
Školský  rok    1980 – 1981 
 Celý výchovno vzdelávací proces v školskom roku 1980 – 81 sa riadil hlavnými 

úlohami MŠ, ktoré boli podrobne rozpracované v pláne práce školy, plánoch triednych 

učiteľov a vedenia PO SZM. Prácu školy ovplyvnili také udalosti ako XVI. Zjazd 

KSČ, 60. výročie zaloţenia KSČ a Voľby do zastupiteľských orgánov. 

 Na škole bolo 402 ţiakov 1. – 4., ktorí tvorili 15 tried a vyučovali sa v 3 

budovách. 5 tried navštevovalo školu na ulici Ľ. Štúra, 5 tried bolo umiestnených 

v novovybudovaných priestoroch ŠD  a 5 tried sa vyučovalo striedaním na smeny 

v hlavnej budove. 260 ţiakov ročníkov 5. – 9. vytvorilo 10 tried. Celý chod školy 

riadila s. riaditeľka Margita Bačová. S. Lýdia Olexová, zástupkyňa riaditeľky školy 

a s. Cyril Ševčík, zástupca riaditeľa školy. 

 Bola nadviazaná druţba s českou školou v Českom Tešíne, Ostravská ulica. 

Nastalo dopisovanie medzi jednotlivými triedami, výmena drobných darčekov 

a suvenírov. Na úseku ZO ROH uskutočnila sa 1 návšteva pedagogických pracovníkov 

z Českého Tešína do Kysuckého Nového Mesta. 

 Školskú kroniku uţ 9 rokov píše s. uč. Oľga Potočárová. Ako učiteľka ročníkov 

1. – 5. pracuje v školských sluţbách od roku 1958/59. Na tunajšej škole vyučuje od 

roku 1970-71. Pôsobí poväčšine v niţších ročníkoch zväčša v 2. ročníku.  Okrem 

pracovných povinností, vedie oddiel iskier, je správcom kabinetu 1. - 4. ročníka. Vo 

výbore ZO ROH vykonáva funkciu tajomníka. Vo verejnom a politickom ţivote sa 

angaţuje tým, ţe je členkou Občianskeho výboru č. 12 a vystupuje v ţenskom 

speváckom zbore „Lúč“. Je matkou 3 detí, z ktorých 2 synovia sú štátni zamestnanci, 

ako vojaci z povolania a dcéra je ţiačkou SOU v Liptovskom Mikuláši. 

I.A 29 13 16   Anna Šidlová 

I.B 27 10 17   Mária Králiková 

I.C 26 12 14   Viera Matisová 

I.D 26 10 16   Antónia Škorvagová 

II.A 29 14 15   Anna Ďuranová 

II.B 29 15 14   Oľga Potočárová 

II.C 26 15 11   Ševecová Helena 

ÍI.D 24 12 12   Viera Vráblová 

II.E 13 8 5   Elena Vlčáková 

III.A 30 16 14   Aneţka Valčuhová 

III.B 30 16 14   Anna Staškovanová 

III.C 29 14 15   Eva Chlebuchová 

IV.A 29 16 13   Ľudmila Fábiková 



 

IV.B 28 14 14   Marta Kubatková 

IV.C 28 15 13   Elena Šimová 

V.A 30 18 12   Anna Bugalová 

V.B 30 18 12   Ţofia Vahančíková 

VI.A 25 15 10   Ľudmila Mušková 

VI.B 25 14 11   Anna Dybalová 

VI.C 26 12 14   Oľga Rúfusová 

VII.A 25 9 16   Ernest Králik 

VII.B 27 9 18   Anna Tóthová 

VIII.A 28 16 12   Justín Ševčík 

VIII.B 29 16 13   Dana Zvarová 

IX.A 17 13 4   Daniela Galvánková 

 

Bez triednictva na škole ďalej pôsobili s. uč. Kučmová, Drahomíra Vnuková a Daniela 

Vnuková. Vedúcou PO naďalej bola s. Jana Drexlerová. Školskú druţinu viedla s. 

Oľga Danajová, spolu so súdruţkami vychovávateľkami M. Hofericovou, A. Hrubou, 

V. Herdovou a L. Bučkovou.  

 Vo výchovno vzdelávacom procese sa dosiahli takéto výsledky: Z celkového 

počtu 679 ţiakov neprospelo 1,76 %. Títo ţiaci počas školského roka vymeškali 

14 330 hodín, z toho 323 neospravedlnených. Pi porušovaní zásad školského poriadku 

sme boli nároční pri posudzovaní a udeľovaní trestu, kedy pre záškoláctvo a iné 

priestupky bolo zníţených 12 známok 2. stupňa, čo činí 1,76 %. Cigánske deti majú 

svoje pevné miesto v detskom kolektíve, sú zastúpené v detskom pionierskom aktíve 

vo vedení pionierskej skupiny a pionierskych oddielov. Mnohí z nich aktívne pracujú 

v záujmových krúţkoch, výraznejšie sa presadili vo folklórnej skupine ţiakov piateho 

ročníka pod vedením s. uč. Rúfusovej.  

 Pri hodnotení výsledkov v oblasti mravnej výchovy sme pristúpili k novej 

forme odmien ţiakov a pionierov na konci školského roka. Najlepších 9 pionierov 

z celej školy bolo odfotografovaných pod pionierskou skupinovou vlajkou a je 

inštalovaná vo vestibule školy Galéria týchto pionierov. Za veľkej pomoci s. riaditeľky 

Bačovej bola prestavaní izba revolučných tradícií na sieň pionierskej symboliky. Do 

cti pionierskej skupiny boli zapísaní dvaja ţiaci a s. uč. Matisová. 

 Na skvalitnenie v oblasti výchovy, zorganizovali sme niekoľko netradičných 

podujatí. Koncom januára sa na pôde školy stretol triedny učiteľ, vedúci BSP, triedny 

dôverník ZRPŠ a oddielový pioniersky vedúci, tzv. „pedagogická štvorka“. Všetci títo 

štyria výchovne pôsobiaci ľudia sa stretli s celými triednymi kolektívmi.  



 Okrem spomenutej druţobnej školy v ČSR, škola udrţiava druţobné styky so 

školou v ZSSR v tulskej oblasti v Sosnovke. V tejto oblasti intenzívne pracuje Klub 

medzinárodného priateľstva pod vedením s. uč. Dybalovej. 

 Estetický rozvoj ţiakov  sa opieral o výsledky systematickej práce učiteľov 

práce učiteľov jazyka slovenského, ruského, výtvarnej a hudobnej výchovy, ktorá 

ovplyvňovala individuálnu osobnosť ţiaka tak, aby sa stal rozvinutým a činným 

estetickým objektom. V umeleckom prednese poézie a prózy sa výraznejšie úspechy 

dosiahli i v školskom roku 1980 – 81, kedy ţiačka Soňa Letková dosiahla 2. Miesto 

v okresnej súťaţi v olympiáde ruského jazyka. V pionierskej pytagoriáde ţiaci 6. 

ročníka získali 3., 7. a 8. miesto v rámci okresu a v malej matematickej olympiáde 

ţiaci 6. ročníka 1., 3., 5. 8. a 9. miesto. Aj fyzikálna olympiáda mala 1 úspešnú 

riešiteľku. Veľká pozornosť sa venovala príprave ţiakov do literárnej súťaţe Vďaka 

strane, kde ţiak Šujanský z 8.A získal 1. miesto v okrese s prácou Dedkova šťastná 

jeseň ţivota. Práce ţiakov v súťaţi Literárny a výtvarný Trenčín sa kaţdoročne 

umiestňujú na popredných miestach a sú zasielané na celoslovenskú prehliadku 

ţiackych slohových a výtvarných prác do Trenčína. V oblasti telovýchovy 75 % 

ţiakov splnilo odznak zdatnosti – bronzový a 5 ţiakov strieborný odznak. Staršie 

ţiačky získali 1. miesto v okresnej volejbalovej lige, mladšie 2. miesto v okresnej 

atletickej lige a 3. miesto starší ţiaci v tej istej súťaţi.  

 Pri zabezpečovaní zberov odpadových surovín sa podieľali jednotliví triedni 

učitelia nielen organizačnou prácou medzi ţiakmi, ale aktívne sa zúčastňovali zberov 

so svojimi triedami. Nazbierali 6950 kg papiera, 1 152 kg textilu, 1 114 kg ţelezného 

šrotu, 1 474 kg skla.  

 Problematike výchovy k voľbe povolania, zvlášť k výchove k robotníckym 

profesiám je zameraná k úcte k robotníkovi, druţstevníkovi a potláčajú všetky prvky 

a prejavy malomeštiactva. Na dobrých výsledkoch k voľbe povolania má práca 

výchovného poradcu a jeho koordinačná činnosť s triednymi učiteľmi. Výchovné 

poradenstvo získalo prirodzenú autoritu aj vďaka tomu, ţe ţiaci úspešne robia 

prijímacie pohovory na stredné školy. V tomto školskom roku boli všetci úspešní 

a v poradí škôl v rámci okresu sa tak dostali na tretie miesto. Rozmiestnenie ţiakov je 

nasledovné: Spolu ukončilo povinnú školskú dochádzku 32 ţiakov. Na výberové školy 

bolo rozmiestnených 21 ţiakov. 

15-ročný dorast: na výberové školy    6 z toho 1 dievča 

   učebný pomer  11 z toho 3 dievčatá 

 

14-ročný dorast: gymnázia   12 z toho 7 dievčat 

   stredné odborné školy   9 z toho 1 dievča 

 

Učebný pomer: s maturitou     3 z toho – dievčat 

   ťaţký priemysel     2 z toho  - dievčat 

   poľnohospodárstvo    1 z toho  - dievčat 

   ostatné profesie    5 z toho 1 dievča 

 



 DO ŠD boli v II. polroku zaškolení všetci ţiaci cigánskeho pôvodu. Išlo najmä 

o detí 1. a 2. ročníka. ŠD riadila vedúca vychovávateľka Oľga Danajová. O výchovu 

detí sa starali súdr. Vychovávateľky M. Hofericová, V. Herdová, A. Hrubá, L. 

Bučková. V ŠJ pracoval 8 členný kolektív kuchárok, ktoré v súťaţi BSP tento rok 

obdrţali bronzový odznak. .  

 PS Iskra. Mimoškolskú záujmovú i verejnoprospešnú prácu pionierov a iskier 

viedla pionierska vedúca J. Drexlerová. PS organizuje vo svojich radoch 4 oddiely 

iskier s počtom 108, 16 oddielov mladších pionierov s počtom 25 oddielových 

vedúcich, z toho 9 učiteľov a 16 zväzákov a 49 inštruktorov. Pionieri svoj voľný čas 

napĺňali prácou v záujmových krúţkoch. V tomto školskom roku pracovali šikovné 

ruky, praktické dievča, raketoví a leteckí modelári, krúţok technický, strelecký, 

prírodovedný, zdravotnícky, stolnotenisový, volejbal – dievčatá, dva hádzanárske. Pod 

vedením učiteľov i rodičov, pionieri dosahovali veľmi dobré výsledky. Záujmová 

činnosť sa plne realizovala v rámci nedeľných akcií. Za školský rok sa previedlo 31 

akcií s účasťou 3 492 detí. Pri zbere zemiakov odpracovali 2 577 hodín, pri úprave 

okolia školy a mesta 5 576 hodín.  

 

 Na zaslúţený odpočinok išla s. vedúca ŠD Oľga Danajová 

 

 


