ŠKOLSKÝ ROK 1946 – 47
v ŠĽŠ vo Svrčinovci – Ústr. začína 2.9.1946. Počet žiakov 281. 7 – členný učiteľský kolektív
pod vedením riad. školy Jozefa Valacha tvorili títo učitelia:
Štefan Hustay, rodák z Kremnice, pôsobí na škole od roku 1939
Zuzana Hustayová, rod. Hrončiková, zo Zvolena, vo Svrčinovci od šk. r. 1938/39
Mária Hrášková, rod. Kohútová, zo Sv. Antola, okr. B. Štiavnica, od 1.9.1943
Anna Ličková, rod. Mazuchová, zo Sučian okr. Martin, od 1.9.1938
Róbert Sládek, z Dolného Hričova, okr. Žilina pôsobí vo Svrčinovci od 1.9.1939
Emília Sládková, rod. Bartanusová zo Žiliny, vo Svrčinovci od 1.9.1943
V priebehu šk. roka zo školy odchádza M. Hráčková, ktorá dňa 4.10.1946 je preložená na
ŠĽŠ v Rudne n/Hr.
1.12.1946 na školu prišiel Ladislav Hulita.
Margita Tatárková, rod. Šušková, bola preložená zo školy U Deja 1.1.1947.
Dňa 3.2.1947 na školu nastúpila Natália Šalmová /teraz Ševčíková/ ako výpomocná
učiteľka.
Dňa 10.2.1947 na školu nastupuje Jolana Selková, zo Slovian okr. Martin.
Na škole sa používajú tieto učebnice:
„Záhradka“ – šlabikár pre 1. roč. od M. Rázus. - Martákovej
„Nové okienko“ – čítanka pre 2. roč. /Steinhíbel/
„Nové okienko“ – čítanky pre 3 roč. a 4. – 5. roč.
Ostatné učebnice dosiaľ vydané neboli.
V mesiaci apríli a máji 1947 boli prevedené rekonštrukčné práce na budove školy
o hodnote Kčs 137 234,--. Dokončovacie práce /maľba školy, elektroinštalácia/ si vyžiadali
ďalších 50 000,-- Kčs.
V dôsledku týchto prác sa na škole nevyučovalo od 9.4. – 20.4.1947. Od 21.4. do 1.6.1947
sa vyučovalo vo voľnej prírode.
Štátna ľud. škola U Deja má na začiatku šk. r. 1946 – 47 64 žiakov a má 2 triedy.
V učiteľskom kolektíve nastali ďalšie zmeny, keď od 1.10.1946 odchádza M. Michnicová a od
15.11.1946 prichádza výpomocná učiteľka Otília Alberty, ktorá tu bola týždeň. 25.11.1946
nastupuje ďalšia výpomocná učit. Mária Augustínová.
13.12.1946 sa vrátil z prezenčnej vojenskej služby Karol Šefranka. Po 8-dňovej dovolenke
a vianočných prázdninách, preberá od M. Šuškovej správu školy. Od 1.2.1947 vyučuje
dievčenské ručné práce učiteľka J. Schmotyerová, ktorá dochádza z Čierneho.
Ako každý rok uskutočnené boli detské besiedky k týmto výročiam – T. G. Masarikovi,
pietna spomienka na M. R. Štefánika, Deň matiek, Stromková slávnosť ap.

Zaktivizoval svoju činnosť divadelný krúžok, ktorého režisérom i zakladateľom bol K.
Šefranka, správca školy.
Škol. rok bol ukončený 28.6.1947.

