ŠKOLSKÝ ROK 1951 – 52
sa začal 1.9.1951 a ukončený bol 28.6.1952. Počet žiakov Strednej školy 271 /133 chl., 138
diev./, ktorí boli rozdelení do 7 tried /1. a, b – 2. a, b – 3. a, b – 4. tr./.
Z učiteľského kolektívu odchádza 1.11.1951 O. Choluj na základnú vojenskú službu a dňa
3.3.1952 prichádza Jolana Matisová z Čadce, absolv. Pedagogického gymnázia v Žiline.
Dochádzka žiakov do školy pomerne dobrá – za celý škol. rok činila 94,44 %.
Ťažiskom práce školy boli smernice a uznesenia ÚV KSČ o učebniciach a smernice VI.
konferencie učiteľov v Prahe. Všetko smerovalo naučiť žiakov učiť sa z učebníc.
Prevádza sa evidencia záujmov žiakov. Väčšia dôslednosť sa kladie na výchovu
polytechnickú a výchovu k uvedomelej disciplíne. Odstránili sa zásadne akékoľvek telesné
tresty.
Odborný rast učiteľov bol zabezpečovaný štúdiom diel sovietskych pedagógov
a politických spisov formou kolektívnych diskusií 2x mesačne.
Verejno-prospešná činnosť žiakov i učiteľov je podobná predošlému škol. roku.
Spolupráca školy s MNV a spoločenskými organizáciami v obci je dobrá. Učitelia majú
ťažkosti s ubytovaním a stravovaním, čo za daných podmienok v obci nie je možné doriešiť.
Zvýšená pozornosť sa venuje náboru do povolania u žiakov končiacich školskú dochádzku.
Náborové akcie uskutočňovali – baníci zo Železníka, z Ostravy, z Handlovej, učni z Dubnice,
Vrútok. So žiakmi boli uskutočnené exkurzie do závodov v Dubnici, Ostrave, v Žiline a v Čadci.
Do stredných odbor. škôl odchádza 21 žiakov, do učebného pomeru 29 žiakov a 9 žiakov do..
Záverečným skúškam sa podrobilo 38 žiakov. Na skúškach už boli jednotné otázky v rámci
kraja. Na pohovoroch sa mohli ako pozorovatelia zúčastniť i rodičia, čo vo veľkej väčšine
i urobili. Skúšobná komisia – Vojtech Sekan, predseda /riad. NŠ v Oščadnici/, J. Valach. L.
Hulita /tr. uč./, Jozef Lariš /zást. ONV/, Ján Urbánek /zást. MNV/, Štefan Bednárik a Jozef
Mičura /za odbor školstva/. Skúšky ukázali dobrú mravnú, rozumovú a politickú úroveň
žiakov.
Zdravotný stav žiakov dobrý. Vyskytli sa osýpky a mums, ktoré mali priaznivý priebeh.
Vcelku sú deti telesne slabé, čo vidieť i z lekárskeho posudku, v ktorom z 90 žiakov dostalo
klasifikáciu C, D 21 žiakov.
V dňoch 11. až 14.3.1952 bol na škole prevedený prieskum všetkých učebných predmetov
a u všetkých učiteľov komisiou ONV – Ref. IV., ktorej predsedom bol Jozef Mičieta /okr. škol.
inšp./ a členovia: L. Michalus, J. Diecha, L. Horanský, J. Nábočík, V. Sekan, J. Krútel. Vcelku
škola bola posúdená ako taká, na ktorej sa dobre pracuje.
Pionierska organizácia pracuje 2. rok. Má 59 členov. Pracuje za ťažkých podmienok,
hlavne nedostatok priestorov pre činnosť schôdzovú i záujmovú čo je spôsobené
dvojsmenným vyučovaním. Úspešne si viedol novozaložený Mičurínsky krúžok ovocinársky
a zeleninársky, ktorý viedla Emília Kozová.
Dňom 1. júla 1952 bola zlúčená Národná škola so Strednou školou pod spoločnú správu
a to výnosom KNV – Ref. IV/1-315/52 a má názov:

Národná a stredná škola
Pod týmto názvom začína sa školský rok 1952 – 53. Stav žiactva podľa tried:
Národná škola:
1.a trieda
32 chlapcov
32 žiakov
1.b trieda
5 chlapcov
27 dievčat
32 žiakov
2. trieda
20 chlapcov
31 dievčat
51 žiakov
3.a trieda
33 chlapcov
33 žiakov
3.b trieda
6 chlapcov
26 dievčat
32 žiakov
4. trieda
25 chlapcov
25 dievčat
50 žiakov
5. trieda
23 chlapcov
31 dievčat
54 žiakov
Celkom je na Národnej škole 7 tried s počtom žiakov 284, z čoho je 144 chlapcov a 140
dievčat.
Stredná škola:
1.a trieda
29 chlapcov
30 dievčat
59 žiakov
1.b trieda
27 chlapcov
33 dievčat
60 žiakov
2.a trieda
36 chlapcov
36 žiakov
2.b trieda
37 dievčat
37 žiakov
3.a trieda
32 chlapcov
32 žiakov
3.b trieda
34 dievčat
34 žiakov
4. trieda
21 chlapcov
25 dievčat
46 žiakov
Celkom 7 tried – 145 chlapcov, 159 dievčat – 304 žiakov.
Učiteľský kolektív mal týchto členov:
Jozef Valach, riaditeľ
Irma Cyprichová
Anna Ličková
Anna Matušovičová
Mária Michalková
Emília Sladková
Natália Ševčíková
Anna Škrobánková
Štefan Hustay
Ladislav Hulita
Zuzana Hustayová
Ľudmila Chrvalová
Emília Kozová
Jolana Matisová
Róbert Sládek
Mária Vojtašáková

Hlavná úloha školy pracovať podľa plánu v znamení hesla: „Za školu radostnú vlasteneckú
a bojovú – za školu socialistickú“. Dôraz sa kladie na kvalitu vyučovania, častejšie previerky
vedomostí žiakov a pestovanie kladného pomeru k práci u žiakov.
Novum v školskej praxi je zavedenie žiackej samosprávy – voľba žiackeho výboru, ktorého
úlohou bolo pomáhať škole pri zabezpečovaní plnenia vnútorného režimu školy, starostlivosť
o čistotu tried, školy a jej okolia.
Úspešne pracuje PO ČSM na škole. Jej vedením je poverená Ľudmila Chrvalová,
abiturientka Pedagogického gymnázia v Trenčíne. Pionieri pomáhajú pri vylepšovaní škol.
dochádzky, pri zvyšovaní prospechu pomocou slabším žiakom, pri besedách, oslavách výročí,
organizovaní mimoškolského času v záujmových krúžkoch, z ktorých v tomto škol. roku
najlepšie pracoval inštrumentálno-spevácky súbor vedený učit. Róbertom Sládkom.
V rámci družby so školami v Jablunkove /česká a poľská/ dochádza k výmenným
návštevám žiakov i učiteľov a k utuženiu bratstva našich národov.
V tomto roku Národné zhromaždenie odsúhlasuje 2. školský zákon, ktorý podstatne mení
školskú štruktúru. Základné vzdelanie sa upravuje na 8 rokov. V zmysle tohto zákona zo dňa
24.4.1953, čís. 31 Zb. prijal KNV – Ref. školstva v Žiline dňa 31.8.1953 výnos zn. IV/43152/53-St, ktorým sa v centrách obcí zriaďujú OSŠ s platnosťou od 1.9.1953. Týmto dňom
sa odlučujú z obvodu školy vo Svrčinovci žiaci z Čierneho, kde bola tiež zriadená OSŠ.
V dôsledku nového školského zákona školopovinnosť v tomto škol. roku skončilo v IV.
triede 46 žiakov, v III. triedach 66 žiakov, v nižších triedach 59 žiakov a na národnej škole 9
žiakov – spolu ukončilo škol. dochádzku 180 žiakov.
Záverečným skúškam sa podrobilo 46 žiakov 4. ročníka a 66 žiakov 3. ročníkov výročným
skúškam. Priebeh a organizácia skúšok dobrá, ovzdušie radostné, kvalitatívne na vyššej
úrovni v porovnaní s minulými rokmi.
Mimoriadnou udalosťou bolo napadnutie 10 cm vrstvy snehu v noci z 10. na 11. mája
1953 v dôsledku čoho kvet na zakvitnutých stromoch bol vo veľkej miere zničený. Sneh trval
2 dni a hneď na to nasledovali silné horúčavy.
Polročné prázdniny boli pre nedostatok uhlia predĺžené a trvali od 1.2. do 15.2.1953.
Okrem toho sa v mesiaci januári nevyučovalo na škole 3 dni pre slintavku.

