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Když dovolíte, začnu své vyprávění tím, jak jsem přišla na svět.

Bylo nebylo… Tedy spíše bylo, než nebylo, ale ur it  se tak stalo, to mi v te. V Pražské 
kotlin , za ekou Vltavou a pot kem Boti em, u veliké Prahy leželo m ste ko Nusle. 
Lidé zde spokojen  žili a pracovali a jejich d ti chodily do školy. 

asem jim škola za ala být t sná – tolik zde 
žilo d tí. A tak pan starosta svolal m stskou
radu, aby se poradila, co si Nuselští s tolika 
d tmi po nou. A  p emýšleli, jak p emýšleli,
nezbylo pán m radním než postavit školu 
novou. A aby se s tím dlouho neotálelo, bylo 
rozhodnuto zakoupit pot ebné stavební par-
cely v Palackého ulici a kvapem za ít stav t.

Ale po kat, škola se p ece nepostaví sama 
– k tomu jsou na sv t  páni stavitelé… 

Nuselští m li š astnou ruku. Jejich nabídku 
p ijal šikovný pan architekt Karel Hanauer 

a než se rok sešel s rokem, byla zbrusu nová školní budova zkolaudována. A hned nato 
sem na za átku prosince roku 1906 p esídlila škola. 

Vlastn  to byly školy dv  – jedna pro dívky, druhá zase pro chlapce – tak to bylo tehdy 
zvykem. Novou budovu si spravedliv  rozd lili nap l.

Chlapci dostali 12 u eben, t locvi nu se šatnou, 2 kabinety, knihovnu, editelnu a sbo-
rovnu, byt pro školníka, jídelnu, p íslušné záchody, školní zahradu a letní cvi išt .

Budova byla nová a krásná. A kolik že to všechno stálo? Celých 230.000 K. To byly 
pane ku n jaké peníze…
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Á, to jste vy? 

P kn  vás vítám, jen poj te dál a p isedn te. Mám tu již n kolik gratulant  a zrovinka 
jsme za ali vzpomínat. 

To víte – pamatuji mnohé – už 100 let tady 100jím a koukám na nejkrásn jší m 100
na sv t , 100v žatou mati ku Prahu. 

A to je pane ku n jaká doba! Celé 100letí! Hodn  v cí si nepamatuji, p esto moje 
vzpomínky vydají na p kn  tlu100u knihu. Vychovala jsem 100vky žák . Mnozí 
zapomn li, ale p ece jen se as od asu n kte í vrátí, zasn n  po100jí p ed mými okny 
a pohlédnou mi do tvá e.

Vždy se moc t ším na zá í. Jist , prázdniny jsou také príma. Odpo inu si, ale už v srp-
nu jsem celá nesvá a možná bych se i roz100nala, kdyby neza alo zá í.

Co pro m  zá í znamená?
Pro100rné u ebny mám uklizené a podlahy napa100vané. Vo avá a lesknoucí se 

i100tou ekám, až m  zaplní veselý d tský k ik.
Krev mi 100upá do hlavy nervozitou. Poznám je? Jaké asi letos budou? T ší se tak jako 
já nebo ce100u do mé náru e uronily slzi ku?
A pak mé zdi pro100upí jejich radost. Je to krásný pocit.

Ale zažila jsem i smutné chvíle. Zpu100šená za války jsem nemohla prote100vat proti 
osudu, který mi lidé p ipravili.

Víte co? 
Usa te se pohodln  u 100lu nebo se zabo te do pohovky. A já budu vypráv t. Vydáme 
se 100pami mých vrásek do minulosti, budeme li100vat v kronikách a …

Promi te, n kdo zvoní. To asi li100noš nese další blahop ání. Nabídn te si zatím 
kousek dortu, hned budu zp t. M žete zatím oto it na další stránku… 

Jak velkou ást dortu už škola sn dla?
Na kolik gratulant  ješt  zbylo, když každý dostane po jednom díle? 3



ZDE NALEP!

Než se škola op t zasní a zavzpomíná na své mládí, napiš také blahop ání, a  nez staneš pozadu. 
M žeš jí také nakreslit obrázek.

Škola se již 100 let dívá na sv t kolem sebe. Na obrázku vidíš místo z roku 1916. Jak to místo 
vypadá dnes? Vyfotografuj si ho a nalep do sešitu.
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Škola nás ve svém vypráv ní zavedla do roku 1925. P ed tebou leží plán tehdejších Nuslí. Nezdá se 
ti, že vypadají trochu jinak než dnes? Najdi 5 rozdíl
N které ulice m ly jiný název - nap . dnešní ulice Táborská se jmenovala 
To už v ní naše škola stála    let. Až se ti poda í najít její p dorys, erven  ho vybarvi.
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 Na první léta svého dětství vzpomínám moc ráda. 

Skv la jsem se novotou a zv dav  se rozhlížela po sv t . Každý den jsem vítala spoustu 
iperných d tí, pilné dívenky i kluky roš áky. P emýšlela jsem s nimi ve t ídách a dová-

d la na chodbách. Pat ila jsem do jejich d tského sv ta.

Pe ovala jsem o n  a oni mi nic nez stávali dlužní. Tak t eba vysázeli pod vedením 
m stského zahradníka pana Absolona p ed školní budovou nádherné stromy. Moc m
tím pot šili.

A co jsme zažili slávy, když na ja e roku 1907 zavítala do Prahy Jeho Výsost císa  Fran-
tišek Josef  I.. Pan ídící u itel Melichar zapsal do školní kroniky: 

„Žáci všech zdejších škol byli p ítomni Jeho cest  z Vinohrad do Žižkova tvo ící špalír 
až ku brán  Žižkova od vily Terezy na Královských Vinohradech mávajíce mu na cestu 
prapore ky a provolávající sláva!“ 

Jenže spokojená léta skon ila a p išla válka. N kte í z mých u itel  byli povoláni do 
vojenské služby a odjeli bojovat na frontu. Netrvalo dlouho a opustily m  i d ti. V pro-
sinci roku 1914 byla školní budova prom n na ve vojenskou nemocnici, ob  školy se 
p est hovaly do nedaleké Svatoslavovy ulice. 

Z staly tam po celou dobu války. Aby se tam vešly, muselo být zavedeno st ídavé
vyu ování – „dneska jste m li výuku dopoledne, zítra zase odpoledne“, a tak p kn  od 
pond lí do soboty. 

No ovšem, tehdy se chodilo do školy ješt  v sobotu. 

Mými hosty te  byli ran ní a nemocní vojáci, školní šum vyst ídalo nemocni ní ticho. 
D ti m  navšt vovaly alespo  o Vánocích. Vzpomínám, že na Št drý den roku 1915 
uspo ádali u itelé vojín m nadílku a d ti nosily pod stromek dárky – nap . doutníky, 
tabák, dýmky, cukroví, prádlo apod. Vd ní vojáci poslali d tem pod kování.

Každý rok hrozil školám nedostatek uhlí. V únoru 1917 klesla teplota dokonce na
-23°C! Mrzlo, až prašt lo a zatopit nebylo ím. Byla uzav ena divadla, biografy, ani 
tramvaj nejezdila. Ve školách se od 5. do 18. února nevyu ovalo.
Bezva prázdniny, ale dovedete si p edstavit, jak je asi p íjemn  v nevytopené škole? 
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Podle školní kroniky byly vždy „dv  paralelní t ídy spojeny dohromady, aby se žáci trochu 
zah áli. V zimnících se procházeli ve t ídách a chodbách budovy.“

A koli válka roku 1918 skon ila, trvalo ješt  celé dva roky, než se do budovy mohly 
vrátit d ti. Mnohé se na m  už ani nepamatovaly. P esto bylo uvítání slavnostní. Všich-
ni žáci byli „vy astováni kakaem a rohlíky z kuchyn  americké mise, o což se p i inila
paní Ku erová, školní dozorkyn . Nalézá se totiž tato kuchyn   v budov  zdejší školy.“ 

Víš, že blízké okolí školy je spojeno se slovem fi dlova ka? Výraz p vodn  ozna oval starý 
ševcovský nástroj na hlazení k že. V nuselském údolí však více proslula stejnojmenná velikono ní
veselice, po ádaná místními ševci. Už si vzpomínš? Tuto slavnost p ece zachytil J. K.Tyl ve h e
   . Krásnou hudbu k ní složil     . 
Jaká píse  ve h e poprvé zazn la?



Před tabulí za tabulí nikdo nesmí stát nebo si nebudeme hrát

Od zá í 2002 pat í naše škola mezi pilotní základní školy, které testují nový Školní 
vzd lávací program v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem MŠMT. 

Náš školní vzd lávací program jsme nazvali Škola porozum ní. Rozvíjíme p edevším
žákovu osobnost, sledujeme jeho osobní maxima a individuální pot eby. 

Jak u íme? Naším cílem je propojení kompetencí, kterými je žák vybaven do života. 
Kompetencí myslíme – um t se u it, schopnost spolupracovat, dále pak tolerovat, 
respektovat a být zodpov dný za své iny. 

Dve e školy jsou otev eny student m z Pedagogické fakulty. Od roku 1998 jsme 
fakultní základní školou Univerzity Karlovy. T ší nás, že k nám budoucí u itelé chodí 
sbírat zkušenosti.

„Další jedna paní u itelka ovládala symetrickou kresbu k ídami na tabuli ob ma ruka-
ma najednou, p i emž vytvá ela nádherné ornamenty nebo kv ty.“ (Roman Honzátko, 
navšt voval naši školu v letech 1936 – 41)

„Nové pojetí eskoslovenské výchovn -vzd lá-
vací soustavy bylo realizováno v 7. ro níku. … 
Soudruzi u itelé se vyrovnávají s volbou správ-
ného pom ru mezi množstvím teoretických 
informací a  praktickou inností. Volí formy 
motivace vedoucí k aktivit  žák , rozvíjení 
návyk  samostatné práce, u í žáky pracovat 
s u ebnicí, atlasy, klí i, multiplakáty. Vhodn
za azují moderní didaktickou techniku.“ (školní 
rok 1982 – 83)

„Pr vodce vlaku Ant. Kucha  daroval škole 
p knou sbírku vycpaných savc  a pták .“ (školní 
rok 1906 – 7)

„I ostatní lenové sboru starali se, by r znými
pom ckami p isp li žák m k jasným názor m p i
vyu ování.“ (školní rok 1910 – 11)

 „Ve t íd  byly lavice, po t ech žácích vedle sebe, 
s posuvnými deskami. Naho e pod deskou byl pro-
stor pro psací pot eby a kalamá  s inkoustem, který 
na požádání doléval pan školník. Na n jaké psaní 
jsme ješt  používali b idlicové tabulky v d ev ných
ráme cích. Psalo se na n  šedivou ty inkou a mazaly 
se houbi kou. Pera na psaní do sešit  byla plechová 
s noži kami a nasazovala se do násadek. Byly-li 
noži ky již „rozsk ípané“, psalo pero p íliš siln
a muselo se vym nit za nové.“ (Roman Honzátko, 
navšt voval naši školu v letech 1936 – 41) 

8



9



Konec světové války přivítali lidé s radostí. 

Skon ily vále né útrapy a naplnily se národní tužby - vznikl samostatný eskoslo-
venský stát. Ze škol zmizely rakouské orlice, na ulicích se objevily ervenomodrobílé
prapory. Pan školník ve t ídách vym nil obrazy císa e pána za fotografi e prezidenta 
T.G. Masaryka. Každoro n  jsem si s u iteli a žáky s úctou p ipomínala památný den 
vzniku samostatné republiky. 

Kdy jen se to konalo? Pom žeš mi? Ur it  to bylo dne 

Na podzim roku 1920 bylo kone n  obnoveno ádné školní vyu ování. Ob  obecné 
školy - dív í i chlapecká, se u m  op t pohodln  zabydlely. Útrapy války byly ty tam, 
jen n které nemoci jako ch ipka, dusivý kašel a spála dosud zle ádily. Bohužel si 
ob as vybraly krutou da  i mezi našimi žáky.

Pamatuji se, že spolek „Naše škola“ u nás otev el d tskou ítárnu. Možná se ptáte, 
co vlastn  žáci v období 1. republiky etli pod lavicí? D tské knihy, chlapci zvlášt  ty 
dobrodružné, ale oblíbené byly také asopisy. Vycházelo jich hned n kolik: Radost, 
Mládí, Naše Praha, Noviny malých, Malý tená , Zlatá brána nebo R žový palou ek.
To bylo po tení ko!

Ku p íležitosti desátého výro í vzniku samostatného státu navštívili žáci naší školy 
prezidenta T. G. Masaryka. Pan prezident pronesl k mládeži e , která byla publiková-
na a dána každému školnímu dít ti.
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A te  se musím pochlubit. Nedivte se, žáci mi ud lali obrovskou radost.

To bylo tak: V ervnu roku 1932 nás navštívil u itel pokusné školy obecné v Nuslích, 
Josef Korejs. Pozoroval výuku našich žák  a porovnával naše výsledky   v tení a pravo-
pisu s výsledky reformní školy. A p edstavte si, dopadli jsme neoby ejn  dob e.

Ovšem u itelé se také inili. P e tu vám dv  ukázky ze školní kroniky: „Dne 2. pro-
since po ádal u itelský sbor zdejší školy v p ednáškové síni pokusné m š anské školy 
v Nuslích matiné ve prosp ch školy za ú elem zakoupení radiové stanice pro poslech 
školského rozhlasu pro všechny t ídy. Z ochoty ú inkovali lenové opery a orchestru 
Národního divadla v Praze. Koncert se setkal s pronikavým úsp chem jak morálním, tak 
fi nan ním.“

V lednu 1935 pak byla uzav ena smlouva na z ízení zesilovacího za ízení pro p enos
školského rozhlasu. (Ale co je to matiné, se m  neptejte, rad ji si to vyhledejte ve slov-
níku) Zkrátka, když to nešlo jinak, pomohli jsme si sami. A byli lidé, kte í naši práci 
dovedli náležit  ocenit.

„P ípisem ze dne 11. prosince ud lila Pé e o mládež editelství a u itelskému sboru 
diplom uznání za dlouholetou a ob tavou práci v pé i o mládež ve XIV. okrese.“  To se 
stalo v roce 1936.

Smutn  vzpomínám na 14. zá í 1937. Prezident Masaryk zem el. Na všech školách 
bylo zastaveno pravidelné vyu ování a po smute ním projevu bylo žactvo posláno 
dom .

Dne 25. kv tna následujícího roku p ijal prezident republiky Dr. Edvard Beneš 
školní mládež na Pražském Hrad . P ed pana prezidenta p edstoupili zástupci všech 
pražských i venkovských škol. Naši školu zastupoval žák IV. B Ladislav Škvor.

Co mají všechny t ídy spole ného? Lavice, tabuli …a obraz hlavy státu. Jak se jmenují osobnosti 
na obrázcích? Víš, ve kterém období eských d jin je mohli žáci ve t ídách vid t?11



Netradičně tradiční akce školy

Není m síce v našem kalendáriu, aby se ve t ídách, v divadle, na h išti i v atriu n co
zajímavého nekonalo. N které akce mají pevné datum, jiné se prolínají celým školním 
rokem.

„Zapojení žák  do sout ží: Puškin v památník; Technika, historie a dnešek; O zemi, kde 
zítra znamená již v era; Pražské vají ko; Fyzikální olympiáda; Matematická olympiá-
da; sportovní sout že; školní sout ž istoty a po ádku.“ (školní rok 1977 – 78)

„Ve sb ru odpadových surovin se i v letošním roce umístila naše škola na 1. míst . Již po 
sedmé. Získali jsme nejen fi nan ní ástku na zakoupení sportovního ná adí a zábav-
ných knih, dále i dva zájezdy do Jugoslávie k mo i pro nejlepší sb ra e.“ (školní rok
1976 – 77)

„Dne 10. íjna odjelo 35 žák  páté t ídy na školu v p írod  do Hrochova Týnce, kde setr-
vají do 7. listopadu. Podle sd lení jednotlivých žák  se jim tato škola velmi líbí.“ (1951)

„V Týdnu d tské radosti všechny t ídy zú astnily se výlet  a vycházek. Dostaly na to 
p ísp vek od Rodi ovského sdružení. Páté t ídy podnikly autobusový výlet na Sn žku.“
(1948)

„Z té p í iny dle pokynu bylo d stojným zp sobem vzpomenuto osoby sv. Václava 
v poslední vyu ovací den p ed 28. zá ím 1929 ve všech t ídách, na chodbách umíst ny
obrazy p ipomínající dobu tu a školní budova byla ozdobena prapory státních barev. 
T ída tvrtá a pátá zašla na hrad pražský, kdež v dostav ném chrám  sv. Víta byly popr-
vé širšímu obecenstvu vystav ny k nahlédnutí korunova ní klenoty.“ (1929)

„Školní rok byl ukon en 30.6. 1992 slavnostním odchodem žák  8. a 9. t íd, ve školní 
jídeln  bylo pro žáky p ipraveno slavnostní pohošt ní. Rozlou ení s t mito žáky bylo 
p ipraveno jízdou parníkem po Vltav  spojenou s diskotékou a rozlou ením žák  1. t íd,
kte í p edali vycházejícím žák m dárky.“ (1992)

„3.12.1996 vyvrcholily oslavy 90. výro í otev ení naší školy. Oslavy byly týdenní, usku-
te nily se spole enské a prezenta ní akce, sout že pro rodi e a návšt vníky školy pod 
názvem „Dobývání Táborské“, zpívání pod váno ním stromkem, vydání školního alma-
nachu. Byla otev ena výstava z historie školy, obsahovala rozsáhlý historický materiál 
vztahující se k naší škole. Byly vydány pam tní listy.“ (1996)



P i a  názvy stálých akcí k odpovídajícímu dnu i m síci ve školním  kalendá i.

Vítání prvná k  devá áky
Den d tí na Sv. Václava
Mikulášský den
Den školy
Hudební sout ž „Jarní petrklí “
S Komenským v kole – oslava dne u itel
Týden sport  a turistiky
Obhajoby devá áckých „doktorandských“ prací
Ples devá ák  s oh ostrojem
Lou ení prv á k  s devá áky a poslední zvon ní

Z dalších akcí vybíráme:
Sb rová sout ž
Vydávání školních novin a kalendá
Spaní ve škole
Setkávání t íd
Šrotící týden
Školy v p írod
Lyža ské kurzy
Oborové dny
Literární a recita ní sout ž



Do poklidné školní atmosféry se pomalu vkrádaly stíny nové války.

V zá í roku 1938 jsem uvítala ve svých zdech d ti ze školy ve Svatoslavov  ulici. Jejich 
budovu b hem mobilizace zabralo eskoslovenské vojsko. Op t bylo zavedeno st ída-
vé vyu ování.

V pr b hu okupace se i do mých zdí n kolikrát nakvartýrovala armáda, bohužel 
n mecká.

Ze sn  m  budily zlé vzpomínky na minulou válku, kdy jsem z stala sama, bez d tí.
Pro  jen musí zrovna školy ustupovat požadavk m vojska…

Výuka doznala mnohých zm n. Z rozkazu íšské okupa ní správy byly p epracovány
u ebnice a vydány nové u ební osnovy. Do rozvrhu všech t íd byla za azena povinná 
výuka n meckého jazyka – 5 hodin týdn .

Nedovedete si p edstavit, jak jsem byla zmatená, když se jednoho rána objevily na 
mých zdech n mecko- eské nápisy – ozna ovaly chodby, u ebny, kabinety. Chvíli 
jsem nev d la, jestli jsem to v bec já. V zrcadle jsem se nepoznávala.

Na po átku školního roku 1940/41 musely d ti p inést prohlášení rodi  o arijském 
p vodu; pokud nemohli rodi e toto prohlášení podati, byli žáci ze školy vylou eni.
Arijský p vod museli prokázat také lenové u itelského sboru.
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Také jsme museli šet it palivem, plynem, elektrickou energií a vodou. To na ízení se 
vztahovalo na celou budovu, tedy i byt pana školníka. Mnohokrát byl uspo ádán sb r
starého papíru, kov , obuvi, šatstva, lé ivých bylin, ale i odpadk , které se daly dále 
zpracovat. Naše d ti jezdily v doprovodu u itel  vypomáhat na venkov v dob  sklizn .
Válka byla nenasytná a n mecká okupa ní správa kladla na všechny nemalé úkoly. 

ídící u itel chlapecké školy Václav Benetka si v kronice ústavu postesknul: „Postu-
pující vále ná doba vyžaduje na u itelstvu vyp tí všech sil p i konání povinností, jichž je 
stále více, a jak je vid t, dostavuje se u n kterých zna ná únava a vy erpanost.“
Psal se ervenec 1944. A válka stále nebrala konce.

Na ja e p íštího roku se p enesla až k nám do Nuslí. Okolí školy bylo zasaženo p i
velkém leteckém útoku na Prahu - 14. února 1945. Z u itelského sboru nebyl nikdo 
postižen, ale zran ní utrp li žáci IV. ro níku Jan Vo íšek, Bohumil Kmoch a žákyn
Ziková. Oba její rodi e b hem náletu zahynuli. Poran na jsem byla také já. Tlaková 
vlna z výbuch  rozbila 26 oken a na t ech místech byla proražena st echa.

P i odklízení následk  náletu došlo k nešt stí. „Žák šesté t ídy Miroslav Cecava našel 
v troskách nevybuchlou leteckou pumou. Házel s ní tak dlouho, až se vz ala a t žce
poranila jeho spolužáka Símla. Neš astný chlapec na následky zran ní druhého dne 
zem el.“

7. b ezna 1945 do mé budovy naposledy vtrhli n me tí vojáci a výuka byla p esunuta
do jiné nuselské školy. Noví nájemníci vydrželi až do kv tnového povstání, kdy m
state ní Pražané osvobodili. Bohužel to neprob hlo beze ztrát. Lidé z budovy odnesli 
lavice, stupínky, sk ín , umyvadla a jiný nábytek, a vše navršili na barikádu mezi rad-
nicí a Sezimovou ulicí. Tady, p ímo pod mými okny, byli odhodláni zastavit n mecké
tanky. 9. kv tna se Praha rozezn la jásotem. Válka skon ila.15



Zdravá (ne)zdravá škola

„V dob  od 25. do 30. dubna byl konán „Týden istoty“. Žactvo bylo p i každé p íležitosti
pou ováno o významu istoty t la, u eben, p íbytk , ulic, jakož i istoty myšlení a konání. 
Pro d ti nemající doma van a koupelen daroval hospodá ský odbor hl. m. Prahy 30 
volných vstupenek do m stských lázní.“ (školní rok 1937 - 38)

„V tomto m síci provád l škol. léka  pan MUDr. Vlad. Tesa  o kování proti záškrtu u 23 
d tí prvních t íd a tuberkulinovou zkoušku v I. a II. t ídách. Byla zjišt na tuberkulosa 
asi u 14% žák .“ (1943)

„Školní léka  se školními sestrami konají d kladné a asté léka ské prohlídky všech d tí.
P esto však byly t ídy b hem roku 28x uzav eny pro spálu. Také chrupu je v nována
veškerá pé e. Zuby byly 2x d tem fl uorovány. Rovn ž jim byl zrak zkoumán. S vadnou 
páte í chodily d ti do zvláštního t locviku.“ (1950)

„V letošním roce postihla naši školu rozsáhlá epidemie asijské ch ipky. Uzav ením n ko-
lika t íd jsme zabránili dalšímu jejímu ší ení.“ (školní rok 1958 – 59)

„Ve druhém pololetí byly také zavedeny mlé né p esnídávky pro žáky – zatím 2x v týdnu. 
Mléko je podáváno ve ¼ l lahvi kách, žáci ho pijí „br kem“.“(školní rok 1966 – 67)

Zdravá škola stojí na třech základních pilířích. 

Pohoda prost edí
U ení není mu ení. Je to prost edek pro rozvíjení ducha 
a orientace v reálném sv t .

Zdravé u ení
Ve zdravém t le zdravý duch. U íme se nejen v lavicích, 
ale i na h ištích a v p írod .

Otev ené partnerství
Spolupracujeme, pomáháme, u íme se navzájem.

Naším cílem je, aby d ti chodily do školy s úsm vem
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FZŠ Táborská, Táborská 421/45, 140 00 Praha 4 Nusle 
www.zstaborska.cz

Centrum volného asu ARCUS p i ZŠ Táborská

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, M. D. 
Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – http://www.pedf.cuni.cz/ 

Projekt SZÚ „Škola podporující zdraví“ – Státní 
zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
http://www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm 

O.S. ARCUS Praha 4, Táborská 421/45, Praha 4 Nusle

M stská ást Praha 4 – z izovatel školy, Táborská 350, 
140 00 Praha 4 – http://www.praha4.cz/

Magistrát hlavního m sta Prahy, Mariánské nám. 2/2, 
11000 Praha 1  – http://www.praha-mesto.cz/

Kritické myšlení o. s., ZŠ Trávní kova 1744, 155 00
Praha 5 – http://www.kritickemysleni.cz 

Agentura Strom – U ITELSKÉ LISTY, Dolomitová 8, 
159 00 Praha 5 – http://www.ucitelske-listy.cz 

PAU o.s., Táborská 421/45, 140 00 Praha 4 Nusle 
http://www.pau.cz 

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Sokolovská 
155/31, 180 00 Praha 8 – http://www.raabe.cz 

KAFOMET - INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Sta e
http://www.kafomet.cz/ 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 
1010, 14201 Praha 4 – www.vuppraha.cz  – metodický 
portál RVP – http://www.rvp.cz

MISE O.S. – Cyrilovská 194, 250 90 Nové Jirny

MAPRO STUDIO – Ota Mandelík, Pod Vilami 4, 140 
00 Praha 4 Nusle – http://www.mapro-studio.cz

VDC kancelá ská technika s.r.o.,  Trojská 46/8 , 182 00 
Praha 8 – http://www.vdc.cz 

NeoLuxor - Palác knih Luxor, Václavské nám. 41, 110 
00 Praha 1 – http://www.neoluxor.cz 

GynCentrum, spol. s r. o., Hloub tínská 3/13, 190 00 
Praha 9 – http://www.gyncentrum.cz 

Truhlá ství Karel Pavlík, Radimovická 1421, 149 00 
Praha 4 – http://www.vasitruhlari.cz 

KOOPERATIVA a.s., Templová 747,  110 01  Praha 1 
http://www.koop.cz/ 

Milan áp - Knihvaza ství, Žateckých 24, 140 00
Praha 4

MEFISTO - Velkoobchod papírem a kancelá ským
spot ebním materiálem, Petrohradská 3, 101 00 Praha 
10 – Vršovice  – http://www.mefi sto2000.cz

QUILL – Pressel Systems, St ešovická 68, CZ – 162 00 
Praha 6 – http://www.pressel-quill.cz 

CONNECT plus, U ovská 100/1, 190 00  PRAHA 9 
– Jarov
http://www.connectplus.cz; http://www.234.cz

PAS s.r.o., Ke stadionu 856, 196 00 Praha 9 – Makovice 
www.pas.cz; http://www.kancelarmatvar.cz

CHAMBER, Sladkovského 2a, 678 01 Blansko
http://www.chamber.cz; http://www.tvorivyamos.cz

KLASSA plus s.r.o., K Rybní k m 332, 747 81  Otice 
http://www.klassa.cz

Coca-Cola HBC; Coca-Cola Beverages provozovna
Praha, eskobrodská 1329, 190 00 Praha 9
http://www.coca-cola.cz 

Komer ní banka a.s., exp. Boleslavova, 140 00 Praha 4   
http://www.kb.cz 

UPC eská republika, a.s.,  Závišova 5, 140 00 Praha 4 
http://www.upc.cz

OTTO Offi ce (CZ) s.r.o., Pr myslová 390, 533 01 
Pardubice – http://www.otto-offi ce.cz

QUIDO – softwarová spole nost http://www.quido.org

CATUS, spol. s r.o., Kyjovská 1598, 580 01 Havlí k v
Brod – http://www.catus.cz

ING. VIKTORA, Vít zslava Hálka 1245, 266 01 
Beroun 2 – http://www.victoriaacs.cz

HÜGLI  FOOD  s r.o., Nádražní 426, 281 44 Zásmuky  
http://www.huegli.cz

POLAR TRANSPORT, U cihelny 1074, 281 63 
Kostelec nad . Lesy - http://www.polar-transport.cz

Mervart s.r.o. – centrum zabezpe ovací techniky, 
Francouzská 156/106, 101 00 Praha 10
http://www.mervart.cz

EZNICTVÍ,uzená ství PETR MUSIL  s r.o., 
Horymírovo nám. 72, 153 00 Praha 5 – Radotín

APETITTO Šnajdr s.r.o.,Velkoobchod Plze ,Pod 
rozhlednou 6, 312 13 Plze
http://www.apetitto-snajdr.cz

PIVOVAR HUBERTUS KÁCOV - V Podskalí 6, 285 09  
Kácov – http://www.pivovarkacov.cz

Soukromá st ední škola gastronomie s.r.o., Svídnická 
599/1a, 182 00 Praha 8
http://www.skolagastronomie.cz

Na realizaci projekt  spolupracujeme s 

O.s. ODYSSEA – http://www.odyssea.cz/
OSOBNOST – Osobnostní a sociální výchova

Projekt OSV  pro pražské školy Projekt osobnostní 
a sociální výchovy pro pražské školy: „Vývoj metodiky 
p ípravy školních vzd lávacích program  založených 
na osobnostní a sociální výchov “ – od roku 2005

O.s. GEMINI – http://gemini-praha.org/
DEMOKRACIE – Výchova demokratického ob ana

„POLITEIA ko eny evropské demokracie“ – od roku 
2005 – http://gemini-praha.org/cinnost/projekty/
politeia/

O.s. TEREZA – http://www.terezanet.cz/
NENI ITEL P ÍRODY – Environmentální výchova

„Ekoškola“ – od roku 2006 (2007)
http://www.terezanet.cz/ekoskola/

O.s. AISIS – http://www.aisis.cz/
MÉDIA – Mediální výchova

„Média tvo iv “ – od roku 2006 

O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ – http://www.
kritickemysleni.cz/aktuality.php

„Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní 
dovednosti a funk ní gramotnost“ – od roku 2005

Projekt podporuje další vzd lávání u itel  i na ZŠ 
Táborská – http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_
show.php?co=309 – O.s. PAU – http://www.pau.cz/

SI-PAU „Spolupráce a inspirace“ – od roku 2005 
Projekt podporuje další vzd lávání p edm tá ,
koordinátor  tvorby ŠVP a vedení zapojených škol
http://www.sipau.cz/

ZŠ BENITA JUARÉZE – http://www.zsbila.cz/
„Zvýšení jazykových kompetencí žák  a pedagog
a zlepšení metodických znalostí kvalifi kovaných 
pedagogických pracovník “ –  od roku 2006 
projekt podporuje rozvoj jazykového vyu ování na 
základní škole

Agentura Sokrates – projekty Comenius 1
http://www.comenius1.eu/index.html, U lužického 
seminá e 13, 118 01 PRAHA 1
http://web.socrates.cz/

Konrad-Adenauer-Schule, Mellendorf, Am Langen 
Felde 25, 30900 Wedemark
http://www.KAS-Mellendorf.de  

Ganztagsschule Sekundarschule Friedrichstadt, 
Sekundarschule Friedrichstadt, Sandstraße 4, 06886 
Lutherstadt Wittenberg
http://www.gts-friedrichstadt.de

Tradice:

Pedagogi tí partne i:

Firmy:

Firmy školní stravování:

Projekty podporované z prost edk  ESF a MHMP
Evropský sociální fond – p edepsaná podoba

Projekty rozvíjející pr ezová témata:

DVPP

Jazykové vzd lávání

Partnerské školy v N mecku:





Promiňte, trochu jsem se zasnila… 

Po ád vidím ty radostné tvá e Pražan , oslavujících dlouho o ekávaný mír. Jak já se 
t šila na chvíli, kdy se otev ou vrata budovy a žáci op t usednou do mých lavic.

B hem m síce kv tna se vrátil z koncentra ního tábora školník Josef Machula a hned 
m l plné ruce práce. Za ízení školy bylo poni ené, chyb ly stupínky i stoly, sk ín ,
umyvadla s konvicemi a džbery. 

O u ebních pom ckách v bec nemluvím. Jen pílí u itelského sboru a obce bylo 
vybavení postupn  obnovováno. Mezi jiným bylo získáno také pianino Koch a Korselt 
a radiový p ístroj, který však bylo nutno opravit a p izp sobit pro školní pot ebu.

Jak jsem se d tí nemohla do kat, tak te  jich bylo až p íliš. V budov  se tísnily hned t i
školy – dv  obecné a jedna rodinná. Byl to po ádný nápor, každá t ída ítala pr m rn
35 žák . Oddechla jsem si až v lét  roku 1949. To už jsem se ale jmenovala jinak. 

Víte, je to zvláštní, dostat v dosp láckém v ku nové jméno – ani jsem se nemusela 
vdávat. Už jsem nebyla škola obecná, nýbrž 3. a 4. národní škola v Praze XIV. Nuslích, 
nám stí Legioná  461, abych se p edstavila p kn  plným jménem. 

Krom  nového jména m ekaly další velké zm ny. Týkaly se mé budovy i vnit ního
vybavení – vy lidé to nazýváte modernizací. Zdokonalovala jsem se, abych mohla 
svým sv enc m poskytnout co nejvíce lásky a pé e. Dostala jsem krásný dárek – d ti
vyzdobily mé chodby mal vkami. A tak se mi vedle oblíbených pohádkových Brou k
po zdech prohán la divoká zví ata.

Firma Beránek nainstalovala do u eben nové gramoradio s místním rozhlasem.  D ti
mohly trávit svá odpoledne v nov  z ízené školní družin . Zimní m síce zp íjem-

ovalo ve t ídách úst ední topení. Ale mou nejv tší chloubou byla moderní jídelna, 
uvedená do provozu 6. prosince 1965. Byl to krásný dárek k narozeninám. 

To už mi táhlo na šedesát. Jak ten as p íjemn  utíká, když ho trávíte dennodenn
obklopeni d tmi. Na mé tvá i se prohlubovaly vrásky a ani zdi už nebyly nejmladší. 18



Málokdo ví, že fasáda naší školy skrývá malé 
tajemství. Možná jste se na n j stokrát dívali, 
a p ece ho nevid li. O kom je e ? O  u iteli
národ . Pod kterým oknem se skrývá?

Proto bylo v roce 1967 p istoupeno k obnovení fasády celé škol-
ní budovy, v etn  st echy. Na n kolik týdn  jsem zmizela pod 
lešením. U it v takovém prost edí nebylo v bec jednoduché, jen 
se mrkn te do školní kroniky.

„Oprava školy kladla velké nároky na práci soudru-
h  u itel , protože žáci byli rozptylováni hlukem 
zven í i pracovníky na lešení.“ (1967) 

„Do 17. íjna nutno u it p i jednoduchých oknech,  nebo  vn jší
okna m li lakýrníci narovnaná ve dvou u ebnách (ty se musely 
uprázdnit). P i frekvenci pouli ní dopravy kolem školy narušoval 
hluk z ulice i p i dvojitých oknech – p i jednoduchých nebylo ve 
t ídách n kdy v bec možno se s d tmi dorozum t.“ (1967)

Stálo to za to! Na konci íjna bylo odstran no lešení. Moje 
nová žlutobílá tvá  rozzá ila šedou nuselskou ulici. A to nebylo 
všechno. Brzy jsem se mohla pochlubit i fotokomorou a cvi -
nou kuchyní, roletami proti slunci i nov  upraveným školním 
h išt m.

Ostatn  bylo na ase. V zá í 1973 ítala moje devítiletá základní 
škola 23 t íd, z toho 17 na I. stupni. O d ti se staralo 35 pedago-
gických pracovník .

P ipadala jsem si dosp lá. P ežila jsem 
dv  války, doby nouze, ale také klidu 
a míru. Te  jsem se svými žáky prožívala 
období socialismu. 

Protože na škole rostl po et zájmových 
kroužk , trávily d ti se mnou ješt  více 

asu. Vítali jsme hosty ze sp átelených
zemí, slavili výro í a státní svátky. 
Dopisovali jsme si se sov tskými d tmi,
posílali dary vietnamským kamarád m,
obdivovali Gagarin v odvážný let do 
vesmíru a piln  trénovali na spartakiádu. 
Hlídali jsme si náš d tský sv t, p esto do 
n j politika dosp lých denn  zasahovala. 

19



Žáci řídí školu s námi 

„Žákovská samospráva je zavedena 
ve všech t ídách. innost její omezuje 
se zatím jen na udržování po ádku
a istoty, na pomoc mén  nadaným 
spoluža kám a v p íprav  školních 
besídek. Zkušenosti s ní jsou velmi 
dobré.“ (školní rok 1947 – 48)

„Na škole byl zvolen žákovský parla-
ment a t ídní samosprávy. Zástupci 
školního parlamentu jsou také leny
m stského parlamentu. D ti organi-
zují n které akce na škole (kreslení 
skákacích panák  na školním dvo e
aj.). Žákovská samospráva spoluor-
ganizuje t ídní d ní a t ídní služby, 
sb r druhotných surovin.“ (školní rok 
1994 – 95)

Co je to vlastn  školní parlament ?
Školní parlament u nás už existuje 
docela dlouho, ale minulý rok prošel 
výraznou zm nou. Školní parlament 
má ty i výbory: Pedagogický, Orga-
niza ní, Pro volný as a Pro stravo-
vání. Loni poprvé se na naší škole 
objevily volby nebo pojmy ministr 
a premiér. Volební právo mají všichni 
od 2. t ídy, ale možnost být zvolen 
mají žáci až od 5. t ídy. Do školního 
parlamentu jsou delegováni ze t íd
vždy ty i žáci, každý do jednoho 
výboru. Volbám ministr  p edchází
týdenní volební kampa , kde minis-
t i s pomocí své t ídy p edstavují své 
návrhy na zm ny školy k lepšímu. 
Ministry volí všichni žáci krom
prv á k , kte í i bez parlamentu 
jsou celí zmatení. Podle po tu hlas
se pak rozhodne, kdo je ministr, 
jeho nám stek a druhý nám stek.
Premiéra volí už jen parlament, 
zvolený poslanec si sám ur í svého 
místopremiéra. Takto tedy funguje 
školní parlament již druhým rokem 
a doufám, že to tak bude pokra ovat.



Co obnáší být premiérem?
Z vlastní zkušenosti vím, že být 
premiérem není jen tak. Já sám jsem 
se stal 1. a 2. premiérem v historii 
školního parlamentu. Možná se vám 
zdá, ten nemá co mluvit, ale mám 
co íct a chci vám post premiéra 
p edstavit se vším všudy. Na za átku,
hned potom co jste zvoleni, si íkáte,
to je skv lé, jsem zvolen a te  akorát 
svolám pár sch zí a jinak všechno 
ud lá parlament. Není to tak, jak to 
vypadá. K tomu, aby mohl parlament 
fungovat, musíte všechno p ipravit
a prodiskutovat s editelem školy. 
Pokud se vám poda í úsp šn  dod lat
jeden nebo i více projekt , m žete
být hrdí, že se vám práce da í. Ale to 
nejhorší vás teprve eká. Na konci 
vašeho mandátu musíte p ipravit
volby ministr  a nového premiéra, to 
znamená naplánovat spoustu sch zí
se zástupci t íd a s editelem naší ško-
ly, když se ale vše poda í a nový parla-
ment se znovu pustí do práce, m žete
si íct, že jste p eci jenom dob í a že 
jste dokázali vést parlament celý rok 
a nakonec p ipravit i nové volby.

Václav Mareš, 7.B, premiér



Období socialismu pominulo v listopadu 1989.

T ch n kolik podzimních dní bylo v pražských ulicích neobvykle rušno. Zv dav  jsem 
pokukovala, co že se to d je. U itelé byli nervózní a živ  diskutovali na chodbách. 
N kdo do školy p inesl ervenomodrobílé stužky – íkáte jim trikolóry. Slova demo-
kracie a svoboda se sklo ovala ve všech pádech. Symbolem t chto zm n se stal nový 
prezident Václav Havel. Každá z mých u eben se pyšnila jeho podobiznou. 

A roky let ly. ekala m  p estavba kuchyn , otev ení nových u eben a t locvi ny, 
renovace školního h išt . Prost ednictvím po íta ové sít   m  napojili na ostatní školy 
sv ta. S údivem jsem koukala na výtvarnou dílnu, divadelní sál nebo knihovnu. A když 
jsem m la náhodou chvíli volna a nemusela otevírat dve e novým a novým obdivovate-
l m, po o ku jsem pozorovala život ve t ídách.

Vid la jsem opravdu mnoho vyu ovacích hodin, to vám povídám, dobrých i mén
vyda ených. Proto jsem mohla post ehnout, že došlo ke zm n . Prost  postupem 
doby jako by se prom nil pohled na žáka i na strategii u ení. Ty tam jsou asy rákosky 
a bifl ování do úmoru. Žák je respektovanou osobností, která se pod vedením u itel
u í obstát v moderním sv t . íká se, že moderního lov ka vytvá ejí moderní školy, 
a já si troufám íci, že takovou školou jsem. Komu za to vd ím? Neúnavným u itel m,
vst ícným rodi m a v bec všem svým p átel m. A d tem. Vd ím jim za to, že bez 
ohledu na dobu, ve které žijí, dokážou z stat d tmi.

Každý lov k má sv j vlastní podpis. P ed sebou vidíš podpisy n kolika editel  naší školy. Který 
pat í tomu sou asnému?
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Můj team – 6. prosinec 2006

U itelé:
Ing., Bc. Vít Beran editel školy
Mgr. Tereza Besedová
Mgr. Josef Buchal pedagogický zástupce editele školy
Mgr. Adéla Capcarová
Mgr. Ljubinka erná
Mgr. Veronika ížkovská
Mgr. Olga Drbalová  speciální pedagog
  Jana Dvo áková
Mgr. Lucie Hajdušková
Mgr. Helena Havránková
Mgr. Pavlína Ji ínská
MgA. Hana Jur i ková  (+ D tský klub ARCUS)
RNDr. Jarmila Ka e áková
Mgr. Zuzana Keilová
Mgr. Nad žda Kolá ová
Mgr. Jitka Kopá ová zástupce editele školy pro mimoškolní innost
Mgr. Zuzana Kopasová
PhDr. Ludmila Kotou ková
MgA. Olga Králová zástupce editele školy pro tvorbu a evaluaci ŠVP
Mgr. Petra K ížová
Mgr. Roman Ku era
Mgr. Jana Linhartová
Mgr. Petra Machalová
 Veronika Palusová
Mgr. Marek Pila
Mgr. František Prokop
Mgr. Olga Roubí ková
Mgr. Helena Suchánková 
PhDr. Jitka Svobodová
 výchovná poradkyn  školy
Mgr. Monika Škábová
 Jana Štorová
 Kristýna Štursová
Mgr. Robert Tippman
Mgr. Jitka Vinklerová
Ing. Václav Vojta
Vychovatelky školní družiny:
Mgr. Jana Bart ková
 (+ D tský klub ARCUS)
Jana Ka kovská
Dana Richterová
Monika St ihavková
Jana Ullmannová
Renáta Zelerová
Kancelá  školy:
Renáta Linhová hospodá ka školy
Mgr. Jitka Reichová
 ekonomka

Provozní zam stnanci:
Hana Bobková
Jaroslav Bruckner - školník
Irena Dryáková
Vlasta Jandusová
Josef Marhold - domovník, šatná
Marie Skácelová
Aneta Reichová
Berta Weinrichová
Zam stnanci školní jídelny:
Lucie Bartásková
Eva Grundzová
Jana Korytá ová - vedoucí š. jídelny
Kate ina Marešová
Hana Št rbová
Vladimíra Trmalová - hlavní kucha kaa ka
Další externí spolupracovníci a vedoucí 
kroužk  Centra volného asu ARCUS,kte í
nejsou kmenoví zam stnanci školy:
Tomáš Beran - správce po íta ové sít
Eliška Kopá ová
Mgr. Renáta Míková - psycholog školy
Viktor Oktábec - infor.  centrum školy
Petr Pš olka
Lucie Svobodová
Jan Švach
Stanislava  Volá ková
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Kdo si hraje, nezlobí aneb netoulejte se po ulicích

„V poslední dob  vyskytují se etné trapné výjevy na ve ejných místech našeho m sta. Hoši 
školou povinní i škole odrostlí svád jí pouli ní bitky,  p i nichž házejí kamením, ohrožují-
ce tím i ni íce majetek, jakož i ohrožujíce t lesnou bezpe nost ob anstva. P vodci t chto
rva ek bývají výrostci, kte í bez zam stnání m stem se potulují a z dlouhé chvíle pro svoji 
zábavu k neslušnostem i školní mládež svád jí.“ (1906)

„V posledních letech byla práce školy zt žována stále se zhoršujícím chováním žák .
Nemalou m rou k tomu p isp lo zni ení oplocení školního h išt  p i výstavb  nových 
dom  v Boleslavov  ulici. H išt  je zatím voln  p ístupné z n kolika stran a stalo se 
shromaždišt m  výrostk asto pochybné pov sti, kte í velmi negativn  p sobili i na 
žáky naší školy. (P i neopatrné h e s výbušninami byl t žce zran n v obli eji žák 8. t ídy, 
n kolik d tí bylo vyšet ováno VB pro trestné iny, krádeže, vloupání a hazardní hry.) 
Proto se celý pedagogický kolektiv zam il na zlepšení chování našich žák . Bylo použito 
všech dosažitelných prost edk  a metod od p esv d ování  p es po ádkové žákovské 
služby (složené ze žák  starších t íd), sportovní a zájmové kroužky až k sportovním 
turnaj m a lyža ským zájezd m.“ (školní rok 1966 – 67)

„Ve sboru „Táborá ek“ pracovalo 40 zp vá k  od 1. do 9. t ídy. Nato il v tomto školním 
roce svou první desku. Prezentoval se vystoupením na Starom stském nám stí v rámci 
vystoupení sbor  i ze zahrani í, váno ními koncerty v Betlémské kapli a další akcí.“ 
(školní rok 1997 – 98)

D ti nemusí být jako pes Tulák, který bloudí po ulicích a trápí se otázkou, jak p ežít
sv j volný as. V areálu školy funguje Centrum volného asu. Školák m i t m odrost-
lejším nabízí n kolik desítek zajímavých kroužk . M žete sportovat, malovat, hrát na 
hudební nástroj i zpívat. Poznat taje keramické dílny, hrát divadlo. Nebo je libo tro-
chu anglických frází? D tští milovníci literatury si p ijdou na své ve školní knihovn ,
do celého sv ta nakouknete z po íta ové u ebny. A když máte chu  si povídat, zavítejte 
do d tského klubu Arcus.
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Naše dveře jsou otevřené pro všechny

„Všichni pedagogi tí pracovníci usilovali o ú innou a nejvyšší pomoc zaostávajícím 
žák m z d vod  zdravotních nebo z mén  podn tného prost edí. Zvoleny byly formy jako 
zadávání individuálních úkol  a  návod , jak u ivo zvládnout, asté pohovory s rodi i,
za azení do dou ovacích kroužk , zvýšená kontrola jejich domácí p ípravy. T chto žák
je ve škole celkem vysoké procento. Vyu ující v nují zvýšenou pozornost také talentova-
ným žák m, zadávají jim obtížn jší úkoly. Tito žáci jsou p ipravováni pro r zné olympi-
ády a sout že.“ ( školní rok 1978 – 79)

 „Byly z ízeny dv  pomocné t ídy v Nuslích a p ipojeny ke zdejší škole. Otev ou se dnem 1. 
listopadu 1924. Rodi ové byli povoláváni do školy a pou ováni, jak mají se svými abnor-
málními d tmi zacházeti, aby nerušili výchovu školní.“ (1924)

„Dne 17. b ezna byl ukon en na zdejší škole kurz pro d ti s vadnou mluvou. Trval t i
m síce. Vyu ování bylo individuální a konalo se v p ítomnosti rodi , aby poznali zp sob
nápravy.“ (1938)

„Ve škole byla otev ena 2.C - dyslektická t ída. Na základ  vyšet ení v OPPP bylo jen ve 
druhých t ídách zjišt no 16 žák  se specifi ckou poruchou u ení.“ (školní rok 1992 - 93)

„Výnosem ze dne 10. srpna 1940 se na izuje, že židovští žáci nesm jí býti p ijímáni do 
eských škol jakéhokoliv druhu.“ (1940)

„Spolek „Lidumil“ pod lil letos 375 dítek obuví v cen  2250 K. Rozdáno bylo 37.595 por-
cí polévky v cen  1199 K. Z toho p ipadá na školu naší 37 pár  bot, 3800 porcí polévky 
a 250 kg chleba.“ (školní rok 1908 - 9)

Dve e naší školy jsou opravdu otev eny všem. Snažíme se vytvá et prost edí, kde se 
budou všichni cítit rovnoprávn . Nezajímá nás národnost, barva pleti nebo ná-
boženské vyznání našich žák  a u itel . Chceme p ekro it hranice mezi jednotlivými 
kulturami, navzájem se poznávat. Spole nou prací usilujeme o toleranci, odstran ní
nep átelství, xenofobie, rasismu i p edsudk  v i „neznámému“.

Jsou tu s námi d ti ze 
všech kout  sv ta (6 % 
žák ).

Nikoho nenecháme na 
holi kách. D tem, které 
vyžadují individuální p í-
stup, nabízíme kamarád-
skou i speciáln  pedago-
gickou pomoc. Jsme tu 
pro n .
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Nebylo to tak špatné.
A koli ty staré názvy... . Prost  sv t vypadal trochu jinak.

Podívej se, co jsem objevila ve svém archivu! Test ze zem pisu. Bude starý dobrých 80 let. Pom žeš
mi ho vyplnit? Výborn ! Pot ebuješ zem pisný atlas svojí prababi ky a bystrou hlavu. A jdeme na 
to.
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Rozhovor s Mgr. Helenou Suchánkovou ke 100. výročí ZŠ Táborská

• Jak dlouho už pracuješ na ZŠ Táborská?
Po kej, musím rychle po ítat. Je to už totiž p kná ádka let, ale abych byla p esná, od 
roku 1971. N kdo si dnes m že myslet, že to není normální, být tak dlouho na jedné 
škole. Pro m  ale Táborská znamená druhý domov, a tak si ani neumím p edstavit, že 
bych u ila n kde jinde.

• To jsi tedy skute ný pam tník. Co se ve škole od roku 1971 zm nilo?
V první ad  musím zmínit vybavení školy, které je dnes samoz ejm  mnohem modern j-
ší než kdysi. Po íta ové u ebny, ateliér nebo divadlo nabízejí žák m nové možnosti. Když 
jsem za ínala, cvi ili jsme a b hali na h išti, které bylo pokryto hlínou. To už si dnešní 
žáci jen t žko dokáží p edstavit. U itel má dále oproti d ív jší dob  p i výuce ur it  v tší
svobodu a voln jší ruku. Nemáme zbyte n  svázané ruce osnovami. Nesmím zapome-
nout i na pestrou nabídku kroužk , které nabízejí žák m smysluplné a zárove  zábavné 
využití volného asu.

• Mnoho lidí te  asi p ekvapím, když prozradím, že Tvou p vodní
aprobací byl t locvik a eský jazyk. Pro  jsi od tak zajímavé kom-
binace utekla k n m in ?¨
Po tolika letech jsem za ala poci ovat ur itý stereotyp ve své práci 
a bylo mi jasné, že to chce zm nu. Zárove  jsem byla z t locvi ny
úpln  vy erpaná a cht la jsem se rozvíjet jiným sm rem.

• Vzpomeneš si n kdy na své bývalé žáky? Setkáváte se n kdy?
Vždycky m  ohromn  pot ší, když se za mnou n který z nich zasta-
ví, t eba i po letech, a eknou, že to naše spole né snažení m lo
n jaký smysl. N kdy od nich dostávám také dopisy i e-maily. 

asto se mi stává, že m  zdraví 
a hlásí se ke mn  na ulici „cizí“ 
lidé. Až po delší dob  si uv domím
nejenom o koho jde, ale i kde ve 
t íd  sed l a jak mu u ení šlo. 
S n kterými z nich se setkávám 
dokonce docela pravideln  na 
t ídních sch zkách, ale to už jsou 
v úpln  jiné roli, v roli rodi  mých 
sou asných žák .

• Co bys, Helenko, pop ála naší 
škole do další stovky?
Aby vedla d ti tak, aby si celý 
život vážily toho, že chodily na ZŠ 
Táborská.

D kuji za rozhovor!

Rozhovor s naší milou kolegyní sepsala Mgr. Pavlína Ji ínská

Kolik let paní u itelka Suchánková u í na naší škole? 
Najdeš ji na fotografi i?29



To byl ale den. Jak se ti u m  doma líbilo? Zapiš si svoje zážitky a dojmy z dnešní oslavy nebo si 
nalep fotografi e, které ti budou vše p íjemné p ipomínat.

Zdravotní karta – výpis z let 1993-2006
1993 – rekonstrukce st echy
1994 – rekonstrukce topné soustavy školy, vybudování šaten, jídelny v suterénu školy, 
úpravy u eben v p ízemí, vybudování t locvi ny a keramického ateliéru
1996 – rekonstrukce školního h išt  I. ást
2001 – p dní vestavba (nové u ebny a kabinety), výstavba atrií a rekonstrukce u ebny
fyziky a chemie
2006 – rekonstrukce školního h išt  II. ást.
D kuji za pé i vedení školy, M stské ásti Praha 4 a Magistrátu hlavního m sta Prahy 30



Na Prahu se snesla noc, poslední hosté odešli. 

Unaven  se posadila do k esla. Byl to náro ný den. Prožitý od první do poslední vte i-
ny. Plný radosti a usm vavých tvá í. A p ekvapení. Už dlouho se necítila tak š astná.

V duchu po ítala: Kolik jsem tak mohla vychovat žák ? Jist  jich budou tisíce. Zdali-
pak m ekají další? Jací asi budou? A kdoví, zda tady ješt  budu já. Možná m  p ijde
vyst ídat nová škola, mladší. 

No nic, je nejvyšší as jít na kut . Ráno p ib hnou d ti a budou vyžadovat mou plnou 
pozornost. Musím být fi t. Ješt  aspo  dalších sto let… 

D kuji všem p átel m, kte í mi pomohli oslavy uskute nit.

P íb h skon il. Setkali jsme se na poslední stránce.
Zbývá nám jediné – vysv tlit pon kud nejasný název našeho sborní ku – 100. Tu se 
možná všímavý tená  rozhn vá: Copak ti neskromní pisálkové nosí hlavu v obla-
cích, že opsali nápad proslulého Viktora Huga?! Mají snad svou brožurku za rovnou 
románu 1984 od George Orwella?! A hn val by se právem, kdybychom v tom nebyli 
nevinn .

Naše škola slaví sto let, prostě 100 let!

D kujeme všem, kte í nám byli nápomocni.

P.S. Pokud budete mít b hem tení dlouhou chvíli nebo ješt  neovládáte tajemství 
písmenek, použijte almanach pro obveselení mysli. Negramotní uživatelé almanachu 
mají právo použít jej k zábav  dle své vlastní fantazie.31
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koncept a text: Mgr. František Prokop, Mgr. Petra Machalová
ilustrace: Mgr. Robert Tippman
grafi cká úprava a sazba: Petr Pščolka
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Bonus almanachu – fi lm Škola o škole 
Film můžete objednat na ředitelství školy. 
Scénář a produkce Ota Mandelík
www.mapro-studio.cz

Jakou literaturu jsme použili?
Školní kroniky z let 1906 – 1996
Augusta, P.: Kniha o Praze 4, Praha 1996
Školní noviny, bulletiny, žákovský asopis Ucho
archivní materiály a fotografi e – 1992 – 2006

100 – Schválilo editelství ZŠ Táborská .j.: 1677/Be/06 dne 25. listopadu 2006 jako dopl-
ující u ební text pro vyu ovací p edm ty D jepis, Výchova k ob anství a zdraví, Spole en-

skov dní seminá , Prvouka, Vlastiv da a pro práci t ídního u itele v t ídnických hodinách.
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