ŠKOLSKÝ ROK 1948 – 49
Štátna obvodová meštianska škola je premenovaná v zmysle nového zákona o „Jednotnej
škole“ na „Strednú školu“ a Štátne ľudové školy na „Národné školy“.
1. septembra 1948 na Strednej škole vo Svrčinovci mal učiteľský kolektív týchto členov:
Jozef Valach, riad. školy, odb. uč.
Terézia Danáková, odb. uč.
Štefánia Gallová, odb. uč.
Róbert Sládek, def. uč.
Dominik Choluj, doč. uč.
Zuzana Hustay, odb. uč. domácich náuk
Štefan Hustay, def. uč. od 8.11.1948
Ladislav Hulita, def. učiteľ od 13.12.1948
V škol. roku preložené – T. Danáková /30.10.1948/, Š. Gallová /10.12.1948/.
Stav žiactva na začiatku škol. roku podľa tried:
I.a trieda
42 chlapcov
42 celkom
I.b trieda
43 dievčat
43 celkom
II.a trieda
39 chlapcov
39 celkom
II.b trieda
29 dievčat
29 celkom
III. trieda
28 chlapcov
19 dievčat
47 celkom
Spolu – 5 tried – 109 chlapcov, 91 dievčat – 200 žiakov.
Nedostatok učebníc učitelia nahradzujú zápisom /diktovaním/ učebnej látky žiakom, čo je
neefektívne a hlavne na úkor kvality školskej práce.
Škola vydáva vlastný časopis „Klásky“, pod vedením D. Choluja.
Pri škole bolo založené ZRPŠ /združenie rodičov a priateľov školy/, ktorého predsedom je
František Kulla, obchodník. Z prostriedkov ZRPŠ bol pre školu zakúpení rozmnožovací stroj.
Od 1.10.1948 do 30.6.1949 trvala „stravovacia akcia“ – deti dostávali, a to: žemlu natretú
maslom, masťou, mäsovou konzervou, rybami a pod.
I. Národná škola vo Svrčinovci – Ústredie
Má týchto učiteľov:
Jozef Valach, riad. školy
Michal Havrilla, def. uč.
Anna Liščáková, def. uč.
Emília Sládková, def. uč.
Zlatica Cholujová, výp. uč.
Anna Kullová, výp. uč.
Natália Ševčíková, výp. uč.
Anna Budošová, výp. uč. /od 21.3.1949/

Melánia Pagáčová, výp. uč. /od 1.5.1949/
Jolana Selková /dňom 31.12.1948 prepustená zo školstva/
Stav žiactva podľa tried je nasledovný:
I. trieda
26 chlapcov
31 dievčat
II.a trieda
39 chlapcov
II.b trieda
42 dievčat
III. trieda
28 chlapcov
22 dievčat
IV. trieda
25 chlapcov
24 dievčat
V. trieda
21 chlapcov
20 dievčat
Spolu – 6 tried – 139 chlapcov, 139 dievčat – 278 žiakov.

57 žiakov
39 žiakov
42 žiakov
50 žiakov
49 žiakov
41 žiakov

Žiaci odoberali tieto časopisy: Ohník, Zornička, Slniečko. Celkom 58 exemplárov.
Zdravotné pomery vcelku dobré. Vo februári sa vyskytol v obci šarlach – onemocnelo 8
žiakov.
II. Národná škola – U Deja
Má týchto nových učiteľov:
J. Škvarenina, riad. školy, preložený zo Strednej školy v Oščadnici
Zlatica Cholujová, rod. Hrončoková, neskôr /8.11.1948/ preložená na NŠ v Ústredí
Od 15.9.1948 riaditeľkou školy sa stáva Margita Ižová, preložená z NŠ v Čiernom – Vyš.
koniec /Škvarenina odchádza na NŠ v Skalitom – Prostredná/.
Od 13.12.1948 nastupuje na školu výpomocná učiteľka Mária Bábiková /učí 1. rok/.
Náboženskú výchovu vyučuje kaplán Augustín Ferko.
Počet žiakov – 51.
V máji 1949 prichádza na Svrčinovec smutná správa o smrti bývalého učiteľa na škole
U Deja, veľkého priateľa Závršanov, sloven. spisovateľa českého pôvodu Petra Jilemnického.
V mesiaci marci 1949 zúčastnili sa všetci učitelia zo Svrčinovca kurzu „prvej pomoci“.
Učitelia pomáhali MNV pri výskume pôdy, súpise pôdy, pri ochrannom očkovaní a pod.
Učitelia Štefan Hustay a Róbert Sládek založili a viedli miestnu dychovku.
Učitelia sú i funkcionármi miestnej správy /Š. Hustay/, ROHu a MS /D. Choluj/, OPS /J.
Valach/.
Škol. rok 1948 – 49 ukončený 30. júna 1949.

