Školský rok 1975 – 1976
Významné politické udalosti, ako 55. výročie zaloţenia KSČ, stranícke zjazdy,
XXV. zjazd KSSZ a XV. zjazd KSČ, ukončenie 5 RP boli včlenené do školského
plánu práce. Výchovno – vyučovací proces sa riadil podľa plánu práce školy. V ňom
boli určené hlavné úlohy Ministerstva školstva na rok 1975 – 76.
1. Prehlbovanie účinnosti komunistickej výchovy, zdokonaľovanie metód
a foriem ideovo – politickej výchovy v školskej, mimo triednej a mimo
školskej výchove
2. Sústavné zvyšovanie efektívnosti vyučovania a zniţovania počtu
zaostávajúcich ţiakov.
3. Profesionálna orientácia ţiakov a výchova k voľbe povolania.
4. Zvyšovanie ideovej, odbornej a pedagogickej úrovne učiteľov
a ostatných pedagogických pracovníkov.
5. Skvalitňovanie a zvyšovanie riadenia a kontroly.
Deti Kysuckého Nového Mesta dostali v školskom roku 1975 – 76 do uţívania
novú Základnú deväťročnú školu v Dolinskom Potoku. Na túto ZDŠ bolo odčlenených
560 ţiakov, čo je 20 tried a 17 súdruhov učiteľov so súdruţkou zástupkyňou Elenou
Šingliarovou.
Do plán práce školy bola cieľavedome začlenená zloţka „ Výchova
k vedeckému svetonázoru“, ktorá bola rozpracovaná v tematických plánoch,
výchovných plánoch učiteľov, bola konkretizovaná v MZ, PK, ateistickej komisii
i triednom ZRPŠ. Vyučujúci či uţ vo vyučovacom procese alebo v mimoškolskej práci
vynakladali veľké úsilie na pochopenie základných otázok svetonázorovej
a vedeckoateistickej výchovy ţiakov. V jednotlivých predmetoch poukazovali na
reakčnú úlohu náboţenstva , ľudáctva a fašizmu. Vyuţívali k tomu film, diafilm,
výstavku o svetonázorovej výchove, rozhlas a televíziu. Týmito výchovnými formami
a metodickými prostriedkami pôsobili na komunistické presvedčenie ţiakov. V tomto
školskom roku bolo prihlásených 156 ţiakov na NV, čo činí 25,6 %.
Vyučujúci viedli ţiakov k slušnému správaniu v škole i mimo školy, k úcte
k rodičom a k starším občanom. Počas celého školského roka viedli ţiakov
k dôslednému dodrţiavaniu školského poriadku. Iba 8 ţiakov malo zníţenú známku zo
správania pre záškoláctvo a krádeţe mimo školy. Pestovali v ţiakoch zmysel pre
kolektívnu zodpovednosť, presné plnenie úloh a socialistický vzťah k práci. Zapojili sa
do súťaţe „Neodhodíme ani kúsok chleba ani kúsok roţka“. Úspešne pracovali
záujmové krúţky – rádioamatérsky, fotografický a krúţok šikovných rúk. Na okresnej
súťaţi technickej tvorivosti mládeţe v ZK ZVL boli vystavené hodnotné exponáty, za
čo im komisia udelila diplom. Kladne bola hodnotená aj výstava prác ţiakov 1. – 9.
ročníka.
Na posilnenie a prehĺbenie internacionálnej výchovy sme vyuţili: Deň armády,
VOSR, FU, MDŢ, výročie narodenia V. I. Lenina, 30. výročie oslobodenia našej vlasti

Sovietskou armádou, XV. zjazd KSČ, 1. a 9. máj, 55. výročie zaloţenia KSČ. K týmto
významným dňom vyučujúci previedli 71 besied, 10 kvízov, 29 relácií do školského
a mestského rozhlasu, 92 násteniek, previedli 27 návštev pamätných miest.
Učitelia i ţiaci našej školy i naďalej upevňujú druţbu so školou v Suvorove i vo
Frýdku Místku. Vymenili si 132 listov so školou v ZSSR, 52 listov so školou v ČSR
a 207 listov so školami socialistických krajín. Dobudovala sa IRT, kde sa pravidelne
vymieňali a dopĺňali rôzne materiály. O dobudovanie sa najviac zaslúţili s. učiteľky
Lisková, Čuláková a Dybalová. Naši ţiaci sa zapojili dosúťaţí: Moja mama, Človek
a práca, Deti a mier, Trenčín 76. Ţiačka Buchová obsadila v okresnom kole súťaţe
„ZSSR očami detí“ II. miesto, 1 ţiačka v súťaţi „Čadca 76, I. miesto v grafike. Do
súťaţe HK sa zapojilo 62 recitátorov. Školské kolo malo vysokú umeleckú úroveň. Na
okresnom kole HK získali naši ţiaci jedno prvé miesto, dve druhé miesta a dve tretie
miesta. V literárnej súťaţi v 6., 7. a 8. ročníku sme obsadili 2. miesto, v 9. ročníku 1.
miesto. V súťaţi PP, ţiačka Mária Hagenová, víťazka okresného kola, v rámci kraja
obsadila III. miesto. I na olympiáde ruskej reči ţiačka Gabriela Mokáňová obsadila
v okresnej súťaţi I. miesto a v krajskom meradla bola na III. mieste.
V rozumovej výchove sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Z 936 ţiakov na
ročníkoch 1. – 9. neprospelo iba 22 ţiakov, čo je 2,3 %. Vyznamenaných bolo 177.
Podľa predmetov neprospeli ţiaci z vyučovacieho jazyka 14, z ruského jazyka 6,
z matematiky 19, z dejepisu 1. Tieto dobré výsledky sme dosiahli predovšetkým
individuálnym prístupom k ţiakom, pouţívaním nových foriem vyučovania, ako je
diferenciácia, skupinové vyučovanie, pouţívanie modernej didaktickej techniky,
doučovaním slabších ţiakov. Dopravnej výchove sme venovali tieţ značnú pozornosť.
Pripravili sme ţiakov na dopravnú súťaţ. Do okresného kola postúpili ţiaci 5.B triedy
a obsadili 4. miesto. Všetci vyučujúci sa podieľajú na práci PO SZM, usmerňujú
iskričkové a oddielové vedúce. Plnili s pioniermi hru: „Učíme sa od komunistov.“
V telesnej výchove plnili ţiaci podmienky odznaku zdatnosti, zúčastnili sa
pochodu 100 jarných kilometrov, rôznych športových podujatí a branných hier. Súdruh
učiteľ Fonš so streleckým krúţkom sa zúčastnili okresnej súťaţe veliteľa Východného
vojenského okruhu a získali IV. miesto a zúčastnili sa so streleckým krúţkom okresnej
streleckej ligy.
V obvodovom kole súťaţe „Melódie priateľstva“ ţiaci obsadili tri prvé, dve
druhé miesta a postúpili do okresného kola. Okrem toho ţiaci vystupovali na rôznych
oslavách, akciách ZPOZ pri MsNV. Celkove ţiaci vystúpili 36 krát. Tieto programy
pripravovali najmä súdruh učiteľ Čuntala, súdruţka učiteľka Vahančíková a súdruţka
učiteľka Káčeríková.
Všetci vyučujúci ročníkov 1. – 9. majú predpísanú kvalifikáciu. Z nich 8
vyučujúcich + zástupcovia riaditeľa absolvovali dvojročný kurz k prechodu na novú
koncepciu ZDŠ.
Školská dochádzka pri porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zhoršila
v priemere na ţiaka z 15,6 na 21,3, t.j. o 4,7 vymeškaných hodín. Dôvod pre zhoršenie
školskej dochádzky bolo veľký výskyt chrípky, niekoľko ochorení na infekčnú

ţltačku, zlomeniny pri zimných športoch. Výrazné zlepšenie nastalo v dochádzke
cigánskych ţiakov. Vlaňajší priemer bol 59,4, teraz 34,5, t.j. o 24,9 zameškaných
hodín lepší. Cigánske deti nemali ani jednu hodinu neospravedlnenú. Na škole máme 6
ţiakov cigánskeho pôvodu. Prospeli všetci. Výchovno vyučovacie výsledky u 2 sú na
veľmi dobrej úrovni a 4 na dobrej úrovni. Všetci 6 chodia pravidelne do školy,
nevymeškávajú bez dôvodu vyučovanie. Do školy chodia čistí, upravení, niet rozdielu
medzi nimi a ostatnými deťmi. Správanie majú slušné.
Všetci ţiaci končiaci povinnú školskú dochádzku sa zúčastnili prednášok,
besied o voľbe povolania, ktoré v rámci výchovnej a poradenskej činnosti previedla
súdruţka učiteľka Kučmová ako výchovný poradca. Láska k povolaniu sa však budila
aj v predmetoch Pracovné vyučovanie, Základy dielenskej výroby, Starostlivosť
o dieťa, Varenie a šitie... Stav prijatia ţiakov na stredné školy a do učebného pomeru
je nasledovný . Na štúdium bolo prijatých 41 ţiakov, do učebného pomeru 35 ţiakov,
do výroby sa umiestnilo 7 dievčat z 9. ročníka a 5 dievčat z 8. ročníka. O prijatí 3
chlapcov sme nedostali informáciu.
Pre zvyšovanie ideovej, odbornej a pedagogickej úrovne učiteľov boli v tomto
roku utvorené 2 krúţky základného stupňa IPVU. Jeden na ročníkoch 1. – 5., druhý na
ročníkoch 6. – 9. Počet zaradených učiteľov do krúţkov bol 33. V strednom stupni
študovali 2 súdruţky učiteľky a to jedna v 1. ročníku a jedna ukončila štúdium v 2.
ročníku. Vo VUML študujú 2 súdruţky učiteľky, jeden poslucháč štúdium ukončil.
Väčšina učiteľov pracuje v rôznych školských i mimoškolských organizáciách.
Všetci učitelia i zamestnanci školy sa podieľali na rozvoji aktivity a pracovnej
iniciatívy v rámci hnutia „Kaţdý po socialisticky.“ K XV. Zjazdu boli prijaté záväzky,
ktorých hodnota u učiteľov, zamestnancov a ţiakov predstavuje sumu 76 174 Kčs.
PO riadili súdruţky skupinové vedúce Jana Drexlerová a Daniela Lyková.
Školská jedáleň: Mária Starinská – vedúca a súdruţky kuchárky Kantoríková,
Marušová, Sládeková, Šutková, Bugáňová, Mečárová a Sýkorová.
Správni zamestnanci: Liščáková – administratívna pracovníčka, Schiller – školník,
Mečár – údrţbár, Gazdíková - školníčka a upratovačky Kubalová, Gašincová,
Chabroňová, Špačková, Vavreková, Hoštáková.
Triedy boli pridelené takto
Trieda

Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ

I.A

28

14

14

Balková Mária

I.B

29

16

13

Letková Boţena

I.C

29

16

13

Ďuranová Anna

I.D

29

16

13

Bartošová Gertrúda

I.E

24

11

13

Suchánková Anastázia

I.F

24

13

11

Králiková Mária

II.A

31

15

16

Petrušková Alica

II.B

32

15

17

Buchová Mária

II.C

25

13

12

Fábiková Ľudmila

II.D

30

13

17

Nekorancová Ruţena

III.A

30

12

18

Škorvagová Antónia

III.B

29

17

12

Grančičová Karla

III.C

29

17

12

Šimová Elena

III.D

29

15

14

Brodňanová Milena

IV.A

29

16

13

Mušková Melánia

IV.B

29

16

13

Pastuchová Zita

IV.C

28

14

14

Kubatková Marta

V.A

26

15

11

16

Kantoríková Anna

V.B

28

15

13

16

Sílešová Marta

V.C

26

14

12

14

Potočárová Oľga

VI.A

28

16

12

9

Dybalová Anna

VI.B

23

10

13

20

Tóthová Anna

VI.C

26

12

14

4

Ševčíková Irena

VI.D

29

15

14

4

Jablonský Jaroslav

VII.A

35

18

17

11

Buková Anastázia

VII.B

30

18

12

19

Káčeríková Anna

VII.C

35

24

11

9

Vahančíková Ţófia

VIII.A

34

15

19

9

Čuláková Gertrúda

VIII.B

32

16

16

10

Galvánek Viliam

VIII.C

32

19

13

7

Králik Ernest

IX.A

33

13

10

10

Lisková Cecília

IX.B

23

16

7

8

Ševčík Justín

IX.C

2

13

9

9

Moravcová Margita

Ďalej na škole bez triednictva vyučovali: Starinská Etela, Kučmová Boţena, Bílešová
Anna, Fonš František, Čuntala Benedikt, Lišková Elena, Galvánková Daniela
Vedenie školy: Šimo Anton, Sumecová Mária, Ševčík Cyril

Školská druţina: Danajová Oľga, Pasienková Charlotta, Gašpieriková Zdena,
Hofericová Mária, Martišová Vanda, Bestvinová Amália

Dňa 12.1.1976 v ranných hodinách tragicky zahynula sú druţka učiteľka Etela
Starinská. Dotĺklo srdce svedomitej učiteľky, čestnej súdruţky, dobrej manţelky
a matky. S jej telesnými pozostatkami sa rozlúčili dňa 14.1.1976 nielen smútiaca
rodina, kolegovia, súdruhovia a priatelia, ale aj široká verejnosť. Svoj večný sen sní na
cintoríne v Kysuckom Novom Meste. Česť jej pamiatke !

