvouhodinovým zpožděním. Po stránce umělecké nebylo představení mnoho co
vytýkat. Dětem se hra velmi líbila. Dovoz i odvoz za deštivého dne zajistil soudruh Kasina s vozem
žižických požárníků.
Dne 20. 11. dostavil se 1. mrazík letošní zimy. Mírně mrzlo několik dní a potom mrazy ustaly, byla
obleva. Od 15. prosince náhle začalo mrznout. Téhož dne byl mráz -10°C, 16. prosince dokonce -20°C,
17. 12. -18°C, potom postupně mrazy klesaly. Ve škole musila být učiněna vhodná opatření proti
zamrznutí vodovodního vedení. Záchody chlapecké musily být uzavřeny, na dívčích vytápěny. Přesto
došlo k poškození umyvadel na obou záchodech.
Vánoční prázdniny trvaly od 23. prosince 1961 do 3. ledna 1962 včetně. Vyučování zahájeno opět 4.
ledna 1962.
Na společném shromáždění žactva obou tříd pohovořeno o 2 význačných výročích, jež připadají na
měsíc leden letošního roku. 20 1. 162 bylo tomu 100 let, co dotlouklo srdce velké české ženy,
spisovatelky Boženy Němcové. O jejím životě a díle pohovořila a obrázky doprovodila soudružka
učitelka Kotlíková. K tomuto výročí byla vkusně upravena nástěnka na chodbě školy. Nástěnek ve
třídách využito k dalšímu výročí – 38 let od smrti V. I. Lenina O jeho životě a díle pohovořil ředitel
školy.
Od letošního školního roku vstoupila v platnost nová úprava v klasifikaci žactva. Odpadají čtvrtletní
klasifikace, klasifikuje se jen v pololetích. Za čtvrtletí projednají se jen případy slabého prospěchu a
projednají s rodiči a sjednají nápravná opatření k vylepšení 101
prospěchu. Rovněž výjimečně nadané děti vedou se v patrnosti a napomáhá se jejich duševnímu
vývoji.
I. pololetí školního roku 1961/62 bylo ukončeno v sobotu dne 27. ledna 1962 rozdáním školních
vysvědčení.
Pololetní prázdniny měly na školách trvat od 29. ledna do 4. února 1962. V důsledku chřipkové
epidemie prodloužilo ministerstvo školství a kultury prázdniny o další týden. Protože došlo k dalšímu
rozšíření chřipky ve zdejším okrese, prodloužily se prázdniny ještě o další týden to je do 17. února
1962. Podle rozhodnutí MŠK bude pravidelné vyučování na všech typech škol zahájeno v pondělí dne
19. února 1962.
Zápis dětí do I. třídy zdejší školy na školní rok 1962/63 proveden v sobotu dne 3. února 1962. bylo
zapsáno 5 nových žáků.
Okresní pedagogické středisko uspořádalo ve Slaném kurs defektologie pro učitelstvo, aby mu
pomohlo v práci s úchylnými dětmi a jejich vřazování do zvláštních škol. Zúčastnili se ho oba učitelé
zdejší školy.
Po četných pokusech podařilo se americkému námořnictvu vypustit na oběžnou dráhu kolem Země
dne 20. února 1962 kosmickou loď s lidskou posádkou, kterou tvořil podplukovník námořnictva John
Glann. Obletěl třikrát zemi, přistál se svou kabinou v moři, odkud byl vyloven. Dostalo se mu řestných
blahopřání jak od presidenta USA J. Kennedyho a vlády, tak i sovětských kosmonautů.
Dne 28. 2. 1962 provedl prohlídku chrupu žactva MUDr. Fišer z /NZ ze Slaného a 6. 3. zdravotní
prohlídku a zkoušku moře MUDr. V. Stehlíková.

Výbor žen při MNV uspořádal besedu k MDŽ dne 8. 3. 1962 v hostinci Jednoty v Žižicích. Tohoto
zasedání velmi početně navštíveného ženami z celé politické obce zúčastnila se zástupkyně MNV z
Lidic u Kladna. Kulturní vložkou přispěli pionýři zdejší školy. Po skončení programu následovalo
pohoštění přítomných uzeninou a pečivem. Celý večer vyzněl v manifestu za udržení světového míru.
V den učitelů 29. 3. 1962 zajeli si učitelé našeho obvodu ROH všeobecně vzdělávací školy ve Slaném
do Prahy. Navštívili jsme galerii umění na zámku ve Zbraslavi a po společné večeři v bruselské
restauraci představení v divadle. Ve Zbraslavi zavzpomínali si na V. Vančuru u jeho bysty v sousedí
jeho vilky.
V pondělí dne 26. února 1962 zúčastnilo se žactvo zdejší školy loutkového představení „Šibala
Zavřiočka“ oblastního loutkového divadla v Kladně v městském divadle Zdeňka Nejedlého ve Slaném.
Žactvo zdejší školy spolu se žáky hořovické školy zúčastnilo se zájezdu do Prahy. V Praze byli žáci v
technickém muzeu, na Hradčanech, Petříně a v některých význačných zahradách. Účelem bylo
doplnit věcné učení jazyka českého a učiva dějepisného.
Dne 13. dubna bylo všechno žactvo spolu s učiteli na brigádě na hřišti, které se v obci dokončuje.
Sbíralo se a uklízelo kamení na celé ploše hřiště. Děti udělaly hodný kus práce s vědomím, že i jim
bude hřiště sloužit. 102
1. máj byl letos opět pořádán ve Zvoleněvsi. Předcházela mu četná příprava a výzdoba školy. Do
průvodu zhotovily si děti ve škole mávátka, holubice na obloucích a jiné ozdoby. Budova byla
ozdobena vlajkami a okna vlaječkami našimi i sovětskými, ve třídách bylo vkusně upraveny nástěnky.
I přes tuto snahu a účast ředitele školy v májové komisi nebyla prý rada MNV s výzdobou spokojena a
zaslala řediteli školy dopis a že činí i oznámení o tom odboru ŠK ONV v Kladně. Zpráva tohoto druhu
nebyla pravdivá a spočívala na zášti tajemníka MNV soudruha Kvasničky a předsedy MNV soudruha
Vlastimila Ungera vůči osobě ředitele školy, která se datuje od doby, kdy se uvedeným soudruhům
nepodařil záměr na zrušení zdejší školy. na pravou míru musila být celá tato záležitost uvedena v
jedné z výborových schůzí strany.
Místní národní výbor v Žižicích zapojil všemi svými složkami do soutěže celookresní o titul vzorná
obec. Ze soutěže vyšlo vítězně 7 obcí na okrese Kladno a mezi nimi byla i zdejší obec. Slavnostního
předání standarty ONV a diplomu zúčastnili se 7. 5. zástupci ONV, strany a všechno obyvatelstvo celé
politické obce Žižice. Po slavnosti pořádána májová veselice.
22. a 23. května konalo žactvo školy s učiteli brigádu na zakopávání vyvláčených brambor na
pozemcích JZD. Odpracovalo celkem 297 hodin a bylo peněžitě odměněno, 594Kčs. Peníze byly
rozděleny podle počtu odpracovaných hodin, z části převedeny na krytí školného výletu a z části
vráceny dětem, které se výletu nezúčastnily.
vzhledem k novým pokynům o vkladních knížkách a fondech organizací po územních změnách státu,
byla z tohoto titulu zrušena i vkladní knížka Sdružení rodičů a přátel školy s částkou 1000Kčs a
hotovost předána do pokladny SRPŠ dne 30. 5. 1962.
Během školního roku 1961/62 zapojilo se všechno žactvo školy do Soutěže mladých hospodářů a
docílilo těchto úspor: V I. třídě 3197Kčs, ve II. třídě 4569Kčs, na škole 7766Kčs, průměr na žáka
222Kčs.
V úterý 5. června uspořádán se žactvem školy a přihlášenými rodiči školní výlet, navštívila se tato
místa: Krásný Dvůr, sbírka porcelánu v zámku Klášterec nad Ohří, zámek Libochovice, hrad Hazmburk.
Cestou projíždělo se pohraničnímu oblastmi a hnědouhelnou pánví severočeskou, děti uviděly

mohutné budovatelské úsilí v Tušimicích, ve stavbě nových dolů a sídlišť Mostecka. Děti načerpaly
zase letos mnoho nových poznatků, které budou moci uplatnit ve školní práci. Finančně pomohlo i
SRPŠ částkou 500Kčs, děti výtěžkem z brigády, takže pro děti byl výlet – cestovné zdarma. Dospělí i
cestovné hradili.
V úterý 26. června v 11 hodin skládali 4 noví pionýři svůj slib a to Anna Tlustá a Eva Hanzalová ze Žižic,
Helena Klešová z Vítova a Osel Josef ze Žižic. Šátky po třídní oslavě jim uvázal ředitel školy.
Na počest 100. výročí úmrtí Boženy Němcové uspořádal Závodní klub ČKD Slaný výstavu ilustrátorů
spisů Boženy Němcové Adolf Kašpar, Václav Karel, Divica Landrová a Milada Marešová od 21. 6. do
25. 7. Výstavu navštívilo žactvo 3. – 5. postupných ročníků za vedení soudružky Kotlíkové. Současně
navštívily děti i Koutek živé přírody při zemědělské škole ve Slaném. Obě navštívená místa a zvláště
Koutek živé přírody se dětem velmi líbila. 103
Školní rok 1961/62 ukončen v sobotu dne 30 června 1962 za přítomnosti četných maminek dětí 5.
postupných ročníků, které se loučily se zdejší školou. Učitelům dostalo se poděkování za jejich práci
od přítomných rodičů. Na společném shromáždění ředitel školy zhodnotil práci ve škole za uplynulý
školní rok a popřál dětem příjemné prožití prázdnin a osvěžení pro novou práci v příštím školním
roce.

Školní rok 1962–1963
V posledním týdnu hlavních prázdnin se sešli oba učitelé ve škole, aby připravili vše pro zahájení
školního roku. Byly opatřeny a rozděleny školní potřeby a učebnice, podepsány sešity a veškeré
potřeby, rozvrhy hodin, výkazy a ostatní práce dokončeny a pozváni zástupci MNV 1. 9. do školy.
K zahájení dostavil se do školy za MNV v Žižicích předseda kulturně školské komise soudruh Jaroslav
Jiráček, který dětem popřál radostnou práci a učitelům hodně úspěchů vychovatelských i
vyučovacích. Současně zahájení byly přítomny všechny maminky dětí 1. postupného ročníku.
Učitelský sbor na škole zůstává nezměněn. Na škole tedy vyučují v i. třídě soudruh František Buzický,
ve II. třídě soudružka Miloslava Kotlíková ze Slaného.
Škola je zase dvou třídní s 5 postupnými ročníky. Počet a rozdělení žactva k 3. 9. 1962:
I. třída: 1. oddělení: 1. postupný ročník: 10 žáků
2. oddělení: 2. postupný ročník: 6 žáků
3. oddělení: 3. postupný ročník: 7 žáků
II. třída: 1. oddělení: 4. postupný ročník: 4 žáci
2. oddělení: 5. postupný ročník: 11 žáků
Celkem na škole 38 žáků, z toho 20 hochů a 18 dívek.
V letošním školním roce vstupují v platnost nové učební osnovy pro 3. a 4. postupný ročník, k nimž
vydány nové učebnice. S plánem práce podle nových osnov byli učitelé seznámeni na zvláštních
poradách OPS o hlavních prázdninách a dne 24. září 1962 v Kladně.
Dne 7. 9. vzpomenuto Dne čsl. letectva a pohovořeno o úkolech vzdušné dopravy a vzdušné obrany.
Dne 6. 10. hovořeno s dětmi o naší armádě a 28. 10. o významu Dne znárodnění. K uvedeným dnům
byly vhodně upraveny nástěnky ve třídách i na chodbě.
Ve dne 9., 10. a 11. října zúčastnily se dětí od 2. postupného ročníku se svými učiteli sběru
vyvláčených brambor na pozemcích místního JZD Rudý říjen. Za tuto pomoc bylo žactvo odměněno
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18. října uskutečněna lékařská prohlídka všeho žactva a dětí 2. postupného ročníku očkovány proti
neštovicím, 3. a 5. postupného ročníku proti tetanu. O několik dní později provedena kalmetizace a
příslušné kontroly u všech dětí.
Na počest 45. výročí VŘSR pořádána jako jiná léta „Hvězdicová štafeta Míru a přátelství“ a to nejdříve
do středisek okresu, z nich do okresního města a odtud do Prahy, Naše škola provedla předání vyšité
stuhy štafetově do Zvoleněvse. Celá tato akce byla jednou z části oslav Měsíce čsl – sov. přátelství.
I letos vzpomenuto 23. výročí 17. listopadu 1939 a žactvo poučeno o významu odporu studentstva
proti nacistické okupaci naší země a vděčně vzpomenuto obětí na životech z řad studentstva.
V neděli dne 9. prosince 1962 uspořádána spolu s výborem žen při MNV na sále u Procházků v Žižicích
dětskou besídku spojenou s nadílkou. Žáci v programu vystupovali scénkami, recitacemi sborovými i
sólovými, tanečky, sportovními čísly a sborovým zpěvem. Po programu provedena nadílka, kterou
připravil výbor žen za přispění všech složek v obci.

Zimní prázdniny na školách trvaly o d23. prosince 1962 do 2. ledna 1963 včetně. Vyučování započalo
v pondělí dne 3. ledna1963.
Pro veliké mrazy a z důvodu úspory paliva započaly pololetní prázdniny již od 21. ledna 1963 a
potrvaly do 2. února 1963. Pololetí ukončeno už 19. ledna 1963 vydáním vysvědčení. Pravidelné
vyučování započalo v pondělí 4. února 1963.
Odbor školství a kultury v Kladně uspořádal ve dnech 21. 1. – 23. 1. 1963 školení zemědělského
minima pro učitele vyučující pracím na školním pozemku.
V prázdninových dnech o pololetí pořádáno pro všechno učitelstvo školení v kinu Oko v Kladně
dvoudenní odborné škole. Zúčastnili se ho oba zdejší učitelé.
V sobotu 23. února 1963 konána v Drnově výroční členská schůze JZD Rudý říjen v Žižicích. Škola
zaslala k tomuto sněmování zemědělců zdravici a zúčastnili se ho i děti družstevníků.
MDŽ v Žižicích pořádán v neděli dne 10. března 1963 výborem žen při MNV. Škola zajistila program.
Na tuto besedu nedostavil se nikdo z mužů z obce kromě ředitele školy, ani delegovaný řečník, jakož i
nikdo z MNV. situaci zachránil ředitel školy tím, že řečnil, řídil zasedání Výboru žen a dětskou besídku.
Oblastní loutková scéna v Kladně uspořádala dne 13. března 1693 v divadle Zdeňka Nejedlého ve
Slaném představení O pejskovi a kočičce a jiné pohádky podle Karla Čapka. Scénická výprava, jakož i
vlastní provedení byly pro děti působivé a celé představení přineslo dětem hodně slušné zábavy i
poučení. Zúčastnily se ho všechny děti zdejší školy za použití autobusové dopravy.
Po celý týden od 18. 3. do 23. 3. hustě sněžilo a dostavily se vánice, které způsobily poruchy v
dopravě. Byl to pro zdejší kraj mimořádný jev už tím, že po mnoho let už se tady nevítal příchod jara
bílým rubášem. 105
14 dní po sněhových vánicích nastalo náhle rychlé oteplení, které přineslo s sebou 19. dubna první
jarní bouři, která se opakovala hned po dvou dnech 21. dubna.
Dne 24. dubna provedeno na škole očkování děti proti dětské obrně a to Sabinovou metodou –
lžičkou.
Oslav 1. máje ve Zvoleněvsi se zúčastnilo skoro všechno žactvo školy, které utvořilo podstatnou část
průvodu. Ostatního obyvatelstva bylo málo, většinou odjelo na oslavy ve Slaném. Ke státnímu svátku
nepořádána žádná oslava.
Dne 21. května 1963 na žádost místního JZD Rudý říjen vypomohlo žactvo školy od 2. do 5.
postupného ročníku při zakopání vyvláčených brambor „Na pískách“ v Žižicích. za tuto práci obdrželo
částku 170Kčs, která rozdělena dětem podle počtu odpracovaných hodin a vyplacena dne 29. června
1963.
K 21. výročí vyhlazení Lidic uspořádán mezinárodní cyklistický Lidický okruh a to v pátek 7. června
1963. Zdejší spojenou obcí projížděli cyklisté ve směru Vítov – Luníkov ve 14 hodin- děti zdejší školy
utvořily špalír obcí Vítovem až ke křižovatce do Žižic a srdečně všechny jedoucí pozdravovali.
Dne 14. června 1963 vyslal Sovětský svaz do vesmíru současně dvě družice, které byly řízeny pplk.
Bikovskim a Těreškovou Valentinou, která se tak stala první kosmonautkou světa. Ve vesmíru lítali
několik dní a potom bezpečně přistáli na území Sovětského svazu- během letu byli spojeni nejen mezi
sebou a pozorovali se na obrazovkách ve vlastních kabinách, ale i se Zemí odkud dostali pokyny za
letu až do svého přistání. Tímto činem sovětský svaz ukázal svoji převahu nad jinými zeměmi ve

výzkumu kosmického prostoru. V měsíci srpnu navštívila první kosmonautka světa Valentina
Těrešková Československo a při té příležitosti i Kladno, kterou tu i pisatel těchto řádků spatřil.
V sobotu dne 29. června 1963 ukončen školní rok 1962/63 rozdáním vysvědčení.
Během prázdnin byly vymalovány obě třídy a školní záchod – dívčí a proveden úklid a mytí celé školní
budovy tak škola připravena pro nový školní rok.
Koncem měsíce července a začátkem srpna jednáno v radě MNV a výboru organizace KSČ o obsazení
místa ředitele při zdejší škole od počátku školního roku 1963/64 a to z popudu tajemníka a předsedy
MNV, kteří věnují od zmaření jejich plánu se zrušením školy řediteli školy příliš mnoho osobní
zaujatosti. Jednáno za součinnosti odboru školství a kultury ONV soudruha okresního školního
inspektora Jindřicha Nováka, Osobně navštívil soudruha tajemníka s předsedou organizace KSČ
soudruha Svobodu, soudruha Dandu z Pálečku, který jejich nabídku odmítl. V plenární schůzi MNV v
Drnově dne 16. 8. 1963 rozhodnuto, aby dosavadní ředitel na zdejší škole zůstal a zajistil i úklid školy
v případě, že se přestěhuje do Slaného.
Tímto zápisem končí se tato školní kronika, jež navazuje na předešlé kroniky počínající školním rokem
1884/85. Záznamy prováděl jsem po dobu 14 let od školního roku 1949/50 tak, jak je doba a život
školní přinášely, bylo-li tu trochu osobních věcí, prosím čtenáře za prominutí, neboť při svědomité
práci dolehnou na člověka někdy vnější překážky, 106
které často z nerozumu nebo osobní zášti ztrpčují těžkou a zodpovědnou povinnost učitelskou. Do
jaké míry dožila a podařila se mi dlouhá práce učitelská po stránce vychovatelské, vyučující a
administrativně technické to ponechám těm, kdož přijdou po mně, a jsem přesvědčen, že většina
mých bývalých žáků nebude na mne vzpomínat ve zlém.
Zapsal František Buzický

Školní rok 1963–1964
Školní rok 163/64 zahájen byl v pondělí dne 2. září 1963 o 8. hodině ranní. Škola v tomto školním roce
je zase dvoutřídní s 5 postupnými ročníky. Počet a rozdělení žactva do tříd a jednotlivých ročníků je
následující:
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 10 žáků
2. odděl. – 2. postupný ročník – 9 žáků
II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 8 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 5 žáků
Celkem na škole 37 žáků, z toho 11 chlapců a 16 dívek.
Učitelský sbor pro školní rok zůstává nezměněn. Na škole vyučují: František Buzický, ředitel a
Miloslava Kotlíková učitelka, oba bytem ve Slaném.
Dne 31. 10. 1963 při příjezdu sovětských hostí uvítali ji pionýři zdejší školy květinami a ti jim zase
předali upomínkové předměty. Celé střetnutí se sovětskými občany mělo velmi nadšený ráz.
9. listopadu procházela naší obcí severní větev celostátní štafety Přátelství a míru, kterou žactvo školy
ve špalíru od rozcestí „U boudy“ přes obec Vítov včele pozdravovalo.
25. února vzpomenuto na škole 16. výročí vítězství pracujícího lidu a v měsíci květnu 19. výročí
osvobození naší vlasti Rudou armádou.
Jako součást 15. výročí založení PO složilo žactvo v pionýrském věku a jisker – hvězdiček dne 24.
dubna slavnostní slib.
Skoro všechno žactvo školy zúčastnilo se oslavy 1. máje ve Zvoleněvsi. Děti tvořily podstatnou část
průvodu. Jen několik dětí bylo se svými rodiči na oslavách ve Slaném.
Závodnímu klubu Švermových závodů ve Slaném podařilo se zajistit zájezd Skupova divadla z Prahy
do divadla Zdeňka Nejedlého ve Slaném. Představení se zúčastnilo všechno žactvo školy.
Po Stránce technického vybavení i uměleckého provedení dalo představení „Hurvínek mezi broučky“
něco, nač budou děti dlouho vzpomínat.
6. 12. 1884 došlo k založení divadla ve Slaném. Na počest 80. výročí této události provedena scénou
Městských divadel pražských hra Idiotka. Dětem pohovořeno o významu 107
tohoto výročí, neboť naše děti mají celkem úzký vztah k divadlu pro časté zájezdy na dětská
představení, hlavně loutková.
I. pololetí školního roku 1963/64 bylo ukončeno dne 1. února 1964. Tímto dnem datováno a
vydáváno vysvědčení za první pololetí. Pololetní prázdniny trvaly od 3. do 8. 2. 1964, vyučování
započalo dne 10. 2. 1964
Za finanční podpory SRPŠ uspořádán se žactvem školy dne 4. června 1964 školní výlet na Říp –
Máchovo jezero jako doplněk vlastivědného vyučování. První zastávkou byl památný Říp s prohlídkou
svatojiřské rotundy. Potom následovala prohlídka vzácné stavitelské památky kostela v Doksanech s
proslulou kryptou. Dalším cílem byl národní památník Terezín a odtud k soutoku Ohře s Labem v
Litoměřicích a k Máchovu jezeru. Zde dětem dopřáno využití koupaliště se zábavou ve vodě a

projížďkou parníkem po jezeře. Poslední zastávkou byl Mělník se svými vinicemi, soutokem Vltavy s
Labem a prohlídkou známe kostnice. Výlet za pěkného počasí a bez nehody splnil své poslání po
stránce výukové i rekreační.
Dne 24. června podniknut s dětmi zájezd do Slaného, kde prohlídly si některé pamětihodnosti,
městské muzeum a Koutek živé přírody v bývalé klášterní zahradě. který děti nejvíce zaujal.
Školní rok 1963/64 ukončen v sobotu dne 27. června 964 rozdáním vysvědčení a rozloučení se s
dětmi.
Zapsal František Buzický

Školní rok 1964–1965
Školní rok 1964/65 byl zahájen 1. září 1964 společným shromážděním žáků a rodičů, kteří své děti do
první třídy. Děti a rodiče přivítal předseda MNV s. Karel Kasina a přál jim mnoho úspěchů v nastávající
práci. Poté se ujala slova nově ustanovená ředitelka Běla Bozděchová, která připomněla slušné
zacházení s učebnicemi a všemi pomůckami, připomněla zásady slušného chování.
Na škole vyučuje Běla Bozděchová – ředitelka a Miloslava Kotlíková – učitelka. Obě bytem ve Slaném.
Škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 9 žáků
2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků
II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 6 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 6 žáků
Celkem je na škole 34 žáků, z toho chlapců 13 a dívek 21. 108
Dne 4. září navštívil zdejší školu okresní školní inspektor s. Karel Průša. Zúčastnil se vyučování počtům
v obou třídách.
Dne 7. listopadu pronesly školní děti obcí štafetu přátelství a míru v rámci MČSP. Též byla připnuta
pozdravná stužka Sovětskému svazu. Štafety se zúčastnilo všechno žactvo.
Dne 12. listopadu byla provedena volba presidenta Československé socialistické republiky. Byl jím
opět zvolen Antonín Novotný. Průběh voleb sledovali žáci prostřednictvím školního rozhlasu.
Do 25. listopadu byl byt ředitele neobsazen, protože obě učitelky denně dojíždějí. Toho dne se
nastěhovala do školního bytu s. M. Kindlová z Brandýska. Učí na zvláštní škole ve Slaném.
Dne 28. listopadu uspořádala škola zájezd do cirkusu Humberto v Praze. Zájezdu se zúčastnily téměř
všechny děti s rodiči v počtu 85 lidí. Představení se všem líbilo.
Dne 20. prosince v neděli byla uskutečněna vánoční besídka s nadílkou. Školní mládež připravila
pestrý program. Na nadílku přispěly penězi SRPŠ, JZD, MNV a dohlížecí výbory Jednoty. Maminky
zakoupily a připravily dárkové sáčky. Největší uznání patří soudružkám: Vasecké, Lindové,
Suchánková, Vejražkové a všem ostatním, které se podíleli na přípravě.
Od 23. prosince 1964 do 2. ledna 1965 byly vánoční prázdniny. V té době se škola uklízela.
Dne 29. ledna bylo provedeno zimní pochodové cvičení s brannými prvky.
Dně 30. ledna 1965 skončilo I. pololetí. Dětem byla rozdána vysvědčení s datem 30. ledna 1965.
Pololetní prázdniny trvaly od 1. února do 6. února. Vyučování započalo 8. února.
Dne 25. února bylo vzpomenuto významného vítězství pracujícího lidu. Dětem byl vysvětlen průběh
událostí v únoru 1948.
Ve školní budově byla dne 8. března uspořádána besídka pro maminky, Děti připravily program a
malé pohoštění v podobě zákusků a čaje. Též předaly maminkám dárky, které zhotovily v hodinách
pracovního vyučování.

11. března všechny děti navštívily loutkové představení v divadle ve Slaném. Hra „Podivuhodné
příběhy Marco Polo“ všechny děti zaujala. Starší děti psaly na toto téma slohovou domácí úlohu.
Společně jsme oslavili Svátek práce účastí v průvodu ze Žižic do Zvoleněvse, jehož podstatnou část
tvořili rodiče s dětmi.
Během celého školního roku probíhaly vyučováním přípravy na důstojné oslavy 20. výročí osvobození
naší vlasti udatnou Rudou armádou. 8. května byla uspořádána pro obě třídy vzpomínková slavnost,
při které promluvila ředitelka školy o událostech před 20 lety. 109
Dne 4. června přes nepříznivé počasí děti zdejší školy vítaly manifestační účastníky cyklistického
závodu Lidický okruh, který projížděl po hlavní silnici obcemi Vítov a Luníkov.
Po celý rok byla nacvičována spartakiádní skladba „Na sluníčku“. Nacvičovaly ji všechny děti. Po
kontrole byl vybrán celek 24 dětí, které se zúčastnily 5. června okrskové spartakiády ve Slaném.
V rámci oslav MDD byl uspořádán školní výlet dne 10 června. Výletu se zúčastnili téměř všichni rodiče
s dětmi. Za pěkného počasí jsme navštívili zámek Konopiště, Jemniště, Slapskou přehradu s jízdou
parníkem. Při zpáteční cestě jsme si prohlídli průhonický park a pražské letiště, kde děti se zájmem
sledovaly cestovní ruch.
V měsíci duben navštívil zdejší školu člen myslivecké společnosti s. Vondra a upozornil žactvo, jak se
má chovat v přírodě a chránit se otrávených vajec, kterými se hubí škůdná zvěř.
Dne 14. června promluvil o bezpečnosti předseda požárníků s. Kosina. Dětem byly učitelkami
promítnuty požárnické filmy s vysvětlením obsahu.
Po celý rok na naši školu zajížděla dětská lékařka a zubní lékařka z polikliniky ve Slaném. V měsíci
květnu se těžce rozstonala žákyně 2. postupného ročníku Judita Madiová z Luníkova. Lékařský nález
zněl tuberkulóza mozku. Všechny děti včetně učitelek byly očkovány a rentgenovány ve Slaném 24.
června.
Školní rok 1964/64 byl ukončen v sobotu dne 30 června rozdáním školního vysvědčení a rozloučením
s dětmi.

Školní rok 1965–1966
Školní rok 1965-66 byl zahájen ve středu 1. 9. 1965. Škola opět dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
Učitelský sbor pro školní rok nezměněn.
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků
2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků
II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 6 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 4 žáků
Celkem na škole bylo 30 žáků z toho 13 chlapců a 17 dívek.
Jako každoročně se zúčastnila školní mládež se svými učitelkami dne 26. 11. celostátní štafety
přátelství a míru. V pátek byla štafeta na hranici katastru naší obce převzata a dětmi přenesena k
uložení na MNV. Při této příležitosti do místního rozhlasu přednesly děti několik básní českých a
ruských. V pondělí 29. 11. v dopoledních hodinách přenesly děti štafetu na silnici k Vítovu, kde ji
předaly do auta. 110
Dne 11. 12. se děti zúčastnily loutkového představení ve Slaném „Vodník Pivoda“.
Dne 11. 5. kladenské loutkové divadlo opět uspořádalo představení ve Slaném s programem „Vajíčko
v kočárku“. Obě představení navštívily všechny děti.
Vánoční prázdniny začaly 23. 12 a trvaly do 2. ledna 1966. Vánoční besídka nebyla. Nelze s dětmi
připravit program – neumí zpívat.
Místo zimního pochodového cvičení jsme s dětmi nadháněly zajíce do sítí. O to nás požádala
myslivecká společnost a darovala škole 200kčs, což bylo odevzdáno SRPŠ do pokladny. To se
uskutečnilo 12. 1. 1966. Jarní pochodové cvičení s brannými prvky bylo.
První pololetí bylo ukončeno 29. 1. 1966. Toho dne byla rozdána vysvědčení s datem 29. 1. 1966.
Výsledek klasifikace: prospěli všichni žáci a chování bylo uspokojivé. Vyučování bylo započato
7. 2. 1966.
Dne 24. 2. 1966 bylo vzpomenuto vítězství pracujícího lidu na společném shromáždění.
7. března navštívil zdejší školu pražský pianista s. Jiří Toman. Předvedl dětem poslechové skladby
podle osnov. Děti byly výkladem i hrou velmi zaujaty.
8. března uspořádána ve škole pro maminky besídka k MDŽ. Děti předvedly básně a předvedly
scénku. Na závěr předaly maminkám květiny a přáníčka.
Škola byla požádána tělovýchovnou jednotou o spolupráci při uspořádání dětského karnevalu, který
se konal 27. 3. Výtěžek byl ponechán tělovýchovné jednotě.
Dne 30. dubna byl uspořádán zájezd dětí a rodičů na Vídeňskou lední revue do Prahy. Název
programu „Duha“. Všichni byli velice spokojeni.
Společně jsme oslavili Svátek práce. Jako každoročně zúčastnili jsme se průvodu do Zvoleněvse.
Vyslechli jsme slavnostní projev a děti byly odevzdány rodičům.

Dne 31. května byl v Praze zahájen XIII. sjezd KSČ, na programu jednání bylo diskutováno o národním
hospodářství. Průběh sjezdu byl denně s dětmi sledován v novinách a aktualitách.
Naši obec v měsíci červnu navštívili sportovci z NDR. Byli ubytováni v tělocvičně naší školy.
Dne 10. června přijela do naší obce výprava turistů ze SSSR k prohlídce JZD „Rudý říjen“. Školní děti je
přivítaly rusky a předaly každému květiny.
Letošní rok nebyl uskutečněn školní výlet pro značný počet onemocnění spalničkami. Náhradou byla
vycházka do blízkého lesíka, kde si děti hrály s míčem a opékaly vuřty. 111
Školní rok 1965/66 byl ukončen ke dni 30. června 1966 s rozdáním školních vysvědčení a rozloučení s
dětmi.
Zapsala Běla Bezděchová

Školní rok 1966–1967
Školní rok 1966/67 byl zahájen ve čtvrtek dne 1. září 66 společným shromážděním žáků a rodičů, kteří
přivedli své děti do 1. třídy. Učitelský sbor se nezměnil.
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 6 žáků
2. odděl. – 3. postupný ročník – 8 žáků
II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník – 4 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 6 žáků
Celkem bylo na škole 29 žáků z toho 11 chlapců a 18 dívek.
Dne 5. listopadu doprovázely školní děti štafetu přátelství a míru. Tentokráte přijelo pro štafetu auto,
takže děti utvořily špalír před MNV.
Zdejší školu navštívil školní inspektor Vl. Průša dvakrát a to 10. 12. 1966 – 1. třídu a 15. 12. 1966
druhou třídu.
Dne 7. dubna 1967 byla na zdejší škole okresní hospitace malotřídkařů a okr. metodiků. Této
hospitace se zúčastnili Vl. Průša, L. ryšavá a R. Macháčková.
Dne 23. prosince jsme s dětmi navštívili Americkou lední revue v Praze. Byla s dětmi sledována se
zájmem.
Od 23. prosince do 3. ledna včetně byly vánoční prázdniny. Úklid proveden jako každý týden. Hlavní
úklid bude proveden až po topení.
Dne 28. ledna 4967 byla rozdána vysvědčení. Pololetní prázdniny trvaly do 4. února, vyučování
započalo 6. února.
Ve školní budově byla dne 7. března uspořádána besídka pro maminky. Děti předvedly program a
darovaly maminkám dárky, které samy vyrobily.
za spolupráce Tělovýchovné jednoty – Žižice a školy byl dne 12. 3. uspořádán dětský karneval v sále u
Procházků. O zisk se rovným dílem rozdělila TJ a SRPŠ.
Dne 28. dubna navštívili všichni žáci loutkové představení divadla Spejbla a Hurvínka. Představení
Hurvínkovy čertoviny.
Dne 13. května byl ONV odbor školství uspořádán zájezd do Národního divadla na dětské opery
Červená Karkulka a Žvanivý Slimejš. Opery i divadlo se dětem líbily. 112
Dne 25. dubna byla ve škole uspořádána beseda s předsedou požárníků s. Kasinou, která byla spojena
s promítnutím 3 filmů o protipožární ochraně.
Jako každoročně tak i letos se žáci se s. učitelkami zúčastnili průvodu ve Zvoleněvsi. Po průvodu
vyslechli slavnostní projevy.
Před oslavami Dne osvobození byl 7. května složen slib pionýrů i jiskřiček.

Tentokrát byl uspořádán dle pokynů ONV školní výlet do nejbližšího okolí. Byla to celodenní vycházka
k rybníku do Hobšovic. Na louce kolem rybníka hrály děti různé hry a sportovaly. V odpoledních
hodinách se vrátily ke škole.
Školní rok 1966/67 byl ukončen 30. června 1967.
Zapsala B. Bozděchová

Školní rok 1967–1968
Školní rok 1967/68 zahájen dnem 4. září 1967 společným shromážděním dětí. Byl přítomen zahájení
pan Karel Kasina, předseda MNV. Škola je zase dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
Počet a rozdělení tříd:
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 10 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 8 žáků
II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník
2. odděl. – 3. postupný ročník
3. odděl. – 5. postupný ročník
Celkem bylo na škole 13 chlapců a - děvčat.
Učitelský sbor pro školní rok zůstává nezměněn. Na škole vyučují: Běla Bezděchová, ředitelka a
Miloslava Kotlíková, učitelka. Obě bytem ve Slaném.
K 50. výročí VŘSR byla uspořádána oslava, na které vystoupili žáci naší školy – přednesli pásmo básní.
Byli odměněni čokoládou.
Program k MDŽ i dárky byly připraveny, ale pro upozornění okresního hygienika nebyla schůzka s
maminkami provedena – chřipková epidemie.
Naši žáci se zúčastnili během roku 2 představení. Tygřík Péťa a Dr. Kašpárek.
Dne 9. dubna jsme navštívili představení cirkusu Berolina ve Slaném.
Vánoční prázdniny byly od 23. prosince 1967 do 2. ledna 1968. Pololetní prázdniny byly jen 29. 30.
ledna 1968. Jarní prázdniny od 11. března do 16. března 1968. 113
Učitelka M. kotlíková nastoupila na mateřskou dovolenou dnem 23. prosince 1967. Na její místo
nastoupila 9. ledna 1968 pí. učitelka Milena Sichrovská ze Zvoleněvse. Na zdejší škole působila do 29.
června. Od 1. září 1968 nastoupí jako učitelka 2. třídy Hana Mullerová, která bydlí ve škole.
Během roku byla sledována významná výročí. Zvláště 22. března odstoupení Ant. Novotného a 31. 3.
volba nového prezidenta generála Ludvíka Svobody. Dětmi otřásla zpráva úmrtí prvního kosmonauta
J. Gagarina.
Naše žactvo jako každým rokem se zúčastnilo i s učitelkami průvodu do Zvoleněvse a tvořilo
podstatnou část průvodu místní obce.
Během června byl s dětmi v době mimo vyučování sbírán bílý bez a kopřivy. Zdeněk Vondra, žák II.
třídy sám natrhal 10kg syrového květu bezu. Byl odměněn knihou.
Během roku navštívily naší školu dětská i zubní lékařka. Na návrh dr. Kubíkové bude od 1. září 1968
přeřazena žákyně I. tř., Miluše Kurešová z Vítova, do zvláštní školy ve Slaném.
Naše mládež provedla dvě pochodová cvičení s brannými prvky: zimní cvičení 25. 1. a letní cvičení 28.
6. 1968.
Dne 20. 6. 1968 uspořádal besedu, předseda požárníků Karel Kasina s dětmi.

Dne 25. 6. byl uspořádán školní výlet Praha – Hrad, zoologická zahrada, letiště a Lidice. Výletu se
zúčastnily i maminky dětí.
Školní rok 1967/68 ukončen dne 29. června 1968.
Zapsala: Běla Bozděchová

Školní rok 1968–1969
Školní rok 1968/69 zahájen 2. září 1968 společným shromážděním všech žáků a rodičů.
Škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Na škole vyučuje s. ředitelka běla Bozděchová a s.
učitelka Hana Mullerová, která bydlí ve školním bytě. Byla představena s. ředitelkou všem dětem a
rodičům. Za nemocnou školnici s. R. Dandovou nastoupila od 10. listopadu s. Hana Lukášová.
Počet a rozdělení tříd:
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník 7h +1d – 8 žáků
2. odděl. – 2. postupný ročník 1h + 4d – 5 žáků
II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník 4h + 2d – 6 žáků 114
2. odděl. – 4. postupný ročník 2h + 1d – 3 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník 1h + 5d – 6 žáků
Celkem 29 žáků.
Na zdejší škole jsou 3 děti cikánské národnosti, které chodí do školy pravidelně a slušně oblečeny.
Dne 3. října navštívil naši školu školní inspektor Vl. Průša. Během roku se zúčastnily vyučování v
odděleních několik s. ředitelek a učitelek z malotřídních škol. Měly zájem o pomůcky (vlastní výroby)
používané při vyučování v počtech a jazyku českém.
Po celý rok byla sledována významná výročí.
a) Důstojné oslavy k 50. výročí ČSSR – společné shromáždění, vysazení 2 lip – jedna před MNV a
druhá na školní zahradě, kterou vysazovaly děti z I. třídy,
b) byla vzpomenuta VŘSR,
c) vyučováním prolínala vzpomínka na Vítězný únor,
d) byla připravena besídka pro maminky, při které předaly děti dárky vlastní výroby,
e) letošního roku se 1. máje nezúčastňovaly,
f) bylo vzpomenuto 5. a 9. května 1945.
Od 23. prosince 1968 do 5. ledna 1969 byly vánoční prázdniny, jarní prázdniny od 22. března 1969 do
30. března.
Během roku děti zdejší školy se zúčastnily 5 loutkových představení v Kladně a ve Slaném. Každého
představení využily starší děti jako slohového cvičení.
Po celý rok pravidelně dojížděla dětská a zubí lékařka.
V měsíci červnu pohovořil o bezpečnosti s dětmi předseda MNV a požární ochrany Karel Kasina. Při
této příležitosti byla předána knížka žáku 3. p. r. Ant. Langovi jako odměna za pomoc tonoucímu
spolužákovi cikánské národnosti.
Dne 18. června byl uspořádán školní výlet do Babiččina údolí, kterého se zúčastnily všechny děti s
maminkami. Prohlédly jsme si muzeum B. Němcové v Čes. Skalici, zámek v Ratibořicích, mlýn a Staré
bělidlo. V Novém městě nad Metují jsme si prohlédly zámek se zahradou. Na zpáteční cestě jsme se

zastavily na krátkou prohlídku lázeňského parku a kolonády a nakonec se podívaly na nové letiště v
Praze.
Školní rok ukončen 27. června 1969.

Školní rok 1969–1970
Školní rok 1969/70 zahájen 1. září 1969. Žáci 4. a 5. p. r. přivítali žáky do 1. p. r. před školou. Na
společném shromáždění přivítala s. ředitelka všechny děti a přítomné rodiče. Pohovořila s dětmi o
povinnostech dětí ve školy, o pečlivém zacházení se státním majetkem a bezpečnosti dětí cestou do
školy a ze školy. Učitelský sbor nezměněn. 115
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků
2. odděl. – 3. postupný ročník – 5 žáků
II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník – 1 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 5 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 3 žáků
Celkem na škole žáků na začátku roku 21. Cikánské děti se v prosinci odstěhovaly z Vítova do Slaného.
Ze školy ani na MNV se neodhlásily, až po úředním zásahu navštívily školu ve Slaném.
Během školního roku byla sledována a dětem vysvětlována významná výročí:
a) na společném shromáždění žáků bylo 7. listopadu vzpomenuto VŘSR a jejího vlivu na vytvoření
samomat. Československé republiky. Průběžně učivem prolínal význam VŘSR. Byly upraveny nástěnky
ve škole a před MNV.
b) Oslava 25. výročí Velkého února – na společném shromáždění žáků byl podtržen význam tohoto
dne, který měl vliv na další vývoj našeho státu.
c) K MDŽ děti zhotovily dárky pro maminky. Besídka nebyla uskutečněna pro nemoc učitelek.
d) K 100. výročí narození V. I. Lenina byly upraveny nástěnky i v obci. S dětmi bylo pohovořeno o
dětství V. I. Lenina, jeho životě a hlavně o jeho vedoucí úloze při uskutečnění VŘSR. Děti si prohlédly
soubor obrázků ze života V. I. Lenina, zhlédly diafilm o jeho činnosti před a po VŘSR.
e) Oslav 1. máje se zúčastnily jako každoročně učitelky s žáky a rodiči ve Zvoleněvsi.
f) 5. května bylo ve třídách vzpomenuto Pražského povstání, ve kterém náš lid odhodlaně bojoval
proti fašistům. 9. května vzpomenuto 25. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou od fašistické
nadvlády – děti předvedly básně, prohlédly soubory obrázků ze dne osvobození. Při této příležitosti
přednesly pásmo básní na výroční schůzi MNV na Drnově.
g) Vyhlazení Lidic bylo vzpomenuto 10. června.
Vánoční prázdniny byly letos prodlouženy. Trvaly od 22. 12. 1969 do 17. 1. 1970, z těchto důvodů
první pololetí skončilo 13. února, toho dne byla vydána vysvědčení na I. pololetí. Jarní prázdniny byly
od 23. 3. – 28. 3.
Jako každým rokem navštívily děti loutková představení na Kladně, ve Slaném. Dne 28. ledna
představení Ferda mravenec v Divadle J. Průchy na Kladně.
Po celý rok pravidelně dojížděla dětská a zubní lékařka.
Školní inspektor Vl. Průša navštívil naši školu dne 21. a 29. ledna 1970. S výchovou a výukou byl
spokojen.
Eva Ferriová, žákyně 5. p. r. byla odměněna knihou v soutěži kreslení na téma „V našem JZD“. 116

24. června byl uspořádán školní výlet. Děti s rodiči si prohlédly zámek na Peruci, v Libochovicích,
Malou pevnost v Terezíně, kde děti vyslechly opravdu hodnotný výklad.
Koncem června promluvil k dětem předseda MNV a předseda požární ochrany s. Kasina o
bezpečnosti na silnici a o žních.
Jako každým rokem sbírají děti léčivé byliny, které byly již odeslány a zbytek po prázdninách.
Na podzim 1969 byla oplocena zahrad, dvůr, byla dána nová železná vrata. O letošní prázdniny byl
natřen plot i vrata a postavena zeď podél zahrádky.
Školní rok ukončen 30. června 1970.
B. Bozděchová

Školní rok 1970–1971
Školní rok 1970–71 byl zahájen 1. září 1970 společným shromážděním žáků a rodičů. Staršími žáky
byli přivítáni žáci 1. třídy. Soudružka učitelka přivítala rodiče a žáky, zhodnotila s žáky od 2. p. r.
prázdninovou práci. Připomněla dětem udržování čistoty a pořádku v nově vymalované budově,
připomněla slušného chování k rodičům, k svým učitelkám, starším lidem v obci, mezi spolužáky.
Rodičům připomněla, aby byli důslední ve výchově i výuce svých dětí, aby kontrolovali domácí úkoly,
aby děti zaměstnávali drobnou prací, aby z dětí rostli řádní občané našeho státu a ne děti, které
vychovává ulice. Sbor nezměněn.
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník – 7 žáků
2. odděl. – 2. postupný ročník – 8 žáků
II. tř: 1. odděl. – 3. postupný ročník – 2 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník – 4 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník – 5 žáků
Celkem bylo na začátku školního roku 26 dětí.
Během školního roku prolínaly vyučováním významné události podle plánu školy.
a) Bylo vzpomenuto Slovenské národní povstání, 50. výr. rudého práva, 52. výročí ČSSR.
b) 7. listopadu vzpomenuto VŘSR. Na společném shromáždění byl připomenut význam VŘSR, děti
přednesly pásmo básní, zazpívány svět. písně a hymny obou národů. Upraveny nástěnky v budově i
před MNV.
c) V listopadu vzpomenuto J. A. Komenského a jeho významu pro naše školství.
d) V únoru vzpomenuto vítězství děl. třídy v čele s Klementem Gottwaldem. Žáci se zúčastnili
přednesem pásma slavnostní schůze NF.
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e) Oslav 1. máje se letošního roku děti s učitelkami a občany sloučených obcí zúčastnily oslav ve
Slaném. K májovým oslavám byla škola důstojně vyzdobena.
f) Oslavy 9. května proběhly na společném shromáždění, kde byl vyzdvižen význam našeho
osvobození Rudou armádou.
g) K 50. výročí KSČ si dali žáci i učitelky závazky, jejichž splnění průběžně hlášeno. Děti byly
seznámeny s významem založení KSČ, zúčastnily se přednesem básní slavnostní schůze, kde předaly
kytice vyznamenaným členům strany.
h) Žáci byli seznámeni s významem XIV. sjezdu KSČ a jeho vlivem na růst naší životní úrovně.
i) Sčítání lidu v prosinci se zúčastnily obě soudružky učitelky. Vyučování během sčítání probíhalo
normálně.
Zápis do první třídy se konal 29. ledna 1971 a bylo zapsáno celkem 7 dětí: Žižice 3 děti, Vítov 1 děcko,
Luníkov 1 dítě, Drnov 2 děti.

Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 1970 do 3. 1. 1971, jarní prázdniny od 20. 3. 1971 do 28. 3. 1971.
Během školního roku navštívily děti 3 loutková představení na Kladně.
Naši školu pravidelně navštěvovala zubní i dětská lékařka. 3 děti z 1. tř prodělávaly spálu a ostatní
děti této třídy prodělávaly spálovou angínu.
Náš obvodní inspektor Vl. Průša navštívil naši školu 9. 12 a 9. 3. s výukou i výchovou byl spokojen.
8. února 1971 byl uspořádán školní výlet Karlovy Vary – Mar. Lázně a Kynžvart. Výletu se zúčastnili
rodiče a starší osamělé ženy.
Jako každým rokem promluvil k dětem předseda MNV s. K. Kasina o kázni a bezpečnosti na silnici a
při žních.
Hned na jaře sbíraly děti květy podbělu, bezinky a kopřivy.
během července byla podle plánu vymalována celá školní budova – třídy, chodby, schodiště, šatna,
tělocvična. Generální oprava střechy byla přislíbena, objednávka potvrzena, ale dosud neprovedena.
Zapsala: Běla Bozděchová

Školní rok 1971–1972
Školní rok 1971/72 byl zahájen. Škola v tomto roce byla opět dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
Počet a rozdělení tříd: 118
I. tř: 1. odděl. – 1. postupný ročník 5h + 2d – 7 žáků
2. odděl. – 3. postupný ročník 4h + 3d – 7 žáků
II. tř: 1. odděl. – 2. postupný ročník 4h + 4d – 8 žáků
2. odděl. – 4. postupný ročník 1h + 1d – 2 žáků
3. odděl. – 5. postupný ročník 4d – 4 žáků
Celkem na škole bylo 28 dětí z toho 14 hochů + 14 děvčat. Učitelský sbor pro tento rok je nezměněn.
Běla Bozděchová, ředitelka bytem ve Slaném, Han Mullerová, učitelka, bytem ve Slaném.
Ve školním roce 1971 – 72 protínaly vyučování významné události. Na začátku roku bylo vzpomenuto
Slovenského národního povstání. VŘSR bylo vzpomenuto na společném shromáždění dětí. Byl jim
vysvětlen význam VŘSR.
V předvolebním období obě učitelky aktivně pomáhaly při jejich přípravách jako členky agitačních
dvojic. Zúčastnily se průběhu voleb. Soudružka H. Millerová byla zvolena poslankyní MNV v Žižicích.
Vyučovacím procesem prolínal význam voleb. Učitelky i žáci se zúčastnili Národní směny a pomáhali
při výzdobě obce.
V listopadu byla zahájena politické školení škol. pracovníků. Běla Bozděchová zařazena do základního
politického školení – pravidelně docházela na I. ZDŠ ve Slaném. Hana Mullerová byla zařazena do
večerní politické školy při mně VKSČ a byla propagandistkou na I. ZDŠ – Slaný.
V únoru vzpomenuto vítězství pracujícího lidu v čele s. Klementem Gottwaldem.
K příležitosti MDŽ zhotovily děti dárky pro maminky a staré ženy v obci.
V dubnu jsme vzpomněly s dětmi 102. výročí narození V. I. Lenina. Byl vysvětlen význam jeho
osobnosti v dějinách dělnického revolučního hnutí.
Oslav 1. máje se škola zúčastnila ve Slaném. Oslavy 5. a 9. května proběhly na společném
shromáždění, kde bylo vzpomenuto osvobození naší vlasti rudou armádou.
K 30. výročí vyhlazení Lidic se dala naše škola hodnotné závazky.
Dne 31. května byla na zdejší škole hospitace ředitelů a učitelů malotřídních škol.
Dne 14. června byla na zdejší škole přednáška člena protifašistických bojovníků s. V. Mullera.
Ke Dni učitelů 28. 3. 1972obdržel kolektiv zdejší školy vyznamenání k 50. výročí KSČ za pracovní
iniciativu.
S dětmi byla provedena 2 branná cvičení.
V měsíci červnu se konaly sportovní hry dětí k MDD na vedení s. Hany Müllerové. 119
Zápis do 1. tř. se konal 28. ledna a bylo zapsáni 7 dětí z toho ze Žižic 2 děti, Luníkov 2 děti, Drnov 3
děti.

Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12. – 2. 1. a jarní prázdniny od 20. 3. – 26. 3.
Během školního roku navštívily děti 2 loutková představení na Kladně.
Děti byly pravidelně prohlíženy dětskou i zubní lékařkou.
12. června se děti s rodiči zúčastnily škol. Výletu Hluboká – Orlík (zámek a přehrada), večerní
osvětlení pražského letiště.
V posledním týdnu promluvil k dětem předseda Karel Kasina v dopravní kázni a bezpečnosti na silnici
a předcházení a zabraňování požárů.
Hned od jara sbíraly děti podběl, květ hluchavky, bezinky, kopřivy, přesličku, květ jetele a akátu.
Oprava střechy a hradebních zdí se neuskutečnila.
Školní rok 1971 – 72 ukončen.
B. Bozděchová

Školní rok 1972–1973
Školní rok 1972–73 byl zahájen dne 4. září společným shromážděním, kterého se zúčastnili
představitelé obce. Škola je dvoutřídní se 4 postupnými ročníky.
Počet a rozdělení tříd:
I. tř: 1. postupný ročník 4h. 2d – 6 žáků
2. postupný ročník 3h. 2d – 7 žáků
II. tř: 3. postupný ročník 3h. 3d – 6 žáků
4. postupný ročník 4h 3d – 7 žáků
Celkem všech dětí na začátku roku 26, z toho 16 hochů a 10 dívek. Sbor učitelský nezměněn.
Ve školním roce 1972 – 73 prolínaly vyučováním významné události, které probíhaly ve státě i ve
světě. Bylo vzpomenuto SNP, vysvětlen význam Varšavské smlouvy, význam sjezdu SSM, 55 let VŘSR
důstojně proběhla na společném školním shromáždění, vyučovacím procesem prolínal průběžně
význam internacionálních vztahů a přátelské pomoci SSSR, jehož 50. výročí vyvrcholením oslav.
Rodiče se svými dětmi navštívili výstavu 50 let SSSR.
23. února bylo vzpomenuto 70. výročí narození významného bojovníka proti fašismu Julia Fučíka. 120
Děti byly seznámeny s návštěvou L. I. Brežněva na oslavách 25. výročí Vítězného února v Praze.
Žáci naší školy se zúčastnili pásmem básní na výroční schůzi KSČ na Drnově a členské schůzi JZD ve
Velvarech
Volby presidenta republiky sledovali žáci v televizním pořadu.
K MDŽ zhotovili žáci dárky pro maminky a přednesli básně při oslavě MDŽ na Drnově.
Na počest Okresní konference KSČ se konala národní směna s úklidem v okolí školy a veřejného
prostranství. Této konference a jednání Krajské konference se zúčastnila s. Hana Mullerová, která
referovala na pedagogické radě o výsledcích usnesení plynoucí pro školství.
Žáci byli seznámeni s návštěvou L. Brežněva v USA a NDR.
Během školního roku byl kladen důraz na šetření socialistického majetku, na úctu k dospělým na
slušné vystupování na veřejnosti.
Sběru léčivých bylin se zúčastnili všichni žáci. Nejlepších šest sběračů bylo odměněno knihou:
V. Beznoska 31kg
Petr Fiška 13,80kg
Jiří Fiška 13,74kg
R. Pondělíček 17,42kg
V. Kolaříková 15,30kg
Marcela Hloušková 11,50kg
Byliny byly přinášeny v syrovém stavu a ve třídách sušeny. za minulý rok byla naše škola vyhodnocena
v soutěži malotřídních škol kladenského okresu na 2. místě. Obdržela poukázku na zboží v hodnotě
200 Kč.
Během roku navštívili žáci 2 představení v loutkovém divadle na Kladně.

Soudružka M. Smolíková, předsedkyně ČSŽ ze Slaného, promluvila k dětem o Sovětském svazu.
Děti v červnu vyslechly přednášku člena myslivecké společnosti ve Zvoleněvsi spojenou s promítáním
filmu o ochraně přírody. Koncem školního roku byl uspořádán školná výlet Koněpruské jeskyně –
Slapy – Konopiště – letiště.
Zápis do 1. třídy proveden 2. února 1973 a zapsány 4 děti.
Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 1972 do 3. 1. 1973, jarní prázdniny od 19. 3. do 24. 3. 1973.
S dětmi byla provedena 2 branná cvičení a to zimní a jarní s brannými prvky.
Dětské lékařky pravidelně děti prohlížely.
Běla Bozděchová

Školní rok 1973–1974
Školní rok 1973-74 byl slavnostně zahájen dne 3. září 1973. Škola v tomto školním roce byla opět
dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. Učitelský sbor zůstal nezměněn.
Počet a rozdělení tříd:
I. tř: 1. postupný ročník 5 dětí 5 hochů
2. postupný ročník 4 děti 3 hoši 1 dívka
II. tř: 3. postupný ročník 7 dětí 5 hochů 2 dívky
4. postupný ročník 7 dětí 4 hoši 3 dívky
5. postupný ročník 6 dětí 3 hoši 3 dívky
Celkem 29 dětí z toho 20 hochů a 9 dívek.
Během školního roku prolínaly vyučováním významné politické události.
V rámci MSČP byla otevřena výstavka knih s jejich prodejem. V listopadu na společném shromáždění
byla vzpomenuta VŘSR. Žáci přednesli pásmo básní. V listopadu a červnu navštívili žáci představení
na Kladně. OZS poskytlo vstupenky na představení Brejlatá princezna v divadle J. Průchy na Kladně.
V únoru bylo vzpomenuto Vítězství pracujícího lidu. Žáci se zúčastnili pásmem básní hodnotící schůze
KSČ na Drnově. Žáci přednesli maminkám básně na slavnosti MDŽ, kterou pořádalo JZD v Beřovicích.
V rámci oslav 25. výročí PO byly uspořádány branné hry na hřišti.
Naši školu navštívili milicionáři, kteří uspořádali s našimi dětmi besedu.
Jako každým rokem zúčastnili jsme se oslav 1. máje ve Slaném. 5. a 9. května bylo vzpomenuto
památných květnových dnů.
V červnu bylo vzpomenuto 32. výročí vyhlazení Lidic.
K MDD byly uspořádány sportovní hry a děti odměněny. S dětmi byla provedena dvě pochodová
cvičení s brannými prvky a to v prosinci a červnu.
Vánoční prázdniny byly od 23. 12. 73 – 2. 1. 74 a jarní prázdniny od 18. 3. – 23. 3. 74
Myslivecká společnost pozvala naše děti do Zvoleněvse, kde jim byl promítnut krásný film o přírodě.
Od dubna žáci sbírali květ hluchavky. Pilní žáci na konci školního roku byli odměněni knihami.
O prázdninách byla provedena ve školní budově nová instalace elektronického vedení a celá budova
vymalována. 122
Soudružka Běla Bozděchovská, ředitelka, odešla do důchodu. Na její místo nastoupila s. hana
Mullerová, která je od 1. září ředitelkou zdejší školy.
Běla Bozděchovská

Školní rok 1974–1975
Školní rok 1974–75 byl zahájen 2. září na společném shromáždění obou tříd. Ředitelka školy s.
Müllerová, při slavnostním projevu zdůraznila význam 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou.
Pravidelné školní vyučování začalo 3 září. V I. třídě byla třídní učitelkou Běla Bozděchovská. Tato třída
měla tři oddělení – 1., 2., a 3. postupný ročník
1.roč. - 3 žáci - 2 hoši 1 dívka
2.roč. - 4 žáci - 4 hoši
3.roč. - 4 žáci - 3 hoši 1 dívka
Ve II. třídě byla třídní učitelkou soudružka Hana Müllerová. Tato třída měla dvě oddělení – 4. a 5.
postupný ročník.
4.roč. - 7 žáků - 5 hochů 2 dívky
5.roč. - 7 žáků - 4 hoši 3 dívky
Na začátku školního roku začalo chodit do školy celkem 25. žáků. Během školního roku se odstěhoval
Štefan Rác, žák 3. roč. a přistěhovaly se Soňa Hráčková, žákyně 1. roč., Jitka Hráčková, žákyně 4. roč,
Marcela Pletichová, žákyně 2. roč., Jana Pletochová – žákyně 4. roč. Tento školní rok ukončilo ve
zdejší škole 28 žáků.
Stěžejní pozornost obou soudružek učitelek byla během celého školního roku věnována účasti školy
na veřejně politické činnost, otázkám spolupráce školy a rodiny, prohlubování výchovy k
socialistickému vlastnictví, proletářskému internacionalismu a zkvalitnění práce PO SSM.
Soudružky učitelky vhodně využívaly významných výročí, filmových a divadelních představení s cílem
upevnit ideově politickou výchovu žáků. V jednotlivých vyučovacích předmětech se snažily o to, aby
ideově výchovná práce vyplynula nenásilně v každé vyučovací hodině a působila na žáky co možná
nejvíce. Bohatý zdroj výchovného působení poskytlo 30. výročí Slovenského národního povstání. Den
armády připomenul 30 let karpatsko – dukelské operace, který byl i začátkem oslav 30. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Také 57. výročí VŘSR vhodně prolínal vyučováním. Při
výchovném využití významných událostí se osvědčilo zavedení sešitů aktualit ve 4. a 5. ročníku, do
kterých si žáci během školního roku vylepovali obrázky a údaje, týkající se současných událostí ve
státě i ve světě.
Během školního roku se zúčastnili žáci tří divadelních představení – „Koníček“, „Barunka“ a „Kocour v
botách“. Žáci též shlédli tři filmová představení – o vyhlazení Lidic a dvě s tématikou brannou a
protipožární. 123
Velká pozornost byla od počátku školního roku věnována blížícím se oslavám 30. výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou. Soudružky učitelky vhodně využívaly všech dostupných obrazových a
knižních materiálů k prohlubování výchovy k proletářskému internacionalismu k lásce k Sovětskému
svazu a jeho lidu, který nás před 30 lety osvobodil od fašistické nadvlády. Při této příležitosti se žáci
seznamovali s revolučními tradicemi našeho okresu. Při školním zájezdu navštívili Lidice, kde si
připomněli oběti, které přinesli naši a sovětští lidí v boji proti fašismu. V rámci plnění závazků k 30.
výročí osvobození vysadili pionýři keře růží a okrasní květiny, provedli úklid okolí školy a pomohli při
výzdobě školní budovy. Byl vhodně upraven kout revolučních tradic, třídy, chodby a celá školní
budova pěkně vyzdobeny. Pionýři se zúčastnili pásmem básní slavnostní schůze KSČ a NF, vystoupili

též v místním rozhlase v Žižicích a Drnově. Zúčastnili se výstavy uspořádané l 30. výročí osvobození ve
Slaném. Pracovní úsilí učitelek a žáků pomohlo splnit všechny vytčené úkoly a tím zajistit v plném
rozsahu výchovné využití tohoto významného výročí.
Kladný vztah žáků k práci byl rozvíjen v hodinách pracovní výchovy a výtvarného vyučování. Pomáhali
při udržování květinové zahrádky před školou, povedli okopávání ovocných stromků před MNV v
Žižicích a pomáhali podle možnosti starým občanům, což bylo i veřejností kladně hodnoceno. Správně
pochopili i význam sběru léčivých bylin, do kterého se všichni aktivně zapojili, Z celkového počtu
obdrželo 21 žáků pochvalu a knižní odměnu. Při národní směně bylo odpracováno 50 hodin.
rozvijí se spolupráce s PO SMM. Byl získán jeden vedoucí pionýrů pro zájmovou činnost chlapců.
Společně s PO byly zajišťovány přípravy májových oslav. V soutěži tvořivosti mladších pionýrů se
umístili naši pionýři na prvém místě. Žáci 3. roč. složili slavnostní sliv ku příležitosti 30. výročí
osvobození.
Kladně lze hodnotit i styky s místním JZD. Žáci se zúčastňují recitačními pásmy schůzí JZD.
Představenstvo JZD poskytlo bezplatné zapůjčení autobusu na školní zájezd do Prahy, Lidic a na
výstavu do Slaného. K MDD darovalo pro všechny děti vstupenky na divadelní představení do Kladna.
Společně s TJ a ČSŽ byl uspořádán MDD se sportovními a brannými hrami na místním hřišti. Dobrá je
spolupráce s TJ, která ustavila družstvo žákovské kopané, ledního hokeje a stolního tenisu, kde se v
hojném počtu zapojili i žáci naší školy.
V rámci 30. výročí osvobození naší vlasti byl vhodně využit význam ČSS 1975. Někteří žáci shlédli se
svými rodiči vystoupení cvičenců v Kladně i na Strahově. Nácviku skladby žen s kuželi se zúčastnila s.
Mullerová, taktéž i veřejných vystoupení v Kladně a Praze.
V I. i II: pololetí nebylo nedostatečných žáků ani žáků se sníženou známkou z chování. Soudružky
učitelky během školního roku věnovaly soustavnou péči dětem z rodin dělníků a rolníků. Pomáhaly
žákům se slabším prospěchem a těm, kteří pro nemoc zameškali školní docházku. Chování všech žáků
naší školy je velmi dobré, je i veřejností kladně hodnoceno. Odměnou za dobrou práci byl školní
zájezd, pořádaný 12. 6. do Prahy a Lidic. Náklady uhradilo JZD společně se SRPŠ. Školní rok byl
ukončen 27. června 1975.
Müllerová Hana

Školní rok 1975–1976
Školní rok 1975/76 byl zahájen 1. září na společném shromáždění obou tříd. Ředitelka školy s.
Müllerová při slavnostním projevu vzpomněla 31. výročí SNP. Pravidelné školní vyučování začalo 2.
září. V I. třídě byla třídní učitelkou soudružka Běla Bozděchová. Tato třída měla tři oddělení 1., 2., a 3.
postupný ročník.
1.roč. - 6 žáků - 3 hoši 3 dívky
2.roč. - 4 žáci - 2 hoši 2 dívky
3.roč. - 5 žáků - 4 hoši 1 dívka
Ve II. třídě byla třídní učitelkou soudružka Hana Mullerová. Tato třída měla dvě oddělení – 4. a 5.
postupný ročník.
4.roč. - 3 žáci - 2 hoši 1 dívka
5.roč. - 9 žáků - 5 hochů 4 dívky
Na začátku školního roku začalo chodit do školy celkem 27 žáků – 16 hochů a 11 dívek. Během
školního roku se odstěhovaly: Marcela Pletichová, Jana Pletichová, Soňa Hráčková, Jitka Hráčková.
Výchovně vzdělávací činnost se řídila plánem práce a úkoly, které vyplynuly z usnesení vyšších
stranických orgánů. Jedním z významných úkolů bylo zajištění aplikace dopisu ÚV KSČ stranickým
orgánům a organizacím, všem komunistům k přípravě XV. sjezdu KSČ na podmínky školy. Na počest
XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSŘ byly podány závazky individuální a kolektivní, které byly včas
splněny.
Seznámení s dopisem ÚV KSČ pomohlo při zkvalitňování jednotného výchovného působení v obou
třídách. Vyučování důsledně uplatňují politická a třídní hlediska při výchově žáků k soc. vlast.
Prohlubování bratrství a přátelství k sovětskému lidu. Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
přispívají i aktuality, kterými s učitelky seznamují žáky s událostmi ve státe a ve světě.
Řídící a kontrolní činnost byla zaměřena na zvyšování úrovně polytechnické výchovy a zaměření
činnosti dětí k pomoci při zkrášlení veřejných prostranství v obci. Žáci připravili drobné dárky pro
delegáty okresní konference na Kladně.
velká pozornost byla věnována výchovnému využití XXV. sjezdu KSSS, XV. sjezdu KSČ, krajské a
okresní konferenci KSČ v Kladně. Soudružky učitelky odpracovaly 60. hod, žáci a pionýři 110 hodin.
Provedli úklid okolí školy a veřejných prostranství, před školní budovou zasadili okrasné květiny.
Aktivně se zapojili do sběru léčivých bylin. Pionýři se zúčastnili přednesem pásma básní veřejných
schůzí KSČ a NF, uspořádali vystoupení ve veřejném rozhlase k XV. sjezdu KSČ a 31. výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou.
Pracovní úsilí s. učitelek a žáků pomohlo splnit vytčené úkoly a tím zajistit v plném rozsahu výchovné
využití významných událostí, 125
Během školního roku bylo průběžně využíváno i ostatních významných výročí a událostí besed,
filmových a divadelních představení s cílem upevnit ideově politickou výchovu žáků. Zúčastnili se tří
divadelních, dvou filmových představení s ideově výchovným zaměřením. K měsíci bezpečnosti byla
uspořádána beseda se členem PS- VB, ke konci školního roku přednáška člena OSPO a MS spolu s
filmovým představením. Při realizaci plnění vytčených úkolů pomáhalo zejména zapojení vyuč. Do
veřejného a politického života v obci.

Ke konci školního roku byl uspořádán zájezd na Karlštejn a Konopiště. Pro nízký počet žáků bude
škola od 1. 9. 1976 uzavřena. Všichni žáci budou navštěvovat 3. ZDŠ ve Slaném, Gottwaldovo
náměstí. Výbor. SRPŠ zakoupil pro všechny žáky, učitelky a uklízečku školy hodnotné vzpomínkové
dárky.
Müllerová Hana

