
Školský  rok    1979 – 1980 
Tento školský rok priniesol veľa nového. Deti Kysuckého Nového Mesta 

dostali do uţívania ďalšiu novú školu na Gottwaldovej ulici. Na túto školu sa odčlenili 

ţiaci, 22 učiteľov, 4 vychovávateľky, 1 vedúca PO, riaditeľ školy a súdruţka 

zástupkyňa. Do vedenia školy na Nábreţí kpt. Nálepku bola ustanovená súdruţka 

Margita Bačová, zástupcom riaditeľa ostal súdruh Cyril Ševčík.  

Nový projekt výchovno vzdelávacej sústavy pokračoval vo 4. ročníku, čím sa 

dokončila prestavba na ročníkoch 1. – 4. Základným východiskom pre činnosť školy 

pre činnosť školy a metodických orgánov  boli závery XV. zjazdu KSČ ako aj 15. 

zasadnutie ÚVKSČ. Máme jasnú predstavu o tom, ţe len tvorivá práca vynesie ţiakov 

na vyšší stupeň schopností. Poloţili sme dôraz na kvalitu a efektívnosť. Vyuţili sme 

celý rad príleţitostí a moţností umocniť ideové zdroje komunistickej výchovy ţiakov, 

a to pri formovaní základov vedeckého svetonázoru, prehlbovanie socialistického 

uvedomenia, upevňovanie komunistickej morálky, pestovanie socialistického vzťahu 

k práci. K tomu sme vyuţili jubilejné výročia v tomto roku a preniesli sme ich rôznymi  

formami do vedomia ţiakov. Najhodnotnejším podujatím bola akadémia k 35. výročiu 

oslobodenia nášho mesta slávnou Sovietskou armádou.  

V príprave mládeţe pre prácu a pre ţivot je prvoradou úlohou mravná výchova. 

Pre túto výchovu sa stali populárnymi turistické pochody na pamätné miesta , výstup 

na Lemošnú,  na Raču a letný pioniersky tábor. V tomto školskom roku akoby vzrástlo 

ekonomické cítenie ţiakov, čo sa prejavilo vo verejnoprospešnej práci, hlavne v zbere 

odpadových surovín. V tomto roku ţiaci nazbierali najviac odpadových surovín za 

existencie tejto školy.  

V okresnej výstave STTM škola získala 3. miesto v úţitkovom umení a čestné 

uznanie za výrobok technického krúţku. Celospoločenské dianie v našej vlasti 

i medzinárodné vzťahy nútia učiteľov, aby všetky tieto momenty a to v širokých 

súvislostiach ţiakom vysvetľovať, prizývať na prednášky a besedy ľudí, ktorí na 

politických sekoch pracujú.  

Vo vyučovacom procese estetická výchova sprevádza vlastne kaţdú činnosť. 

Zvlášť ale estetické ciele sa splnili v literárnej výchove, kde sa dosiahli aj výraznejšie 

úspechy, účasť v umeleckom prednese slovenskej poézie v krajskom kole a v ruskej 

poézii 4. miesto v celoslovenskom kole. Z hudobných súťaţí sme sa zúčastnili Melódií 

priateľstva, Ľudová pieseň a prehliadky zborového spevu. Výtvarné súťaţe: Výtvarný 

a literárny Trenčín a Čadca 80. Tu viaceré práce získali ceny. 

Z celkového počtu ţiakov neprospelo len 5 ţiakov, čo činí 0,9 %. 

S vyznamenaním prospelo 119 ţiakov, čo je 52 %. Školu navštevuje 26 cigánskych 

detí, z toho 2 ţiačky siedmeho ročníka boli vyznamenané. Z rôznych súťaţí, zdravotná 

hliadka mladších ţiakov bola v okrese na 1. mieste a postúpila do celoslovenského 

kola. Tu sa umiestnila v prvej polovici. S úspechom boli nacvičené skladby Mladšie 

ţiactvo a Staršie ţiačky pre miestnu a okresnú Spartakiádu 80. Vo voľnom čase boli 



uskutočnené rôzne športovo – branné súťaţe vo futbale, vybíjanej, stolnom tenise, 

pionierskom semafore, streľba, partizánskom samopale, dopravnej súťaţi, ľahkej 

atletike a ďalších. Výraznejšie úspechy boli dosiahnuté: 1. miesto v orientačnom behu 

v okresnom kole ţiak Ľ. Šuška 8. ročník, 3. miesto v stolnom tenise ţiačka Ľ. 

Staníková v Partizánskom samopale starší ţiaci, 6. miesto v Partizánskom samopale 

mladšie ţiačky, 4. miesto v pionierskom semafore starší ţiaci, 5. Miesto. V rámci PO 

SZM pracovalo 14 záujmových krúţkov. Výsledky ich činností sa prejavili pri 

vonkajšej reprezentácii školy.  

Všetci pracovníci sa riadili plánom práce školy a čiastkové úlohy plnili podľa 

mesačných plánov priebeţne. Pracovníčky ŠJ pod vedením s. Márie Starinskej získali 

bronzový odznak BSP. Vychovávateľky a vyučujúci boli zaradení do jednotlivých 

foriem štúdia politického, odborného, metodického a tieţ v rámci preškoľovania na 

novú koncepciu v ročníkoch 5. – 8. Angaţovanosť učiteľov a ostatných pracovníkov 

vo verejnom a politickom ţivote bola u prevaţnej väčšiny rozsiahla, ba mnoho 

pracovníkov pociťovalo prílišnú preťaţenosť. 

Na správnu voľbu povolania boli zainteresovaní: triedny učiteľ, učitelia 

jednotlivých predmetov, PO SZM, výchovná poradkyňa. V oblasti výchovy k voľbe 

povolania prevádzali sa prednášky pre rodičov na triednych ZRPŠ, besedy so ţiakmi 

o prioritných povolaniach, besedy s náborovými pracovníkmi baní, vojenských škôl, 

závodov a podnikov. 

Rozmiestnenie 14 – ročného a 15 – ročného dorastu je nasledovné: Spolu 

ukončilo povinnú školskú dochádzku 43 ţiakov. Na výberové školy bolo 

rozmiestnených 24 ţiakov. 

15 – ročný dorast 

Gymnázium v KNM   1 dievča 

SEŠ v Čadci    2 dievčatá 

SPDŠ vo Zvolene   1  chlapec 

SVOŠ vo Valašskom Meziříčí  1 chlapec 

 

14 – ročný dorast 

 

Gymnázium v KNM  5 ţiakov 

SPŠS     2 ţiaci 

SPŠ stavebná    1 ţiak 

SEŠ v Čadci    3 ţiaci 

SZŠ v Ţiline    1 ţiačka 

 

Do učebného pomeru sme usmernili z deviateho ročníka 21 ţiakov, z toho  2 na 4 – 

ročný učebný odbor s maturitou, z ôsmeho ročníka 1 ţiačku a 2 na 4 – ročný odbor 

s maturitou. 1 dievča (6. ročník) a 1 chlapec (5. ročník) z 15 – ročného dorastu 

ostávajú doma, neschopní zaradenia. Školská dochádzka bola rušná rôznymi 

ochoreniami, takţe na 1 ţiaka pripadá priemerne 21,83 hodín. Neospravedlnená 

absencia bola u 2 ţiačok cigánskeho pôvodu, riešené na MsNV. Zlepšenie nastalo aţ 



po tomto zásahu, keď boli odňaté rodinné prídavky. Chovanie ţiakov je v celku dobré. 

Rezervy sú ešte v chovaní ţiakov mimo školy, čo sa prejavilo ako vandalizmus 

v školskej záhrade, kde počas voľných sobôt a nedieľ polámali stromčeky a zničili 

úrodu. Zníţenú známku zo správania mali 3 ţiaci. E. Dubáň – II. stupeň, Š. Gazdík – 

II. stupeň za nedisciplinovanosť , Facunová – II. stupeň – za záškoláctvo.  

 PS Iskra organizuje vo svojich radoch 90 iskier, 275 mladších pionierov a 159 

starších pionierov. O ich činorodú prácu sa staralo 20 oddielových vedúcich a 37 

inštruktorov. PS Iskra vedie s. Drexlerová. Činnosť PS sa riadila jednotnou sústavou 

záväzných poţiadaviek VS. Pozostávala z úloh motivovaných vlastnosťami zvieratiek 

a Troch plamienkov pionierskeho znaku pre iskry. Pionierske plamene plnili mladší 

pionieri a Pionierske cesty starší pionieri. Všetky pionierske oddiely poţiadavky im 

prislúchajúce z VS splnili na 100 %. Druhú časť VS – záujmové odznaky splnilo 132 

pionierov a tretiu časť VS – odznak odbornosti splnilo 578 pionierov. Vo verejno 

prospešnej činnosti nazbierali 6950 kg papiera, 1600 kg ţeleza, 1395 ks fliaš, 623 kg 

gaštanov, 97 kg šípok a 81 kg pomarančovej kôry. 

 

V školskom roku 1979 -1980 bolo triednictvo rozdelené nasledovne: 

 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 31 16 15   Anna Šidlová 

I.B 31 17 14   Mária Králiková 

I.C 31 19 12   Viera Matisová 

II.A 26 15 11   Anna Ďuranová 

II.B 26 13 13   Oľga Potočárová 

II.C 26 11 15   Antónia Škorvagová 

ÍI.D 12 9 3   Helena Ševecová 

III.A 24 13 11   Ľudmila Fábiková 

III.B 25 13 12   Marta Kubatková 

III.C 24 13 11   Elena Šimová 

IV.A 28 16 12   Aneţka Valčuhová 

IV.B 28 16 12   Anna Staškovanová 

V.A 31 18 13 17 Anna Dybalová 

V.B 30 16 14 21 Oľga Rúfusová 

VI.A 28 10 18 16 Ernest Králik 

VI.B 27 8 19 15 Anna Tóthová 

VII.A 28 16 11 12 Daniela Zvarová 

VII.B 28 16 12 13 Justín Ševčík 

VIII.A 32 19 13 19 Daniela Galvánková 
 



IX.A 25 14 11 6 Ţofia Vahančíková 
 

Na škole ďalej pracovali bez triednictva B. Kučmová, Ľ. Mušková, D. Vnuková 

Vedenie školy: Margita Bačová – riaditeľka školy, Cyril Ševčík – zástupca riaditeľa 

ŠD: Oľga Danajová, vychovávateľky Vanda Herdová, Mária Hofericová, Lýdia 

Bučková 

Vedúca ŠJ ostáva naďalej Mária Starinská + 7 členný kolektív kuchárok 

Na zaslúţený odpočinok odišla s. uč. Melánia Mušková a s. školník Rudolf Schiller. 

O čistotu školy dbalo 5 upratovačiek so školníčkou s. M. Chudinovou a údrţbárom 

súdr. Medzihorským.  


