
Školský  rok    1976 – 1977 
Celý výchovno vzdelávací systém sa riadil úlohami MŠ – SSSR vytýčených na 

školský rok 1976 – 77. Vychádzajúc z poznatkov minulých školských rokov sme 

pristúpili ešte zodpovednejšie k realizácii rozpracovania uvedenej problematiky. 

Snaţili sme sa vyhnúť akejkoľvek formálnosti a vyuţiť všetky moţnosti pre posilnenie 

výchovy k vedeckému svetonázoru. Všetky MZ a PK mali rozpracované úlohy 

komunistickej výchovy vo svojich plánoch. Väčšina učiteľov vyuţíva všetky moţnosti 

výchovného pôsobenia vo vyučovacom procese, vychádzajúc z obsahu preberaného 

učiva. K tomuto vyuţívali nedeľné dopoludnia a podujatia organizované v sobotu, 

ktorých sa uskutočnilo 77. Boli to vychádzky, športové súťaţe, film, divadlo, turistika 

a podobne. Na škole pracuje komisia svetonázorovej výchovy, ktorá úzko spolupracuje 

s vedením školy a triednymi učiteľmi. Všetky formy a metódy výchovných činností 

prispeli k zníţeniu počtu ţiakov prihlásených na NV. V školskom roku 1976 – 77 

rodičia odhlásili 50 ţiakov z vyučovania náboţenstva.  

Hlavným cieľom výchovného pôsobenia všetkých učiteľov bolo vštepovanie 

základných prvkov uvedomelej disciplíny u ţiakov. Viedli ţiakov k slušnému 

správaniu v kolektíve triedy. Z celkového počtu 990 ţiakov 1. – 9. ročníka malo 

zníţenú  známku z chovania 7 ţiakov druhého stupňa a 2 ţiaci tretieho stupňa. Dôvod: 

neospravedlnené hodiny, podvádzanie, vulgárne správanie.  

Úroveň technickej tvorivosti mládeţe na škole je i pri nedostatku priestorov 

dobrá. Najkrajšie práce ročníkov 1. – 9. boli na školskej výstave v ZK  v počte 124, 

ktoré mala moţnosť vidieť široká verejnosť i rodičia. Najvodnejšie exponáty boli 

vystavované na okresnej STTM, na ktorej ţiaci získali jedno III. miesto a jedno čestné 

uznanie. Veľmi dobre pracoval krúţok šikovných rúk. 

Na prehĺbenie socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu 

bolo veľa podnetov predovšetkým vyuţívaním významných dní a výročí. Ţiakom sme 

vštepovali úctu a lásku k domovu, k rodnému kraju, k našej vlasti, k materinskej reči, 

k robotníckej triede, ku KSČ, k národom ZSSR a ostatným socialistickým krajinám. 

Prehlbovali sme bratské vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Ţiaci našej školy navštívili 

tieto pamätné miesta: kysucké pamätníky z 2. svetovej vojny, izbu P. Jilemnického vo 

Svrčinovci, izbu R. Jašíka v Turzovke. Cestovali za Ľ. Podjavorinskou v Bzinciach, 

navštívili hrad Beckov, Trenčín, Nosickú priehradu. Po stopách oravských klasikov: 

Námestovo, Dolný Kubín, Oravský zámok, Valašské múzeum, Roţňov pod 

Radhoštěm, zámok Buchlovice, Vranovskú priehradu, Znojmo, Lednice – zámok, 

botanická záhrada. K významným dňom a výročiam vyučujúci previedli 2x výzdobu 

obidvoch školských budov, zhotovili 140 násteniek, navštívili 32 filmových a 

divadelných predstavení, 60 besied o knihách, 20 relácií do školského rozhlasu, 20 

návštev do kysuckého múzea. Rozpracoval sa plán 60. Výročia VOSR. Vyučujúci 

rozvíjali dopisovanie našich ţiakov so ţiakmi Suvorovskej strednej školy, ako aj 

v iných mestách ZSSR. Dopisuje si kaţdý tretí ţiak. Aj učitelia si vymenili 5 listov a 2 

kniţné darčeky. Naša škola dostala 3 listy a 1 darček. 



Na škole venujeme veľkú pozornosť výchove talentovaných ţiakov, ktorí 

reprezentujú školu na rôznych podujatiach a súťaţiach. V obvodovom kole HK boli 

tieto výsledky: Táňa Galvánková I. kategória – próza – 3. miesto, pripravila s. Šimová. 

Adriána Ivaničová, II. kategória – 3. miesto, pripravila s. Škorvagová. Katarína 

Kapitulíková, III. miesto – poézia – 1. miesto. Mariana Staňová, III. kategória – próza 

– 3. miesto.  

Víťazi okresného kola HK: I. kategória – T. Galvánková – 3.C – próza – 2. 

miesto. III. kategória – K. Kapitulíková – 8.B – poézia – 2. miesto, M. Staňová – 9.A – 

próza – 2. miesto. Učitelia ruštinári taktieţ venujú pozornosť výchove recitátorov. I. 

kategória – Vladimír Behúň, VI. A – 3. miesto, Jana Kanisová, VIII. B – 3. miesto.  

Pozoruhodný úspech dosiahla naša škola v Olympiáde Rj. Ţiačka 8.B Jana Kanisová, 

získala v okresnom kole I. miesto, postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila 

taktieţ na I. mieste. Na celoslovenskom kole obsadila 6. miesto.  

V okresnej súťaţi detskej výtvarnej tvorby Čadca 77, ktorá bola usporiadaná na 

počesť 60. Výročia VOSR sa naši ţiaci umiestnili nasledovne: II. kategória – 2. Miesto 

– G. Brezániová – V.A, III. kategória 1. miesto – D. Buchová – VIII.B, II. miesto – M. 

Gregová – 7.A, textil: 2. miesto – E. Šusteková – 9.A trieda. V súťaţi „6. Výtvarný 

Trenčín“ ocenené práce v okrese: M. Gregová, I. Muška, Lišková. V súťaţi 

„Zaujímavá je práca v poľnohospodárstve“ – 1. cena – Hajašová – 7.A, „ZSSR očami 

detí“ ocenené – M. Gregová, kolektívna práca M. Gregová, Šusteková, Kubičková. 

„Môj domov“ /UNESCO/ vybraté do svetového kola všetky práce.  

V rozumovej výchove sme dosiahli dobré výsledky. Z 990 ţiakov na ročníkoch 

1. – 9. neprospelo 14 ţiakov, čo je 1,41 %. Jedna ţiačka v 1. ročníku a v 9. ročníku 

boli neklasifikované. V ročníkoch 5. – 9. So 444 ţiakov bolo vyznamenaných 171 

ţiakov, čo je 38,5 %. Neprospievajúci ţiaci sú na nízkej mentálnej úrovni, 

u niektorých sa prejavuje aj určitý stupeň debility. Pochádzajú z rodín, kde aj rodičia 

sú na nízkej duševnej úrovni, alkoholici, ktorí nemajú ukončenú úplnú ZDŠ. 

Celý výchovno vzdelávací proces sme skvalitňovali nielen zavádzaním nových 

foriem a metód práce, ako je problémové vyučovanie, samostatná práca, 

diferencovaný prístup k jednotlivým ţiakom.. Taktieţ sústavným opakovaním 

a utriedením učiva do systému. Oproti minulému školskému roku sa prospech zlepšil 

o 0,9 %. 

Dopravnú výchovu sme prevádzali na hodinách TV, na triednických hodinách, 

v prvouke i vo vlastivede a v iných predmetoch. Všetci ţiaci ročníkov 3. – 9. zúčastnili 

sa praktického školenia dopravnej výchovy na pojazdnom dopravnom ihrisku.  

Jednotu výchovného pôsobenia školy a rodiny zabezpečujeme triednymi 

schôdzkami ZRPŠ, pohovormi s rodičmi – 414 a návštevami v rodinách – 115. 

Pohovory prevádzame kaţdý prvý utorok v mesiaci v priestoroch školy. Táto forma 

styku vyučujúcich s rodičmi sa veľmi osvedčila. Na triednych schôdzkach ZRPŠ 

odzneli hodnotné výchovné prednášky, ktoré odprednášali i odborníci so socialistickej 

akadémie. 



Vo voľnom čase ţiaci prevádzali bohatú činnosť najmä v športovo – branných 

súťaţiach, na ktorých získali mnoho popredných miest. V ĽA „Jubilejný pohár“ k 60. 

výročiu VOSR – 1. miesto v okrese – 35 ţiakov, plnenie odznaku zdatnosti – 79 

odznakov. V rámci spolupráce so ZVL – TJ ţiaci športujú v oddieloch lyţiarskom, 

atletickom, plaveckom, stolnotenisovom, volejbalovom, futbalovom. 

Školská dochádzka bola v tomto roku pomerne zlá. Na ročníkoch 1. – 4. sa 

vyskytli infekčné ochorenia – osýpky, ruţienka, časté angíny. Na ročníkoch 5. – 9. sa 

vyskytlo záškoláctvo v 5 prípadoch. Počet neospravedlnených hodín je 275. Všetci 

ţiaci, ktorí bezdôvodne vymeškali vyučovanie boli hodnotení zníţenými známkami zo 

správania. Zníţenú známku II. stupňa má 7 ţiakov, z toho 1 dievča, známku III. stupňa 

majú dvaja ţiaci , z toho 1 dievča. Priemer ospravedlnených hodín na ţiaka je 20,97, 

priemer neospravedlnených hodín je 0,31 na ţiaka. Oproti minulému roku sa stav 

zlepšil o 0,19 %. 

Novú koncepciu čs. výchovno – vzdelávacej sústavy sme realizovali v 1. 

ročníku. Všetky vyučujúce, ktoré pôsobili v 1. ročníku boli pre túto prácu pripravené, 

absolvovali dvojročný preškoľovací cyklus. Práca vyţadovala od všetkých 

kaţdodennú, veľmi dôkladnú prípravu, sústavné štúdium metodík jednotlivých 

predmetov, zhotovovanie učebných pomôcok, predovšetkým na matematiku. Všetci 

ţiaci 1. ročníka učivo predpísané učebnými osnovami zvládli, okrem jednej, ktorá je 

duševne zaostalá. Vyučovanie podľa novej sústavy je náročné, no aktivizujúce. Uţ od 

1. ročníka sa rozvíja logické myslenie ţiakov. 

V tomto školskom roku sme mali na škole 11 ţiakov cigánskeho pôvodu. Všetci 

prospeli. Ani jeden ţiak nemal zníţenú známku z chovania, taktieţ ani 

neospravedlnené hodiny. Všetci sa správali slušne, neboli s ich výchovou problémy. 

Priemer vymeškaných hodín na jedného cigána bol 27,72. 

Celkove v školskom roku 1976/1977 vychádzalo 81 ţiakov z 9. ročníka a 35 

ţiakov z 8. ročníka. Z 15 – ročného dorastu na Gymnázium v KNM bolo prijatých 14 

ţiakov, SOŠ – 24 ţiakov, 4 – ročný učebný pomer s maturitou 12 ţiakov, učebný 

pomer 30 ţiakov, 1 ţiačka pre neschopnosť nebola zaradená. Zo 14- ročného dorastu 

z 6. ročníka bolo prijatých na Gymnázium 21 ţiakov a na OSŠ 14 ţiakov. Do 

učebného pomeru bolo zaradených 45 ţiakov, čo je 52,5 %, na banícke profesie 2 

chlapci, do ťaţkého priemyslu 10 ţiakov, do vojenských škôl boli prijatí 3 ţiaci, do 

škôl technického smeru 7 dievčat. Výchovným poradcom bola súdruţka učiteľka 

Boţena Kučmová.  

Do IPVU bolo zapojených 41 poslucháčov a jedna poslucháčka do stredného 

stupňa. Štúdium VUML ukončili 2 poslucháčky a 1 poslucháč ukončil 1. ročník 

VUML. Všetci poslucháči IPVU sa zúčastnili záverečných pohovorov. Vedenie školy 

s predsedom ZO KSS navrhuje, aby všetci vyučujúci a vychovávateľky boli zaradení 

do stredného stupňa. Jedna súdruţka vychovávateľka študuje popri zamestnaní na PŠ 

v Turčianskych Tepliciach. Väčšina učiteľov pracuje v rôznych školských 

a mimoškolských organizáciách. Aktívne pracujú v jednotlivých výboroch organizácií 

ZO KSS – 7, SZM – 4, ZČSSP – 7, ZPOZ – 8, SSŢ – 4, TJ – 6, poslanci NV – 2, 



neposlanci v komisiách NV – 5, sudca z ľudu – 2, miestne ľudové kniţnice – 3, iná 

angaţovanosť – 17.  

Práca PO SZM: 

V tomto školskom roku sa veľmi sľubne rozvíjala spolupráca s rodičmi na 

území patronátov BSP nad jednotlivými oddielmi PO, a to v 7.A, 6.A a v iných 

triedach. Väčšina vyučujúcich sa podieľa na práci PO SZM. Päť vyučujúcich 

pracovalo ako vedúce iskier, 4 ako vedúce PO.  Všetky úzko spolupracovali 

s pridelenými inštruktorkami, pomáhali organizovať rôzne akcie, ako aj oddielové 

schôdzky. Vyučujúce prvého ročníka za spolupráce skupinových vedúcich pomohli 

pripraviť sľub iskier, vyučujúce tretieho ročníka zas pioniersky sľub. Obidve tieto 

akcie sa previedli v rámci nedeľných dopoludní za účasti značného počtu rodičov. 

V PO SZM je organizovaných 956 pionierov a iskier, čo činí 95,1 %. Počet oddelení 

iskier: 12, počet iskier: 312. Počet oddielov mladých pionierov: 14, počet mladých 

pionierov: 269. Počet oddelení starších pionierov: 10, počet starších pionierov: 259. 36 

oddielov iskier a pionierov viedlo 16 zväzákov zo ZVL a 20 súdruţiek učiteliek 

z ročníkov 1 – 4. Okrem oddielových vedúcich s pioniermi a iskrami pracovalo 76 

inštruktorov – zväzákov Gymnázia z Kysuckého Nového Mesta.  

Pionieri boli zapojení do celoštátnej hry „Vţdy pripravení“. Úlohy hry ako 

i záväzky, ktoré si dali na počesť 60. výročia VOSR a na počesť II. zjazdu SZM, 

usilovne plnili. Boli prevedené besedy s príslušníkmi ĽA, ĽM a s protifašistickými 

bojovníkmi. Na fond solidarity bolo odvedené 523 Kčs. Pracuje klub internacionálnej 

druţby a Klub priateľov sovietskeho filmu. V tomto školskom roku bolo mnoho 

športovo – branných súťaţí. V rámci celoštátnej hry „Vţdy pripravení“ sme na našej 

škole usporiadali súťaţ o Partizánsky samopal. Preteku sa zúčastnilo 150 detí. Súťaţou 

hry bol aj Dukliansky pretek brannej zdatnosti . Naši pionieri v okresnom kole získali 

dve prvé a jedno tretie miesto. 

Druţina mládeţe: 

Bolo prihlásených 184 ţiakov. Títo ţiaci boli rozdelení do 8 oddelení, kde 

s nimi pracovali s. vychovávateľky. Výchovné pôsobenie vo svojej mnohostrannosti 

a rôznorodosti tvorilo dialektickú jednotu spoločne s výchovným pôsobením školy na 

ţiakov. Pri výchovných činnostiach ţiaci radi kreslili, počúvali rozprávky, poučné 

články. Pri rozumovej výchove utvrdzovali prebrané učivo z vyučovania. Zvýšenú 

pozornosť venovali slabším ţiakom. Po období XV. zjazdu sa kolektív ŠD zameral na 

plnenie úloh MŠ SSR, vyplývajúcich z novej koncepcie obsahovej prestavby sústavy. 

Súdruţky vychovávateľky sa pravidelne zúčastňovali ideovo politického školenia 

a školenia mnoţinovej matematiky. 

V školskom roku 1976 – 77 na škole bolo triednictvo rozdelené takto: 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 29 18 11   Suchánková Anastázia 

I.B 27 13 14   Ďuranová Anna 



I.C 30 16 14   Králiková Mária 

I.D 29 17 12   Nekorancová Ruţena 

I.E 29 13 16   Sílešová Marta 

II.A 29 15 14   Balková Mária 

II.B 22 11 11   Letková Boţena 

II.C 28 15 13   Petrušková Alica 

II.D 29 15 14   Buchová Mária 

II.E 22 11 11   Rudincová Mária 

II.F 24 12 12   Fábiková Ľudmila 

II.G 12 8 4   Potočárová Oľga 

III.A 30 15 15   Škorvagová Antónia 

III.B 30 13 17   Grančičová Karla 

III.C 29 15 14   Šimová Helena 

III.D 29 13 16   Brodňanová Milena 

IV.A 30 17 13   Mušková Melánia 

IV.B 29 16 13   Pastuchová Zita 

IV.C 30 17 13   Kubatková Marta 

IV.D 29 17 12   Kantoríková Anna 

V.A 28 15 13 14 Mestická Magdaléna 

V.B 27 15 12 12 Vahančíková Ţófia 

V.C 26 12 14 4 Ševčíková Irena 

VI.A 29 18 11 13 Bugalová Anna 

VI.B 30 17 13 14 Moravcová Margita 

VI.C 27 16 11 10 Zvarová Daniela 

VII.A 26 15 11 10 Dybalová Anna 

VII.B 24 10 14 20 Tóthová Anna 

VII.C 28 15 13 4 Ševčík Justín 

VII.D 31 17 14 7 Buková Anastázia 

VIII.A 28 14 14 4 Jablonský Jaroslav 

VIII.B 30 18 12 20 Káčeríková Anna 

VIII.C 34 22 12 9 Ševčíková Irena 

IX.A 24 12 12 8 Čuláková Gertrúda 

IX.B 24 13 11 10 Galvánek Viliam 

 



IX.C 27 15 12 6 Králik Ernest 

 

Vedenie školy pracovalo v zloţení: Anton Šimo - riaditeľ 

                                                           Cyril Ševčík – zástupca riaditeľa 

                                                           Mária Sumecová – zástupca riaditeľa 

 

Bez triednictva na škole vyučovali títo súdruhovia učitelia: 

Kučmová Boţena, Bílešová Anna, Čuntala Benedikt, Lišková Elena, Galvánková 

Daniela 

V školskej druţine pracovali: Danajová Oľga – vedúca, s. Hoffericová, s. 

Gottpreisová, s. Gašpieriková, s. Herdová, s. Bučková, s. Bestvinová 

Školskú jedáleň viedla s. vedúca Mária Starinská. V jedálni pracoval 7 členný kolektív 

kuchárok. 

O čistotu a poriadok školy zodpovedal s. školník Rudolf Schiller a 6 členný kolektív 

upratovačiek a údrţbár. 

 


