Školský rok

1963 – 1964

Stranícke dokumenty ÚV KSČ o úzkom spojení školy so životom, o práci
medzi mládežou usmerňovali učiteľský kolektív v ich práci. Vedenie školy plnenie
úloh o komunistickej výchove medzi mládežou sledovalo na hospitáciách v učebnom
procese i v PO. Aby zabezpečilo odborný rast učiteľov, pozvalo vedenie školy
pracovníkov Výskumného ústavu z Bratislavy na vedenie prednášok – O nových
vyučovacích formách – programové vyučovanie. Prednášala s. Blažena Schenková,
O výchovnom vyučovaní a o voľbe povolania prednášal s. Dr. O. Blaškovič. Obe
prednášky si vypočuli s. učitelia zo ZŠ Snežnica.
Úlohy komunistickej výchovy sa riešili a kontrolovali na piatich
pedagogických radách a piatich prevádzkových poradách. ZV ROH oživil hnutie Za
česť učiteľa. Zameral sa na kontrolu plnenia úloh pracovného poriadku učiteľov.
V RSŠ zriadili 3 krúžky. Predmetové komisie a metodické združeniach využívali
odborné časopisy, poznatky z prednášok a vyučujúci si vymieňali svoje skúseností.
Učitelia využívali tieto formy zaostávajúcim žiakom : individuálny prístup k žiakom,
doučovanie, patronátna pomoc lepších žiakov, využívanie výchovného vplyvu
kolektívu PO a ČSM, triednické hodiny, lepší styk s rodičmi.
Učitelia sa zaoberali i s talentovými žiakmi. Škola spolu so školskou komisiou
MsNV poslala ďakovný list rodičom vyznamenaných žiakov, ktorí vynaložili
mimoriadne úsilie v akciách pre dobré meno školy.
Brigády organizovala PO a ČSM na základe dobrovoľnosti vo voľnom čase.
Boli to brigády poľnohospodárske a okrašľovacie. Individuálnou starostlivosťou boli
získaní žiaci k prednesu poézie a prózy a k vyhotovovaniu prác pre súťaž TISM.
Zúčastnili sa aj okresného kola a boli vyhodnotení.
I keď individuálna starostlivosť o žiakov sa na škole prehlbuje, predsa sa
vyskytli závadného konania žiakov mimo školy takého stupňa, že v niektorých
prípadoch priestupky riešila VB.
Výbor ZO KSS pracoval podľa plánu práce, v ktorom bola zahrnutá pomoc
a riadenie PO a ČSM. Na členských schôdzach boli prejednávané výchovno –
vyučovacie problémy a určovali sa konkrétne úlohy učiteľom – komunistom
k oboznamovaniu nepartajných učiteľov. Po každom štvrťroku sa hodnotil prospech
najprv v straníckej organizácii a potom na pedagogickej rade. Na prevádzkových
poradách ROH boli prejednávané úlohy odborného rastu učiteľov. Často sa na
poradách prejednávali otázky bezpečnosti v práci a CO.
V tomto školskom roku pracovali pionieri v znamení 15. výročia vzniku PO.
Všetky akcie a podujatia viedli zásadou „Pionieri spoločnosti – spoločnosť
pionierom“. Pripravili slávnostný začiatok školského roku, získali oddielových
vedúcich z radov ČSM z SVŠ, SPŠS, ZPS a SPŠT. Skupinová rada zasadala trikrát do
týždňa. Na schôdzach oddielov riešili prospech, chovanie, plnili príslušný stupeň
výchovného systému. Prevádzalo sa školenie pionierskych vedúcich. Previedli sľub

pionierov a iskričiek. Zdravotné hliadky kontrolovali čistotu. Hospodárske hliadky
kontrolovali jedenkrát týždenne stav učebníc a učebných pomôcok. S prácou
jednotlivých oddielov zoznamovali žiakov celej školy v týždennej relácii Pionierska
Zornička. Ku každej významnej udalosti poriadali vhodné akcie.
Pri úprave školy, úprave ihriska a parkov v mimovyučovacom čase odpracovali
7993 hodín . Zväzáci pracovali v gitarovom, recitačnom a speváckom súbore. Tri
zväzáčky boli reprezentantkami Kysuckého Nového Mesta v hádzanej. V rámci UR
ČSM prebiehali besedy ABC hudobného vzdelania Čo je gýč a čo umenie, Láska –
priateľstvo – manželstvo, Čo sa sluší a čo nie, Lety do vesmíru, Postavenie mladého
človeka v spoločnosti. V druhom ročníku prebehla beseda o knihe R. Kaliského
„Obžalovaný, vstaňte“. Žiaci II.B získali FO. Plánovanú športovú činnosť v máji
a v júni naštrbila infekčná žltačka.
Verejnoprospešná práca žiakov:
Pod vedením s. učiteľa Králika na nádvorí školy vytvorili žiaci oddychový
kútik – fontánku a betónové lavice. Vo výtvarnej výchove pomáhal záujmový krúžok,
ktorý viedol s. Behúň z ĽŠU v Žiline. Jedna z prác bola odmenená Zlatou medailou na
výstave v Taliansku – Jarmila Škorvánková. Ďalej účinkovali v mandolínovom súbore
ZK, v tanečných súboroch a inde.
Organizácia školy:
Škola má 18 tried a 4 oddelenia školskej družiny. Je to viac ako je stanovené školským
zákonom. Tento školský celok a to: SVŠ, ZDŠ, SPŠ, ŠD, ŠJ.
Vedenie školy: s. Letko Justín – riaditeľ, s. Suchánek Ondrej – zástupca riaditeľa, s.
Bukový Jozef – zástupca riaditeľa.
Spolupráca vedenia školy so školami obvodu v tomto roku bola dobrá.
Riaditelia týchto škôl boli s tunajšou školou v úzkom kontakte. Pred začiatkom
školského roku sa zúčastnili na spoločnej porade pri schvaľovaní plánu práce, na
prednáškach pracovníkov z VÚP. Rodičia obvodových škôl sa zúčastňujú na
plenárnych aj triednych ZRPŠ a informujú sa prospechu a chovaní svojich detí na
našej plnoorganizovanej škole.
V tomto školskom roku vyučovali na škole títo súdruhovia učitelia:
Trieda

Počet žiakov

Triedny učiteľ

I.A

34

Anna Galvanková

I.B

36

Mária Balková

I.C

36

Františka Martišková

I.D

36

Mária Králiková

II.A

32

Mária Sumecová

II.B

32

Mária Harvanková

II.C

28

Anastázia Kollarová

II.D

29

Milena Brodňanová

III.A

36

Jolana Stráňavová

III.B

33

Antónia Škorvagová

III.C

33

Elena Ševecová

III.D

35

Anna Kolláriková

III.E

34

Melánia Mušková

IV.A

35

Alica Petrušková

IV.B

37

Marta Rábiková

IV.C

35

Mária Rudincová

IV.D

36

Karla Grančičová

V.A

39

Božena Letková

V.B

39

Anastázia Suchánková

V.C

40

Marta Sláfkovská

V.D

40

Karol Záložník

VI.A

33

Želmíra Kocková

VI.B

35

Anna Pražmová

VI.C

33

Mária Čapková

VI.D

35

Benedikt Čuntala

VI..E

32

Zlatica Frličková

VII.A

37

Anna Tóthová

VII.B

39

Irena Ševčíková

VII.C

38

Jozefa Chrenková

VII.D

39

Vilma Kováčová

VIII.A

32

Štefan Ševec

VIII.B

32

Božena Kučmová

VIII.C

32

Etela Starinská

VIII.D

30

Božena Ďungelová

IX.A

34

Ernest Králik

IX.B

34

Elena Šingliarová

IX.C

33

Vilma Kováčová

IX.D

31

Justín Ševčík

I.A SVŠ

Mária Sedláková

I.B SVŠ

Radoslav Haluška

I.C SVŠ

Mária Ďuríková

II.A SVŠ

Terézia Ďuranová

II.B SVŠ

Mária Jaššová

III.SVŠ

Jozef Tarábek

Bez triednictva boli:
Piláriková Anna, uč. ZDŠ
Valterová Anna, uč. ZDŠ
Macášek Ľudovít, uč. ZDŠ
Kolláriková Nadežda, skupinová vedúca PO
Moldrzyková Vladimíra, uč. SVŠ
Ličko Pavol, uč. SVŠ
Ľudovít Ďurana, uč. SVŠ

V školskej družine pracovali:
Oľga Danajová, vedúca vych.
Vilma Osadská, vych.
Amália Bajánková, vych.
Oľga Ličková, vych.

Výchovno – vyučovacie výsledky v predmetoch:
Podľa výkazu o prospechu žiakov na tunajšej školy v ročníkoch 1 – 5 zo 735 žiakov
neprospeli traja žiaci, t.j. 1,9 %. Budú robiť opravnú skúšku (5. ročník). Neprospeli
v jazyku slovenskom a v matematike. Z 579 žiakov v ročníkoch 6. - 9. neprospelo 47
žiakov, t.j. 8,1 %. Celkovo na celej ZDŠ % prepadajúcich je 3,7 %. Na SVŠ zo 180
žiakov neprospelo 9 žiakov, čo činí 5 %. Najviac neprospievajúcich je v siedmom
ročníku, kde zo 153 žiakov neprospelo 21 žiakov.
Triedni učitelia navrhli a pedagogická rada schválila znížiť známku z chovania
28 žiakom na ročníkoch 6. – 9. A to na druhý stupeň.
Známku 3 dostali piati žiaci:
Ján Bollo, VI.A trieda za 71 neospravedlnených hodín a krádež peňazí Často sa túlal
a nespával doma
Milan Šangala, VI.C trieda za 39 neospravedlnených hodín, za falšovanie podpisu otca
a veľmi neprístojné správanie
Milan Frolo, VII.B trieda – mal odísť do výchovného ústavu pre niekoľko krádeží.
Rodičia s tým nesúhlasili. Často odchádzal svojvoľne z vyučovania, nepracoval na
hodinách, nenosil si školské potreby. Drzo sa správal voči vyučujúcim.
Miroslav Hruška, VII.C trieda za 50 neospravedlnených hodín. Ukradol peniaze
robotníkovi pri uhlí. Často sa túlal v noci.
Dušan Beňadik, VII.C trieda za 130 neospravedlnených hodín. Mal veľmi drzé
chovanie, dopustil sa tiež krádeže.

Traja z nich pochádzajú zo Snežnice. Na pomoc bol prizvaný i riaditeľ školy zo
Snežnice, ako aj MNV. Náprava nenastala, pretože ani rodičia na nich nestačia.
Žiaci cigánskeho pôvodu:
Chovanie týchto žiakov (8) je dobré. Chodia do školy čistí a pekne upravení.
Práca ZRPŠ: 3 plenárne schôdze, 4 triedne združenia v každej triede, výborové
schôdze raz mesačne a schôdzky komisií prospechu a rozmiestňovania mládeže,
komisii kultúrnej, technickej a telovýchovnej – to bola v celku činnosť ZRPŠ.
Z pokladne ZRPŠ sa vyplatilo pre žiakov 10.000 Kčs. Hradili knihy pre doplnkové
čítanie a iné akcie.
Zmeny v učiteľskom zbore:
MV ROH ako aj vedenie školy sa rozlúčilo s odchádzajúcimi učiteľmi. Pre spomienku
na Kysuce im MV ROH venoval knihy. Boli to ss. Kocková Želmíra, Števková rod.
Ďuríková Mária, Ličko Pavol, Ličková Oľga. S. Martiškovej a s. Záložníkovi boli
odovzdané dekréty uznania za prácu od ONV výboru školstva v Čadci. Nastúpili: s.
Frličková Zlatica, s. Moldrzyková Drahomíra, s. Ševčíková Irena, s. Sedláková Mária,
s. Haluška Radoslav, s. Ďungelová Božena a s, Kolláriková Nadežda ako vedúca PO.

