ŠKOLSKÝ ROK 1950 – 51
Uvádzam fakty len za Strednú školu, nakoľko chýbajú zápisy škôl I. NŠ a II. NŠ vo
Svrčinovci.
Škol. rok začal 1.9.1950 školskou slávnosťou za účasti zástupcov MNV, MV-NF, ONV – odb.
škol.
Na škole pôsobili títo učitelia:
Jozef Valach, riaditeľ – učit. I. odboru /dejepis, slov., zemep./
Dominik Choluj – učit. I. odboru /jaz. sloven., zemepis/
Mária Vojtašáková – uč. I/2 odboru /jaz. slovenský/
Ladislav Hulita – učit. II. odb. /mat., prír., chémia, fyzika/
Emília Kozová – uč. II. odb. /mat., prírod., chémia, fyzika/
Róbert Sládek – učit. III/2 odboru /kreslenie, rysovanie/
Zuzana Hustayová – odborná učit. domácich náuk
Štefan Hustay – učiteľ bez odboru
Anna Eliašová – učiteľka bez odboru
Zo školy odišli Anna Gorčáková, preložená na NŠ do Východnej a Tibor Trunkvaltér na NŠ
v Porube, okr. Lipt. Mikuláš.
Na škole bolo zriadených 7 tried s 262 žiakmi /138 chl., 124 diev./ takto – 1.a – 49
chlapcov, 1.b – 42 diev., 2.a – 38 chl., 2.b – 36 diev., 3.a – 30 chl., 3.b – 31 diev., 4. tr. – 36 ž.
Vyučovanie veľmi trpelo značnou absenciou učiteľov pre rôzne dôvody, ako: politické
a odborné školenia, pionierske školenia, účasť na nácvikoch a koncertoch ĽSUS /ľud.
spevokol učit. Slovenska/, návšteva konzultačného strediska PF – odboč. v Žiline a nemoc.
Učitelia neboli v práci celkom 286 poldní.
Tento školský rok žiaci dostali nové učebnice, čo značne skvalitnilo výchovno-vzdelávaciu
prácu. Spočiatku boli i ťažkosti, hlavne preto, že žiaci sa nevedeli učiť z učebníc, a i po
odbornej stránke mali dosť nedostatkov /nedetské, nekonkrétne/. I keď boli výhrady k ich
obsahu, predsa prispeli do značnej miery k zvýšeniu úrovne vyučovania.
Dňa 29. mája 1951 bola úradne založená pri príležitosti 30. výr. vzniku KSČ Pionierska
organizácia na tunajšej škole. Na slávnostnom sľube pionierov boli prítomní zástupcovia
MNV a MV NF. Prvou skupinovou vedúcou bola Alžbeta Eliašová /vydatá Trunkvalterová/,
abiturientka Učiteľskej akadémie v Prešove, ktorá pôsobí v školských službách prvý rok.
V rámci sebavzdelávania učitelia individuálne študovali politickú, odbornú literatúru
a odborné časopisy i dennú tlač. Škola odoberala tieto politické časopisy: Pravda, Práca, Cieľ,
Rudé právo, Život, Nové slovo, Slovenka, Kultúrny život, Ruch, Slovenské pohľady, Svet
socializmu, Jednotná škola, Odborár, Mír, Výstavba Slovenska, Komsomolskaja pravda,
Bolševik, Pedagogický sborník, Technická práce, Slovenský jazyk, Ruský jazyk, Učiteľské
noviny a Učitelskaja gazeta.
Žiaci odoberali – Pionierske noviny, Družba, Ruch, Život, Týždeň, Cieľ a Práca.
Pracovné pedagogické porady sa konali raz za mesiac. Okrem toho bývali i mimoriadne
porady podľa potreby – v II. polroku 2x za mesiac. V rámci týchto prebiehala na škole kritika

a sebakritika, ktorej cieľom bolo zisťovať chyby a nedostatky, ako aj dobré stránky výchovy
a vyučovania i mimoškolskej činnosti. Vyskytli sa i nedostatky – sebakritika bola občas
povrchná, nekonkrétna, pretože sa neprevádzala dôsledná kontrola a hodnotenie vlastnej
práce.
V školskom roku uzavretá bola Družba so Strednou školou v Jablunkove, ktorá sa prejavila
výmenou pedagogických skúseností učiteľov a dopisovaním žiakov oboch škôl.
Prvýkrát na škole žiaci 4. ročníka Strednej školy robili „záverečné písomné i ústne skúšky“.
Skúšky trvali 6 dní – 11. až 16. júna 1951 – vrátane. Za jeden deň bolo vyskúčaných 6 – 7
žiakov. Predsedom skúšobnej komisie bol Štefan Klobucký, riad. III. Národnej školy v Čadci –
U Hluškov. Členmi komisie boli: Jozef Valach /riad. šk./, Dominik Choluj /tried. uč./, Eduard
Najdek /za OOR v Čadci/, Ondrej Kolesár /za ONV/, Ondrej Vojčinák /za MNV Čierne/, Ignác
Strýček /za MNV vo Svrčinovci/, Menkyna /za OV ČSM/ a A. Eliašová /za PO ČSM/. Po
skúškach nasledovala spoločná konferencia učiteľov s členmi skúšobnej komisie. Všeobecne
sa konštatovala kvalitná príprava žiakov na záverečné skúšky a ich dobrá vedomostná
úroveň.
Celkom záverečné skúšky robilo 35 žiakov, z ktorých 15 sa prihlásilo na štúdium na
stredné odborné školy. Do pracovných odborov /učilíšť/ sa získalo 44 žiakov /32 chl., 12
dievčat/ - v uvedenom počte sú započítaní i žiaci, ktorí končili škol. dochádzku v nižších
ročníkoch.
Zdravotnícke pomery dobré. Vyskytol sa prípad ochorenia žiaka na týfus. Priebeh nemoci
normálny bez akýchkoľvek následkov.
Kolektívy tried sa zapájajú do rôznych súťaží – v dochádzke žiakov do školy, v prospechu,
v sporení, a okrem toho pomáhali brigádami na JRD – žiaci odpracovali 3 720 hodín, učitelia
278 hodín.

