ŠKOLSKÝ ROK 1949 – 50
sa začal dňa 1.9.1949 školskou slávnosťou. Počet žiakov 559, z toho:
Národná škola – 290 žiakov /144 chl., 146 diev./
Stredná škola - 269 žiakov /141 chl., 128 diev./
Učiteľské kolektívy mali týchto členov:
Národná škola – Anna Ličková, Zlatica Cholujová, Melácia Pagáčová, Anna Kullová, Emília
Sládková, Natália Ševčíková
nové učit. sily – Irma Cyprichová, rod. Saxingorová od 12.10.1949 a Valéria
Trunkvalterová od 17.5.1949. Obe nastúpili miesto
Preložených učiteliek A. Kullovej a M. Pagačovej.
Stredná škola – Anna Gorčáková, Štefan Hustay, Zuzana Hustayová, Ladislav Hulita, Dominik
Choluj, Róbert Sládek, Tibor Trunkvalter a Július Beňo, ktorý bol dňom
1.11.1949 preložený na II. Nár. školu vo Svrčinovci – U Deja.
Riaditeľom obidvoch škôl bol Jozef Valach.
Škola sa zapojila do súťaže „Radostnej práce“ kultúrnou i budovateľskou činnosťou, ako:
zbery, úprava doskočišťa, výzdoba tried, pomoc poľnohospodárstvu /zberanie mandelinky
zemiakovej/, brigáda pri výstavbe hospodárskych stavísk zakladajúceho sa Jednotného
roľníckeho družstva, lesné brigády /sadenie stromkov/ a iné. Kultúrna činnosť bola zameraná
na výzdobu tried a školy, nacvičovanie programu na slávnosti v škole a v obci. Žiaci a učitelia
zapojili sa i do záväzkového hnutia na počesť IX. zjazdu KSČ. V tomto škol. roku začínajú sa
prípravy na založenie Pionierskej organizácie na škole – vytvorené boli 3 oddiely s 10
družinami.
Po celý rok sa prevádzala vlastná stravovacia akcia. Deti dostávali desiatu v hodnote 4,-až 5,-- Kčs, na desiatu prispeli 1,-- Kčs, a ONV – odbor školstva priplácal na každého žiaka
denne 3,-- až 4,-- Kčs.
Aktívna bola verejno-prospešná a mimoškolská činnosť učiteľov:
Prednášková činnosť na ĽKR /ľudový kurz ruštiny/ - Hustay, Gorčáková, Trunkvalterová
Vo verejnej správe /MNV/ ako referenti – Choluj, Hustay
Účtovník JRD – Choluj
Divadelná činnosť – Hustay, Hustayová, Gorčáková
Spevácky zbor Trunkvaltér
Hudobný súbor /dychovka/ - Sládek, Hustay
Školská inšpekcia bola uskutočnená: 3.4.1950 okr. škol. inšpektorom Jaroslavom Machom,
18.4.1950 kraj. šk. inšp. Maňuchom zo Žiliny a dňa 20.6.1950 previedol inšpekciu na
spoločenských náukách člen ONV v Čadci Čuboň z Turzovky.

