Školský rok

2015 – 2016

Keď končí kalendárny rok, hodnotíme, dávame si predsavzatia a sľuby, že
budeme lepší. Záver školského roka nám ponúka viac možností. Sú to otázky,
hodnotenia, vysvedčenia, možno nespokojnosť z výsledkov, možno nadšenie
z vykonanej práce. Aký teda bol školský rok 2015/2016 na najstaršej základnej škole
v našom meste?
Na začiatku školského roka sa kolektív zamestnancov znížil o pani učiteľku Mgr.
Jarmilu Letkovú, ktorá odišla na zaslúžený dôchodok. Ostatné pozície zostali
nezmenené. Počet žiakov sa po roku znížil na 574. Žiaci boli rozdelení do 14 tried na
ročníkoch prvého a 15 tried druhého stupňa. Počet žiakov so ŠVVP bol k 15.
septembru 2015 - 34. Piatim žiakom bol od januárav2016 pridelený asistent učiteľa.
Učitelia pracovali v predmetových komisiách a metodických združeniach. Zmeny
nastali vo vedení PK anglický jazyk, slovenský jazyk. Novými vedúcimi týchto komisií
sa stali Mgr. Jolana Kubišová Madigárová a Mgr. Slávka Svrčková. Školský vzdelávací
program priniesol jednu zásadnú zmenu, ktorou bolo zavedenie inovovaných
rámcových učebných plánov v prvom a piatom ročníku. Ostatné ročníky sa vzdelávali
v zmysle predošlých ŠVP. Dôraz sme kládli aj na rozvoj finančnej gramotnosti,
vzhľadom na zameranie inšpekčnej činnosti týmto smerom. V januári 2016 boli žiaci
9.C triedy testovaní práve z národného štandardu FG.
Naši žiaci dosahovali počas školského roka veľmi dobré výsledky najmä vďaka
svojim vyučujúcim. Počet žiakov s celkovým hodnotením prospel s vyznamenaním
bol 172 na prvom a 127 na druhom stupni, čo je takmer polovica žiakov školy.
V auguste úspešne zvládli opravnú skúšku dvaja žiaci, jedna žiačka neprospela
v deviatom ročníku z troch predmetov i napriek tomu postúpila na strednú školu. Žiaci
vymeškali za celý školský rok spolu 188 neospravedlnených hodín, z rôznych príčin,
najmä onemocnení a lekárskych ošetrení stúpol počet ospravedlnených vymeškaných
hodín v roku na 41 489 (priemer na žiaka 72,78).
V celoplošnom testovania vedomostnej úrovne žiakov 9. Ročníka Testovanie 92015 škola dosiahla vynikajúce výsledky nad celoslovenským priemerom a bola
v tomto smere najlepšou školou v okrese. V mesiaci november 2015 sa na škole
uskutočnilo Testovanie žiakov piateho ročníka. Naši žiaci dosiahli z matematiky
a rovnako aj zo slovenského jazyka iba celoslovensky nadpriemerné výsledky.
Aj tento rok sme sa zapojili do viacerých projektov, ktoré zvýraznili postavenie
školy v regióne. Boli to najmä Škola podporujúca zdravie, celoročný projekt „ Daj
odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu, Európsky deň , Medzinárodný deň školských
knižníc, KOMPARO – testovanie všeobecných študijných predpokladov žiakov 8. a 9.
ročníka z matematiky a slovenského jazyka, pilotné Testovanie 5-2014 – v spolupráci

s NUCEM, celoročný projekt spojený s využitím detského časopisu Maxík
podporujúci celkový rozvoj osobnosti žiaka, projekt Žiackeho školského parlamentu,
projektový deň "Nezabudnime" - pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového
násilia, Školské ovocie, Mlieko do škôl , Ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov (učebňa kontinuálneho vzdelávania), Noc s Andersenom (tento rok sa
projektu zúčastnili aj žiaci partnerských škôl z Českej republiky a výmenou naši žiaci
absolvovali rozprávkovú noc v Jablunkove), Projekt čítania a práce s
detským časopisom Vrabček, Týždeň modrého gombíka, Deň narcisov, Čitateľský
maratón – projekt Mestskej knižnice v KNM, E-Testovanie - Zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, Zober loptu, nie drogy.
V rámci projektu English One naša škola získala bezplatne vyučovaciu hodinu
anglického jazyka a následný rockový koncert v Dome kultúry so speváčkou Celeste
Buckingham. Žijeme na trojmedzí – spoločný medzinárodný projekt so školami
z Jablunkova priniesol v spoluprácu hneď niekoľkokrát v priebehu školského roka.
V decembri to bol spoločný dvojkoncert v Jablunkove a v KNM s prezentáciou
slovenských a moravských tradícií , spoločné jarné dielne s ľudovými umelcami,
vzájomné športové stretnutia.
Mimoškolská činnosť žiakov bola zameraná aj v tomto školskom roku na rôzne
oblasti záujmov žiakov. Pokračovala úspešná spolupráca na spoločných aktivitách
s materskými školami v meste ako aj Mestskou knižnicou v KNM, Kysuckou
hvezdárňou a Kaštieľom v obci Radoľa.
Aktivity, ktoré sme ponúkli svojim žiakom v tomto školskom roku:
- exkurzia do Viedne (Technické múzeum) a Kitsee (čokoládovňa) , Osvienčim +
Krakov + Wadowice
- exkurzia do Bratislavy Titanic (Incheba Expo Aréna), návšteva kaštieľa
v Radoli – tvorivé dielne (zdobenie a tvorba vianočných ozdôb, Kde je vôľa,
tam je cesta k tvorivosti – 3. ročník), Hvezdáreň v KNM, CHKO Kysuce (žiaci
9. Ročníka
- Divadelné predstavenie Zimná rozprávka v DK KNM – prváci a štvrtáci
- predstavenie v Bábkovom divadle Žilina – Akčatyrok (2. ročník)
- predstavenie skupiny s Freestyle Show v telocvični školy
- besedy: Obchodovanie s bielym mäsom (9. ročník) s pani Dolinayovou
z CPPPaP v KNM, Finančná gramotnosť (9. ročník) s pracovníčkami pobočky,
Prima banky v KNM, beseda s riaditeľom SOŠ podnikania v Žiline (9. ročník),
beseda k výročiu narodenia Ľudovíta Štúra v MK KNM (8.A,9.A), beseda so
včelárom p. Káčeríkom ako aj návšteva jeho včelnice v Hornom Vadičove,
beseda s pani Janou Pavlusíkovou na téme Diabetes melitus, hudobné tvorivé
dielne s pánom profesorom Belom Felixom, beseda a práca s knihou Nenič
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svoje múdre telo so žiakmi tretieho ročníka (tvorba plagátov, prevenčný
program), beseda s pani Dolinayovou s CPPPaP v KNM na tému Medziľudské
vzťahy v treťom ročníku
Šarkaniáda žiakov 1. a 2. ročníka ako aj detí v ŠKD
zapojenie sa do súťaží – olympiáda z anglického (školské i okresné kolo),
matematická olympiáda (okresné kolo), olympiáda zo slovenského jazyka
(školské, okresné aj krajské kolá), geografická olympiáda (školské kolo),
Pytagoriáda (školské kolo), biblická olympiáda (školské kolo), Hviezdoslavov
Kubín (školské kolo), iBobor – celoslovenská súťaž v IT (93 žiakov/25 ako
úspešní riešitelia), Počítač môj pomocník (CVČ), Vianočný zvonček (školské aj
okresné kolo), športové súťaže (cezpoľný beh, predvianočné súťaže vo florbale
a vybíjanej organizované CVČ, basketbale), do celoslovenskej výtvarnej
súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „EKOPOSTER 2015, ocenenie víťazných výtvarných prác našich žiakov na
tému Ochranárik očami detí vyhlásenej Okresným úradom v Kysuckom Novom
Meste zameranej na propagáciu civilnej ochrany s prepojením na číslo 112
a okresných úradov ako orgánov krízového riadenia
Dopoludnie s matematikou – súťaž družstiev riešení matematických úloh
Jabĺčkový deň – ITV druhákov s predškolákmi z MŠ Kamence, Nákupovo –
ITV zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti (2. ročník), ITV Vianočné
zvyky a tradície s predškolákmi (2. ročník), ITV – Deň tekvíc v spolupráci
s predškolákmi (2. ročník), ITV Hravé vyučovanie – Kráľovstvo zdravia
s predškolákmi z MŠ Litovelská, ITV Vianočné čarovanie v prvom ročníku,
Vianočná keramika – tradícia a krása – výroba vianočných ozdôb žiakov
prvého ročníka v spolupráci s CVČ
Vianočné trhy v ŠKD spojené s predajom výrobkov a darčekov detí (cca 240 €)
Strašidelné čítanie detí zo ŠKD v mestskej knižnici
Pasovanie žiakov prvého ročníka
týždeň aktívneho vyučovania v anglickom jazyku s lektorom s USA (vybraní
žiaci)
projekt "Nezabúdame" pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí
holokaustu a rasového násilia (27.1. 2016 = 71. výročie oslobodenia KT
Osvienčim) prezentácia dejepisných žiackych projektov „Holokaust našimi
očami“ vo vestibule školy pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu
a rasového násilia (9.C)
súťaž tried o Najkreatívnejšiu a najnápaditejšiu nástenku na tému Ochrany
ľudských práv a práv dieťaťa
účasť žiakov na Dňoch otvorených dverí viacerých stredných škôl a tiež burzy
stredných škôl
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predmetová komisia cudzích jazykov pripravila pre žiakov poznávací pobytový
zájazd do Londýna, Cambridge a Amsterdamu. Úspešní reprezentanti školy sa
zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Tatralandie spojenej s návštevou
obce Pribylina. Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci
vyučovacieho procesu, ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania
pedagógovia pre žiakov pripravili a škola zorganizovali:
projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja konverzácie v anglickom
jazyku a nemeckom jazyku – recitačná súťaž Feel English in Verses
(zorganizovala pre školy v okrese KNM naša škola v spolupráci s mestskou
knižnicou), Deň britskej kultúry – projektový deň s účasťou ZŠ KNM
Clementisova, KNM Dolinský potok, Snežnica a ZŠ Lesní 190 Jablunkov,
divadelné predstavenie v anglickom jazyku Pussy In Boots a Peter Black,
návšteva kultúrneho centra Stanica Zariečie v Žiline spojená s projektom Jeden
svet, návšteva Britského centra a Krajskej knižnice v Žiline, anglický jazykový
týždeň s americkým lektorom Rayom Sikorskim
zapojenie sa do projektov e-twinnigu – Hračky na ceste, výmena pohľadníc
z využitím anglického a nemeckého jazyka (v projektoch sú rôznou formou
zapojení okrem našich žiakov aj deti z Grécka, Belgicka, Rumunska, Poľska,
Talianska, Španielska, Chorvátska a Českej republiky)
Škola v prírode – dva turnusy : Belušské Slatiny (40 žiakov) – účasť žiakov 2.
ročníka a v stredisku OLIWA resort, ktoré sa nachádza v nádhernom lesnom
prostredí Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice
– účasť 81 žiakov 3. a najmä 4. ročníka
prázdninový priškolský tábor pre žiakov 1. a 2. ročníka (v čase jarných
prázdnin)
plavecký kurz pre žiakov 4. ročníka a lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka
čitateľský maratón pre žiakov v spolupráci s mestskou knižnicou, beseda
spojená s prednáškou o histórii a vývoji kníh, prednáška Marec mesiac knihy
besedy s psychologičkou Pedagogicko-psychologickej poradne p. Dolinayovou
– Sladkosti závislosťou (3. ročník) a Vzťahy medzi nami (5.B a 6.B),
s mestským policajtom (3. ročník), so včelárom pánom Káčeríkom,
odborníčkou na diabetes melitus pani Mgr. J. Pavlusíkovou, s vyučujúcimi p.
Mojtovou a Palicovou o Indii, policajtkou PZ pani Zlochovou, beseda na tému
Kysuce 1938 – 1945 v spolupráci s MK v KNM pre žiakov 9. ročníka,
projektový deň s pracovníčkami Prima banky – finančná gramotnosť pre žiakov
ôsmeho a deviateho ročníka
výchovno vzdelávací program v SSŠ strojníckej - Rozprávka z lesa (1. a 2.
ročník), Vesmírniček (3. a 4. ročník), Zdravá výživa (5. – 7- ročník), Tajomstvo
života (8. a 9. ročník).
turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale a minifutbale

-

športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu detí
stávanie Mája s programom súboru Nábrežníček
podpora dobročinných aktivít UNICEF Týždeň modrého gombíka, Deň
narcisov
Workshop s témou ľudských práv s Amnesty International
Farebný týždeň – týždeň priateľstva, lásky, nádeje a spolupatričnosti –
zorganizovaný žiackym školským parlamentom

Bohatou činnosťou sa prezentovali aj žiaci v ŠKD. Za všetky aktivity uvádzame:
-

výchovný koncert v ZUŠ
Výtvarná súťaž na tému „Deklarácia práv dieťaťa“
„Človeče, nehnevaj sa!“ súťaž medzi oddeleniami
Veľkonočné tvorivé dielne s rodičmi
Veľkonočný zajačik – súťaž v Mestskej knižnici
Apríl, mesiac lesov – beseda s ochrancom prírody
Beseda s detskou zdravotnou sestrou
Kvety – gombíkové čarovanie
Deň hasičov – návšteva požiarnej zbrojnice
Číta celé Slovensko – čitateľský maratón v Mestskej knižnici
Zábavné popoludnie s rodičmi

Škola vydala pre žiakov celkovo 574 kultúrnych poukazov. Tie boli využité na
kultúrne predstavenia v Dome kultúry v KNM, alebo žiakmi individuálne.
V dňoch 5. a 6. apríla zorganizovala škola zápis detí do prvého ročníka. Tento
rok sme zapísali rekordných 94 budúcich prvákov, z ktorých viacerí rodičia požiadali
o odklad povinnej školskej dochádzky.
Starostlivosťou učiteľov a ich obetavou prácou žiaci dosiahli v tomto školskom
roku niekoľko pozoruhodných výsledkov v rôznych súťažiach. Z množstva týchto
žiakov, na ktorých bola škola právom pyšná, spomenieme:
CEZPOĽNÝ BEH - okresné kolo družstiev 1. miesto - staršie žiačky, VIANOČNÝ
ZVONČEK - okresné kolo 1. miesto Tamara Šughová (4.A) kategória 1. až 4.
ročník , 2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C) a Nikol Kohútová (7.A) kategória 5. a 9.
Ročník, POČÍTAČ MOJ POMOCNÍK - okresné kolo 2. miesto Marek Čuraj (8.A)
, OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž - okresné kolo 1. miesto Samuel
Jantulík (5.B), 2. miesto Marek Dolinay (5.B) 3. miesto Andrea Žilková (5.B) ,
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA - okresné kolo 1. miesto - Denisa
Fujašová (8.A), VIANOČNÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽKY CVČ - okresné
kolo 1. miesto najmladší chlapci - sálový futbal, 1. miesto staršie dievčatá – vybíjaná,

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - okresné kolo, 1. miesto Lucka
Karnetová (7.A) kategória A , 2. miesto Michaela Okapalová (9.C) kategória B,
OLYMPIÁDA Z GEOGRAFIE - okresné kolo 1. miesto Natália Fraňová (8.A) kategória E (8. a 9. ročník), 1. miesto Lucia Ondrušková (7.C) - kategória F (6. a 7.
ročník), 2. miesto Ivana Hulínová (7.B) - kategória F (6. a 7. ročník), 1. miesto Adam
Lachman (5.C) - kategória G (5. ročník), 2. miesto Jakub Popalnúch (5.C) kategória G (5. ročník), OLYMPIÁDA Z BIOLÓGIE - okresné kolo 2.
miesto Denisa Fujašová (8.A) kategória C (12. miesto - krajské kolo), 2.
miesto Martina Kyklošová (9.A) kategória C, OLYMPIÁDA Z DEJEPISU - okresné
kolo družstiev, 1. miesto - Denisa Fujašová (8.A) - kategória D - 8. ročník,
FLORBAL - okresné kolo , 3. miesto - starší žiaci, STOLNÝ TENIS - okresné kolo
družstiev 3. miesto - starší žiaci, PYTAGORIÁDA - okresné kolo 1. miesto - Denisa
Fujašová (8.A) - kategória 8. Ročník, BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dekanátne kolo
2. miesto - Lívia Kastanarasová, Denisa Fujašová , Gabriela Šidlová (8.A),
HÁDZANÁ - okresné kolo 1. miesto - starší chlapci, HVIEZDOSLAVOV KUBÍN okresné kolo 2. miesto - Matúš Máca (6.A) - II. kategória – poézia, 2. miesto - Aneta
Staníková (6.B) - II. kategória – próza, MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné
kolo 1. miesto Rebeka Panáková (8.A) kategória 8. ročník , 2. miesto Natália
Fraňová (8.A) kategória 8. ročník, JAZYKOVÝ KVET - krajské kolo recitačnej
súťaže 1. miesto Gabriela Šidlová (8.A) kategória Ruský jazyk , JAZYKOVÝ
KVET - celoslovenské kolo recitačnej súťaže 1. miesto Gabriela Šidlová (8.A)
kategória Ruský jazyk , VOLEJBAL- okresné kolo 1. miesto - staršie žiačky, FEEL
ENGLISH IN VERSES - okresné kolo recitačnej súťaže 2. miesto Denisa
Fujašová (8.A)
kategória próza ,
3.
miesto Michaela
Okapalová (9.C)
kategória interpretácia neznámeho textu, SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo
speváckej súťaže 2. miesto Miroslava Paľúchová (6.C). kategória II , OLYMPIÁDA
Z BIOLÓGIE - okresné kolo 1. miesto Simona Trnovcová (7.A) kategória D, 2.
miesto Martin Do (7.A) kategória D, ĽAHKÁ ATLETIKA - okresné kolo víťazstvo
v družstvách a viacerých disciplínach, OKRENÉ KOLO SÚŤAŽE SO
ZÁHRADKARSKOU TÉMATIKOU 1. miesto - Denisa Fujašová - kategória 2

Na záver školského roka sa pán riaditeľ rozlúčil s dlhoročnými učiteľkami školy
Mgr. Danielou Vnukovou a Mgr. Vierou Ševecovou, ktoré odišla na zaslúžený
dôchodok. Aj toto bol jeden úspešný školský rok, ktorý bol však náročný. Škola sa aj
naďalej musela pasovať s častými haváriami najmä striech, na elektrických rozvodoch
a v školskej kuchyni. Nemalé finančné prostriedky sa vynaložili na maľovanie
interiérov, opravy sociálnych zariadení, rozvodov teplej vody a inováciu didaktickej
a najmä výpočtovej techniky. Aj za to všetko si veľké poďakovanie zaslúži celý
kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Na záver patrí
poďakovanie všetkým rodičom žiakov, ktorí akoukoľvek formou pomáhali škole počas

celého školského roka a aj tým, ktorí sa rozhodli zapísať svoje dieťa ku nám pre
školský rok 2016/2017.

Organizačné zabezpečenie vyučovania:
Vedenie školy :
PaedDr. Igor DREXLER, riaditeľ školy
Mgr. Daniela ČEPELOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy pre roč. 1-4 + ŠK
Mgr. Viera BODÓOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy pre roč. 5-9
PaedDr. Zita ŠEVČÍKOVÁ, výchovný poradca
Mgr. Ivan JURKOVIČ, predseda ZO OZPŠaV
Mgr. Alexandra Sláviková , predseda Rodičovskej rady
Mgr. VLČKOVÁ JANKA , predseda školskej rady
PaedDr. Jarmila MICHELOVÁ , špeciálny pedagóg
Netriedni učitelia: Mgr. Daniela Vnuková, Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr. Jozef
Palica, Mgr. Jarmila Letková, Mgr. Jolana Kubišová Madigárová, Mgr. Viera
Hmírová, Mgr. Ing. Katarína Gavláková
Asistenti učiteľa: Mgr. Boris Drexler a Mgr. Štefánia Grešáková
Trieda
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
4.D

Triedny učiteľ
Mgr. Elena Radolská
Mgr. Jarmila Bandurová
Mgr. Ľubomíra Hrušková
PaedDr. Zuzana Vojsovičová
Mgr. Štefánia Koptáková
Mgr. Katarína Jakubíková
Mgr. Ľudmila Kopasová
Mgr. Jana Čelková
Elena Vlčáková
Edita Zvaríková – Kubalová
Mgr. Martina Janeková
Mgr. Janka Vlčková
Mgr. Renáta Vlčková
Mgr. Elena Perďochová

Trieda
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

Triedny učiteľ
Mgr. Ivan Jurkovič
Mgr. Miroslava Kováčová
Mgr. Mária Vlčáková
Mgr. Renáta Jantošíková
Mgr. Emília Palicová
Ing. Janka Vaňková
Mgr. Drahomíra Galgaňáková
Mgr. Oľga Štefanková
Mgr. Monika Mojtová
Mgr. Alena Drexlerová
Mgr. Ľudmila Kultanová
Mgr. Adriána Ondrejášová
Mgr. Slávka Svrčková
Mgr. Viera Ševecová
Mgr. Alena Kavacká

Školský klub:
Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Anna Zajacová, Mária Kiššová, Katarína
Holienčíková, Mgr. Mária Švaňová
Nepedagogickí zamestnanci:
Peter Kuljovský – správca počítačovej siete, koordinátor IKT, Anna Kasenčáková –
mzdová účtovníčka, Ing. Jarmila Matisová – ekonomická pracovníčka, Jozef Jakubík –
školník, Štefan Martinček – údržbár, upratovačky - Anna Labudová, Mária Cabadová,
Zuzana Tatarčiaková, Zuzana Šurabová, Eva Trnovcová, Mária Gajdošíková, Alena
Kormanová, Jarmila Macúšová, Ing. Vladimíra Klečková – vedúca školskej kuchyne,
kuchárky - Mária Michnová a Viera Pažičanová, pomocný personál v kuchyni - Eva
Biela, Mária Kopasová a Milena Šutiaková, Štefan Kocúr – externý technik BOZP a
PPO

