
Školský  rok    1970 – 1971 
 Významné politické udalosti ako 50. výročie založenia KSČ, stranícke zjazdy 

XXIV. zjazd KSSZ a XIV. zjazd KSČ boli včlenené do školského plánu. Výchovno – 

vyučovací proces sa riadil podľa plánu práce školy. V ňom boli určené hlavné úlohy 

Ministerstva školstva :1. Zintenzívňovať ideovo – politickú úlohu –výchovu 

a využívať ju na konsolidáciu politickej situácie na škole. 2. Pokračovať v ďalšom 

skvalitňovaní vyučovacieho procesu a zvyšovaní úrovne vedomostí žiakov. Tieto 

úlohy sa plnili takto: S úlohami plánu sa zoznámili všetci vyučujúci v mesiaci 

septembri 1970. Preštudovali prejav Ministerstva školstva prof. Inž. Š. Chochola. 

Oboznamovali sa s učebnými osnovami a s úvodnými poznámkami k jednotlivým 

predmetom. Vypracovali si tematické plány a určili v nich výchovné ciele. Do plánu 

práce boli zakotvené okrem úloh MŠ i úlohy ONV – odboru školstva v Čadci. Ďalej 

bolo rozpracované uznesenie Okresnej konferencie KSS v Čadci na podmienky škôl I. 

cyklu. Úlohy plánu prevzali do svojich programov predmetové komisie a metodické 

združenia ako obsah výchovného vyučovania. Učitelia organizovaní v KSS riadili sa 

straníckymi uzneseniami, ktoré prijala ZO KSS. Na schôdzach ROH, prevádzkových 

poradách boli uznesenia straníckych a školských orgánov taktiež prerokované 

a v prijatých opatreniach určili sa aj metódy a formy na ich realizovanie.  

Materiálne podmienky školy: žiaci 4., 5. ročníka, jedna trieda 3. ročníka a jedna trieda 

2. ročníka navštevovali školu iba poobede; žiaci ostatných tried roč. 1. – 5. 

navštevovali školu striedavo po dvoch týždňoch dopoludnia a popoludní Na ročníkoch 

6. – 9. sa vyučovalo iba dopoludnia. 7.E trieda sa pre nedostatok učební vyučovala 

mimo budovy v Domovej správe KNM a špeciálna záverečná trieda v provizórnej 

učebni, ktorá bola zriadená s kabinetu.  

Odborné učebne: Odborná učebňa fyziky slúži výhradne na vyučovanie fyziky, je na 

dobrej úrovni a v nej sa uskutočňujú fyzikálne olympiády. Ďalej boli položené základy 

špeciálnej učebne pre biológiu a chémiu pod vedením s. Učiteľa E. Králika. V tejto 

učebni uskutočňujú sa semináre pre vyučujúcich z celého okresu a tiež aj okresná 

olympiáda žiakov. Vybavili tiež špeciálnu učebňu na varenie, pretože žiačky 8. a 9. 

ročníka nemohli prevádzať povinné učivo vo veľkej školskej kuchyni z hygienických, 

prevádzkových a bezpečnostných dôvodov. Zriadili tiež učebňu na vyučovanie 

výtvarnej výchovy, avšak doteraz neboli dodané vhodné stoly na kreslenie. Špeciálnu 

učebňu zemepisu a dejepisu zriadili v kmeňovej triede zásluhou s.s. Čulákovej 

Liskovej. Učebňu treba doplniť vhodnými pomôckami. V rámci záväzkov k 50. 

výročiu založenia KSČ zriadili špeciálnu učebňu na vyučovanie jazykov, občianskej 

výchovy. V tejto miestnosti sa zriadi aj knižnica marxizmu leninizmu. Spravuje ju s. 

Dybalová A.  

Kabinety: Dohotovili kabinet pre ročníky 1. – 5. , zriadili pioniersku klubovňu, kabinet 

pre matematiku a výtvarnú výchovu ako aj kabinet na uskladňovanie učebníc.  

Učebné pomôcky: V rámci spolupráce so ZRPŠ zabezpečili univerzálny stôl do 

učebne cudzích jazykov a obč. výchovy. Zhotovil ho s. Ďurana J., rodič Fr. Ďuranu 



z VIII.C. Dodaný bol univerzálny prístroj do škol. dielní za 2.950,-Kčs na obrábanie 

dreva. Z ONV – odbor školstva ako investíciu dostali sme: televízor, magnetofón, 

rádiomagnetofón v celkovej hodnote za 14.000,-Kčs. Bol zabezpečený spätný 

projektor na rysovanie, pojazdný digestor, súprava obrazov pre biológiu a potrebné 

prístroje pre fyziku.  

Vylepšenie materiálnych podmienok: 

V priebehu roku bola zabezpečené vymaľovanie ŠD a domaľovanie budovy pri 

nádraží. Zabezpečili: montáž letnej konštrukcie na športovom areáli, opravu a náter 

zariadenia na dvore ŠD. Zakúpili sa a namontovali školské tabule /11 ks/.  

 

Kádrové podmienky školy: 

Na ročníkoch 1. – 5. vyučovalo 31 učiteľov, z toho 2 s kvalifikáciou 6.- 9. ročník. Na 

ročníkoch 6. – 9. vyučovalo 28, z toho2 s kvalifikáciou 1. – 5. , 25 s kvalifikáciou 6 – 

9 a jedna má priznanú kvalifikáciu pre 6. – 9. V ŠD pôsobili všetky v počte 6 

s kvalifikáciou.  

Vekové zloženie:  do 30 rokov 15 

   do 40 rokov 16 

   do 50 rokov 22 

   do 60 rokov 12 Spolu: 65 výchovných pracovníkov 

Priemerný vek učiteľov je cca 40 rokov. Zdravotný stav učiteľov celkom dobrý. 

V prvých mesiacoch školského roku zo zdravotných dôvodov ostala v stave chorých s. 

Chrenková Jozefína. Väčšiu absenciu mali s. Letko J., nemocničné liečenie, s. 

Šingliarová, s. Dybalová po 28 dňoch na liečení, s. Buková na liečení, s. Bílešová -

nemocná, s. Letková – nemocničné liečenie ako aj s. Ďuranová a s. Králiková. V tomto 

roku dosiahla kvalifikáciu s. Oľga Rúfusová pre Jr. a Hv.  

Ku dňu učiteľov bola vyznamenaná titulmi s. Kolláriková Anna – Zaslúžilý učiteľ – s. 

Letková Božena – Vzorný učiteľ – 

Zvyšovanie úrovne učiteľov: 

VSV sa zúčastňovali všetci učitelia straníci i nestraníci. Boli zriadené 2 študijné 

útvary. V prvom boli zaradení učitelia 1 – 5 a ŠD. Vedúcou tohto krúžku bola s. 

Sumecová. V druhom útvare boli zaradení učitelia roč. 6 – 9. Vedúcou bola s. 

Kučmová. Boli prebrané všetky 3 témy i Poučenie z krízového vývoja. Všetci 

účastníci prešli individuálnymi záverečnými pohovormi pred určenými komisiami, na 

ktoré sa veľmi zodpovedne pripravili.  

V školskom roku boli 4 klasifikačné vyhodnocovacie porady. Vyhodnocovacie porady 

boli taktiež 4. 4-krát  za školský rok sa zišli MZ a PK v každej triede a predmete. 

Učitelia si na nich odovzdávali svoje poznatky zo svojich predmetov, z pridelených 

časopisov, skúsenosti zo seminárov, radili sa, ako účelne urobiť špeciálne učebne. 

Vedenie školy sa schádzalo každý týždeň v stredu. 

 



Triedy boli pridelené takto:  

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ 

I.A 27 Galvanková Anna 

I.B 28 Balková Anna 

I.C 24 Letková Božena, Anna Trpišová od  

I.D 26 Stráňavová Jolana 

I.E 28 Bartošová Gerta 

I.F 23 Ďuranová Anna 

II.A 28 Petrušková Alica 

II.B 29 Rudincová Mária 

II.C 30 Suchánková Anastázia 

II.D 29 Buchová Mária 

II.E 28 Králiková Mária 

II.F 12 Sílešová Mária 

III.A 2 Škorvagová Antónia 

III.B 28 Grančičová Karla 

III.C 22 Potočárová Oľga 

III.D 28 Kubatková Marta, Žofia Vahančíková od 

III.E 26 Brodňanová Milena 

III.F 27 Valčuhová Anežka 

IV.A 35 Nekorancová Ružena 

IV.B 34 Ševecová Helena 

IV.C 34 Mušková Melánia 

IV.D 33 Mindeková Anna 

V.A 33 Fábiková Ľudmila 

V.B 33 Rábiková Marta 

V.C 32 Černianská Anna 

V.D 32 Koláriková Anna 

V.E 33 Sláfkovská Marta 

VI.A 29 Drexlerová Jana 

VI.B 29 Čuntala Benedikt 

VI.C 30 Čápková Mária 

VI.D 30 Macurová Emília 

VII.A 31 Eleonóra Paulinyová, Kučmová Božena od 



 

VII.B 31 Chrenková Jozefa, Macášek Ľudovít od 

VII.C 33 Dybalová Anna 

VII.D 34 Tomčík Milan 

VII.E 20 Bílešová Anna 

VIII.A 27 Lisková Cecília 

VIII.B 25 Čuláková Gerta 

VIII.C 25 Moravcová Margita 

VIII.D 25 Ševčíková Irena 

VIII.E 26 Králik Ernest 

IX.A 29 Tóthová Anna 

IX.B 29 Kováčová Vilma 

IX.C 30 Ševčík Justín 

IX.D 28 Galvánek Viliam 

45 tried + 1 ŠZT /15 ž./   
 

(V kronike nie je uvedený dátum, od ktorého bolo za chýbajúcich triednych učiteľov 

zastupovanie) 

Na škole pôsobili bez triednictva : s. Anastázia Buková, s. Daniela Polláková a s. 

Rúfusová Oľga. 

Vedenie školy:  

Justín Letko, riaditeľ školy 

Cyril Ševčík, zástupca riaditeľa školy 

Elena Šingliarová, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mária Sumecová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

Diferenciácia vyučovacieho procesu: 

V roč. 1. – 5. bola v 2. ročníku utvorená vyrovnávacia trieda. Do nej bolo zaradených 

12 žiakov, ktorí mali v prvom ročníku veľmi slabý prospech. Jednou z dôležitých úloh 

vyrovnávacej triedy bolo vzbudiť záujem a získať žiakov pre školskú prácu. Cieľ bol 

v priebehu roka docielený. Všetci žiaci tejto triedy dosiahli vo všetkých predmetoch 

lepšie výchovno – vyučovacie výsledky.  

Žiakov s narušeným chovaním a slabým prospechom zaradili do špeciálnej záverečnej 

triedy. Do tohto kolektívu bolo zaradených 15 žiakov, ktorí mali možnosť oboznámiť 

sa aj s učivom vyšších ročníkov, najmä 9. ročníka. Zaradenie žiakov do tejto triedy 

veľmi prospelo, lebo im bolo zamedzené ovplyvňovať chovanie iných žiakov a mohla 



sa im venovať zvýšená starostlivosť. Z 15 žiakov 3 neprospeli pre zlú dochádzku 

a nezáujem o vyučovanie. Tieto výsledky by neboli dosiahli v kmeňových triedach. 

Triedu viedol s. Jaroslav Jablonský.  

Na pomoc v oblasti ideovo politickej a mravnej sa previedli tieto akcie: 

3 akadémie z príležitosti 50. výročia založenia KSČ 

11 prednášok z príležitosti pamätných výročí 

16 besied so starými členmi strany 

57 besied o literárnych dielach s tématikou bojov robotníckej triedy 

8 návštev pamätných miest 

3 divadelné predstavenia 

164 listov bolo odoslaných do ZSSR 

116 listov zo ZSSR 

7 filmových predstavení: Kapitán Suvorov, Jánošík, Trojnásobná previerka, 

Nepokorení, Medzi dvoma, Kačiatko 

88 filmov premietaných vlastnými premietacími prístrojmi 

 

Počet prihlásených na NV 458 z celkového počtu 898, čo činí 51, 2 % nám káže 

systematickejšie a účinnejšie pracovať s rodičmi, a to cestou prednášok a schôdzok.  

Aj nízky počet žiakov so zníženou známkou z chovania 22 udáva, že prevažná väčšina 

žiakov sa správa slušne, kultúrne. Na ústupe sú prípady krádeží žiackych vecí 

v šatniach a v učebniach. Pokleskov v chovaní sa dopúšťajú žiaci v čase 

mimovyučovacom, čo príslušníci VB prešetrujú v škole. Títo žiaci po dokončení 

školskej dochádzky sú trvalým pracovným objektom príslušníkov verejného poriadku.  

Výsledky výchovy k voľbe povolania: 

V tomto školskom roku končí školskú dochádzku 132 žiakov, z toho 72 dievčat takto: 

v SZT ............   15 

8. ročník .......     1 – bude pokračovať v 9. ročníku  

9. ročník........ 116 žiakov  

Z uvedeného počtu žiakov sa prihlásilo na výberové školy 71 žiakov (50 dievčat) a to: 

SVŠ – Gymnázia   43 – 34 d. 

Stredné odborné školy 25 – 16 d. 

Vojenské školy    3 

Zo 71 žiakov urobilo prijímacie pohovory na výberové školy 70 žiakov, 1 žiačka 

podľa hlásenia SEŠ v Čadci skúšku neurobila 

Do učebného pomeru sa prihlásilo celkom 60 žiakov – 21 dievčat. Z uvedeného počtu: 

Strojníctvo ................ 12  Doprava a spoje     3 

Elektrotechnika ........ 13  Ostatné učebné odbory 30 

Stavebníctvo .............   1 



So 14 žiakmi bola uskutočnená exkurzia do baní, no napriek tomu sa nám nepodarilo 

získať ani jedného baníka. Exkurzie boli prevedené do Bučiny Zvolen a Sklární 

Zlatno.  

Na škole je 12 žiakov cigánskeho pôvodu, z nich 8 prospeli, 2 neprospeli a 2 nie sú 

klasifikovaní.  

Prospech žiakov: 

Z celkového počtu 1307 žiakov prospelo 1241 žiakov, čo činí 94,9 % . 192 žiakov je 

vyznamenaných = 27,6 %. Neprospelo 64 žiakov a dvaja sú neklasifikovaní.  

Chovanie: 

Oproti I. polroku sa chovanie zhoršilo o 10. Celkom bolo 28 znížených známok 

z chovania. Z toho sú 3 známky z chovania III. stupňa a 25 známok II. stupňa. Príčiny 

sú: neospravedlnené hodiny, porušovanie školského poriadku, vulgárne chovanie 

žiakov, rôzne krádeže.  

Dochádzka: 

Činí 3,9 % . Dochádzku kazia žiaci cigánskeho pôvodu, ktorí sústavne porušujú 

a nevadí im ani zásah MsNV, ktorý rodičom týchto žiakov vymeral pokutu strhnutím 

určitej čiastky rodinných prídavkov.  

Na ročníkoch 6. – 9. najlepší prospech dosiahli 7.E, 8.D, 9.C,kde všetci žiaci 

prospievajú a je 16 žiakov vyznamenaných. Najhoršie v prospechu sa javia 7-me 

ročníky, kde je % neprospechu až 10,8 % , potom 6. ročníky, kde % neprospechu je 8 

%. 7.D trieda je najhoršia v prospechu. Tu neprospelo 8 žiakov.  

Súťaž v recitácii poézie a prózy: 

Do decembra 1970 prebehli triedne kolá, z ktorých víťazi sa v januári zúčastnili škol. 

kola Hviezdoslavovho Kubína. Do obvodového kola postúpili 5 žiaci a do okresného 

kola traja žiaci: Stanová, Rezetka, Kaprálová, kde získali Milan Rezetka v próze 2. 

miesto a Elena Kaprálová v poézii 3. miesto. Po triednych kolách Puškinovho 

pamätníka konalo sa školské kolo, z ktorého víťazi postúpili do obvodového kola. Boli 

to v kategórii 6. - 7. ročníka zvíťazila Alica Čepelová, ktorá postúpila do okresného 

kola a v kategórii 8. - 9. ročníka postúpili do obvodového kola: D. Šeclová, Ján Hajaš, 

M. Štefánik, J. Skřivánková a Duksová M. Z nich v okresnom kole dostal čestné 

uznanie M. Štefánik z 9.D.  

V tomto roku sa prvýkrát poriadala - Olympiáda ruského jazyka - . Do nej boli určení 

len žiaci 8. ročníka. Zo školského kola postúpila do okresného kola Zuzana Bobáková 

z 8.A. Tam sa umiestnila na III. mieste.  

Družba Suvorov – Kysucké Nové Mesto: 

Naši žiaci v počte 45 dopisujú si so žiakmi ZSSR. Vymenili si cca 120 listov. 

I učiteľský kolektív si vymieňa so suvorovskými učiteľmi listy. Dostali sme 6 listov, 

odoslali 1 darček – knihu – Vysoké Tatry a pripravených je niekoľko darčekov na 

zaslanie.  

 



MO: 

Do okresného kola matematickej olympiády sa dostalo 6 žiakov, do krajského kola sa 

dostal Milan Kučma z 9.A triedy.  

Na FO sa prihlásilo 10 žiakov. V okresnom kole sa umiestnili ako úspešní riešitelia 

dvaja žiaci a z nich 1 bol aj v krajskom kole fyzikálnej olympiády.  

Výsledky vo výtvarnej výchove sú dobré. Dôkazom sú početné výstavky v škole, 

získané ceny a diplomy.  

Bohatá bola aj činnosť krúžkov telesnej výchovy: Krúžok atletiky viedol s. uč. 

Tomčík, krúžok športovej gymnastiky viedla s. Polláková, krúžok hádzanej s. uč. 

Galvánek, ZTV viedla s. Drexlerová, krúžok futbalový viedol s. Čuntala. V rámci 

školy previedli sa tieto súťaže: medzitriedny futbalový turnaj žiakov 6. tried, školské 

kolo v lyžovaní, turnaj v basketbale 8. a 9. tried na počesť 50. výročia založenia KSČ, 

turnaj v hádzanej žiakov 9. tried. V športových súťažiach mimo školy, zúčastnili sa 

žiaci našej školy na V. ročníku v ľahkoatletickom trojboji. Vo finále naši žiaci získali 

1. miesto v kategórii mladšie žiačky, 2. miesto v kategórii starší žiaci, 3. miesto 

v kategórii mladších žiakov. V dlhodobej súťaži v hádzanej chlapci i dievčatá získali 

3. miesto. Bol prevedený III. ročník turnaja v rámci oslobodenia Kysuckého Nového 

Mesta Sovietskou armádou a 50. výročia založenia KSČ. Celkove bolo zastúpených 14 

škôl okrem iných: ZDŠ - Třinec, ZDŠ – Martin, ZDŠ – Čadca, ZDŠ – Frýdek Místek 

atď.  

Práce žiakov zo školských dielní boli vystavené aj na okresnej výstave STTM, na 

ktorej získali 1. cenu za  súbor zhotovených pomôcok. ZRPŠ  vyučujúcim na práce 

v dielňach zakúpilo univerzálnu pomôcku na rezanie, vŕtanie, čapovanie, brúsenie, 

smirkovanie, sústruženie v cene 2950,- Kčs.  

Žiaci i vyučujúci previedli túto verejno – prospešnú prácu: 

1. V jesennom období sa zúčastnili zberu zemiakov na ŠM v Kysuckom Novom Meste 

všetci žiaci roč. 6. – 9. Za prácu dostali vyše 3000,- Kčs, za ktoré sme dvakrát 

uskutočnili zájazd do PĽR za účelom navštívenia pamätných miest z II. svetovej vojny 

/Osvienčim, Poronin/.  

2. Dokončili výstavbu a opravu oplotenia priestranstva v okolí školy i v okolí 

školských pozemkov Dĺžka oplotenia cca 500 m. 

3. Dokončili sme výsadbu okrasných kríčkov v okolí školy 3000 ks. 

4. Dokončili sme výsadbu 100 ks ovocných stromov v pionierskom sade ZDŠ, ktoré si 

žiaci sami vypestovali od jadierka.  

5. Podieľali sa pri úprave okolia školy, MsMŠ, pri budove na nádraží po GO, upravili 

okolie na ploche 400 m2. 

Práca PO: 

Všetkých 781 pionierov si dňa 22. apríla 1971 obnovilo sľubom príslušnosť k tejto 

masovej organizácii detí. Sú zadelení v 29 oddieloch. PO vyhlásila na počesť 50. 

výročia založenia  KSČ celoštátnu pioniersku hru – cesta červenou hviezdou -. 



Pionieri 6. – 9. roč. sa do tejto hry zapojili. Uskutočnilo sa 16 besied o vzniku a bojoch 

KSČ. Navštívili miesta bojov : Vrútky – Strečno, Martin. Banská Bystrica, Nemecká... 

Usporiadali 4 kvízy s tématikou KSČ. Na fond solidarity – Vietnam – odoslali 350,- 

Kčs. Nazbierali 1000 ks fliaš, 250 kg gaštanov, 150 kg sušených šípok, 5000 kg 

papiera. Odpracovali 4968 brigádnických hodín. Vydávali panelový časopis Mier.  

Pracovná činnosť ZRPŠ bola predovšetkým zameraná na zabezpečenie výstavby novej 

školy v Dolinskom potoku. S výstavbou sa má započať v7. – 8. mesiaci 1971. Výbor 

ZRPŠ schvaľoval finančné požiadavky školy. Previedlo sa 184 triednych ZRPŠ 

s hodnotnými výchovnými a politickými prednáškami. 

V ZO - KSS je organizovaných 19 učiteľov, všetci sú členmi ROH. 

S. uč. Králiková nacvičila s dramatickým krúžkom divadelnú hru Červený kvietoček.  

V ŠD bolo prihlásených 145 žiakov, ktorí pracovali v šiestich oddeleniach. Vedúcou 

vychovávateľkou bola s Danajová Oľga, ďalej pracovali ss. Ch. Pasienková, W. 

Martišová, E. Šulková, M. Hvozárová a s. Hofericová.  

Zamestnancami ZDŠ boli : s. Briestenská A., sekretárka, s. Schiller R., školník, s. R. 

Martinský, kurič, s. Kubalová, upratovačka, s. V. Chovaniaková, s. Bugáňová ml., s. 

A. Gašincová, s. Š. Šefárová, s. E. Chabroňová, s. K. Šidlová, upratovačky a s. H. 

Bugáňová st. , školníčka.  

V ŠJ pracovali: s. Starinská M., vedúca, s. J. Blaškovanová, vedúca kuchárka 

a pomocné s. K. Marušová, s. M. Šutková, s. A. Briššová a s. Kl. Sládeková.  


