
Školský  rok    2016 – 2017 
Podľa Pedagogicko organizačných pokynov na tento školský rok, vstupuje 

slovenské školstvo  do obdobia veľkých výziev, vyžaduje si zásadné zmeny, ktoré by 

mali zlepšiť kvalitu vzdelávania detí a žiakov i postavenie pedagogických, odborných 

a nepedagogických zamestnancov. Nové vedenie ministerstva si je vedomé potreby 

uskutočnenia dôležitých systémových zmien, a je preto pripravené pustiť sa do 

nevyhnutných úprav legislatívy i celého systému. Tak tieto slová sú už akosi 

pravidelnou súčasťou každého nového školského roka. Pravdou je, že tá najväčšia 

zmena sa uskutočnila na samotnom Ministerstve školstva, ktoré od septembra viedol 

ako nový, už šestnásty minister od udalostí v roku 1989, Peter Plavčan. A jeho prvým 

krokom boli opäť reformy. Svoj dokument, spolu so svojim tímom „odborníkov“ 

nazval „Učiace sa Slovensko“. Zmeny nastali aj vo vedení ZRPŠ na škole. Novým 

predsedom Rady ZRPŠ sa stal po hlasovaní na plenárnom zasadnutí Ing. Rastislav 

Pirnik. Našťastie vo vedení našej školy zmeny nenastali. Riaditeľom školy ostal 

v svojom siedmom roku od zvolenia PaedDr. Igor Drexler a jeho zástupkyňami Mgr. 

Daniela Čepelová a Mgr. Viera Bodóová. Novou učiteľkou, slovenčinárkou 

s dejepisom v aprobácii, sa po odchode na dôchodok Mgr. Viery Ševecovej, stala  

Mgr. Tatiana Chupáčová. Iba šesť žiakov chýbalo do počtu 600, čo je konštatovanie, 

že naša škola sa rozrástla o nových žiakov. Vyučovanie sa začalo na radosť 277 žiakov 

prvého a 317 žiakov druhého stupňa až 5. septembra. Tak to jednoducho vyšlo. Do 

reformy inovovanými vzdelávacími programami vstúpili druháci a šiestaci a tiež pár 

žiakov so ŠVVP. Novinkou bol príspevok Ministerstva školstva na žiakov do Školy 

v prírode (100 €) a lyžiarsky kurz (150 €). Túto vymoženosť využili takmer všetci 

žiaci štvrtého resp. siedmeho ročníka. Hlavu v smútku však malo vedenie školy zo 

stavu striech nad telocvičňami, tretím a štvrtým ročníkom a tiež školskou jedálňou 

s kuchyňou. Výdatné jesenné dažde spôsobili obrovské zatekanie do týchto priestorov. 

I napriek niekoľkoročnému upozorňovaniu zriaďovateľa na tento stav, k náprave došlo 

až na jar tohto školského roka. Rekonštrukcia projektom EU zrekonštruovanej strechy 

sa uskutočnila tesne pred koncom školského roka. Nemalé finančné náklady si preto 

vyžiadala oprava zatečených priestorov. Finančná kondícia školy však bola pomerne 

dobrá a tak sme si zrenovovali aj odbornú učebňu fyziky, dokončili vybudovanie 

školskej kuchynky pre vyučovanie predmetu technika, vymenili komplet počítače 

v jednej zo štyroch učební IKT, zakúpili ďalšiu interaktívnu tabuľu, doplnili sme 

pomôckami kabinety dejepisu, geografie, cudzích jazykov a biológie. Aj vyučujúcim 

prvého stupňa sa splnili požiadavky na inováciu pomôcok. Ešte na jeseň sa škola 

pustila do odstránenia chátrajúceho tenisového ihriska v átriu školy, ktorý nahradila 

trávnatá plocha, vysadili sa okrasné, ale aj ovocné stromčeky a kroviny, zrekultivovali 

sa skalničky. Priestor sa tak v budúcnosti môže stať oddychovou zónou pre žiakov 



a zamestnancov školy. Aby sa nám tu ešte lepšie žilo, vedenie školy zareagovalo na 

niekoľko projektových výziev. Veľa si sľubujeme na výzvu vybudovania 

a rekonštrukcie odborných učební, v našom prípade školskej dielne a učebne chémie 

a biológie. Na výsledok schvaľovania si však počkáme až do konca roka 2017. 

Z projektu na rozvoj športu a telesnej výchovy na školách sme vymenili basketbalové 

dosky a koše, volejbalové stojany so sieťou a zakúpili sadu desiatich profesionálnych 

žineniek do telocviční školy. Škola úspešne pokračovala aj v ďalších projektoch. 

Jedným z najúspešnejších projektov je projekt Žijeme na trojmedzí so školami 

z Jablunkova. Tento rok sa naši žiaci zúčastnili v Jablunkove šachového turnaja, 

vedomostnej súťaže z anglického jazyka Let´s make friends, ako aj predvianočných 

tvorivých dielní. Spoločne sme zorganizovali zájazd pre žiakov deviateho ročníka do 

koncentračného tábora v Osvienčime. Vrcholom boli dve aktivity. Nádherné spoločné 

vystúpenie žiakov všetkých škôl na predvianočnej omši vo farnom  kostole 

v Jablunkove s koledami, tancami a spoločným zborovým spevom. Od obyvateľov ale 

aj vedenia mesta Jablunkov si účinkujúci zaslúžili obrovský aplauz a slova uznania. 

Našu školu reprezentoval detský folklórny súbor Nábrežníček. Program sme 

zopakovali na druhý deň v Dome kultúry v KNM pre našich žiakov a pozvaných hostí. 

Druhou vrcholnou aktivitou tohto projektu bola spoločná Noc s Andersenom. Žiaci 

všetkých troch škôl sa recipročne vymenili a tak spoločne strávili nádhernú noc 

s čítaním rozprávok, sledovaním bábkového predstavenia, zápolením v športových, 

literárnych či hudobných súťažiach a predovšetkým výmenou skúsenosti a tradícii 

kedysi spojených národnosti Slovákov, Čechov a Poliakov. Úspešne pokračovali aj 

aktivity v rámci e-twinnigových projektov Chuť Vianoc, Príď a navštív našu krajinu, 

Špeciálne dni v EU krajinách z anglického a nemeckého jazyka (spolupráca so školou 

vo Francúzsku v anglickom jazyku a školami v Ukrajine a Poľsku v nemeckom 

jazyku). V marci nám schválili účasť v medzinárodnom projekte Erasmus+ a tak za 

finančnej podpory organizácie sa pani učiteľky Mgr. Madigárová Kubišová a Mgr. 

Heľová zúčastnili prázdninových stáží v Írsku resp. Anglicku. Pokračovalo sa 

v projektoch English One, Školské ovocie a Mlieko do škôl.  

Aj tento rok pripravili vyučujúci pre na našich žiakov množstvo zaujímavých výletov, 

exkurzií, súťaží či iných aktivít. Za všetky spomenieme tieto :  

Poznávacie exkurzie do Bratislavy – výstava Cosmos Discovery v Incheba Expo 

Aréne, Bratislavského hradu a Starého mesta, do Viedne – návšteva Múzea hudobných 

nástrojov, Kostola Sv. Štefana a vianočných trhov v centre mesta, Tatry (5. ročník), 

Prírodovedné múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (6. 

ročník), Hvezdáreň v KNM. CHKO horné Kysuce pre žiakov deviateho ročníka, , 

literárno-dejepisné exkurzie na Oravu, Liptov, Martina a Štátneho archívu v Bytči, 

koncoročné výlety do Košíc, Bešeňovej a blízkeho okolia, Oščadnice aj s ubytovaním. 

Úspešní reprezentanti školy sa zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do 



Tatralandie. Besedy: Diabetes melitus pre žiakov siedmeho ročníka s pani 

Pavlusíkovou; so záchranárkou pani Považanovou, s pani Dolinayovou z CPPPaP na 

tému Návykové látky (4. ročník), s včelárom pánom Káčeríkom, beseda a tvorivé jarné 

dielne s ľudovým umelcom pánom Stopjakom – História jarných zvykov a tradícii, 

prednáška pre žiakov siedmeho ročníka spojená s ukážkami pri poskytovaní prvej 

pomoci so záchranárkou pani Považanovou, s pani Šinalovou a pánom Janíkom 

autormi knihy Horná ulica (žiaci 8.ABC) v mestskej knižnici KNM, Kyberšikana – 

s CPPPaP v KNM, Bezpečnosť vo virtuálnom svete s pani Zlochovou pracovníčkou 

PZ. Divadelné predstavenia – Klauniáda (Divadlo zo šuplíka Žilina), Psíčkovo, 

filmové predstavenia Trollovia a Lichožrúti (2. ročník), bábkové divadlo Perinbaba 

v Žiline (1. ročník), Anna Franková v Mestskom divadle Žilina (8.B,9.A), Červená 

čiapočka pre prvý stupeň pri príležitosti MDD, predstavenie v Bábkovom divadle 

Žilina pre žiakov prvého ročníka – Peter Pan. Zaujímavými boli aj Mobilné 

planetárium z Banskej Bystrice v priestoroch veľkej telocvične – zábavný program 

s premietaním sférických filmov o hviezdach a vesmíre (piaty a šiesty ročník) a 

výchovno vzdelávací multimediálny program v SSŠ strojníckej pre všetky ročníky.  

Aj tento rok sme zapojili žiakov do projektu Nezabudnime pri príležitosti Pamätného 

dňa obetí holokaustu a rasového násilia (projektové dni vo viacerých triedach). 

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 pre žiakov druhého ročníka, návšteva kultúrneho centra Stanica 

Zariečie v Žiline spojená s filmovým festivalom Jeden svet, účasť žiakov v recitačných 

súťažiach Jazykový kvet, návšteva Britského centra a Krajskej knižnice v Žiline, 

anglický jazykový týždeň s americkým lektorom Rayom Sikorskim v šiestom až 

deviatom ročníku v dvoch kurzoch, účasť v medzinárodnej súťaži English Star, 

Jazyková štafeta – súťaž organizovaná Jazykovým vzdelávaním Nitra. Aj za pomoci 

Rodičovskej rady sme zorganizovali Školu v prírode – tri turnusy: Terchová - 

Štefanová (chata vo Vyhnanej) – účasť žiakov 2. ročníka, v stredisku OLIWA resort, 

pri  Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice – účasť 

žiakov tretieho ročníka a Skalka pri Kremnici – žiaci štvrtého ročníka. Tradičnými sa 

už stali 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. 

Tradície sme si aj tento školský rok pripomenuli Vianočným punčom riaditeľa školy, 

stavaním Mája, rôznymi besiedkami pred Vianocami, fašiangovými karnevalmi 

a vystúpeniami ku Dňu učiteľov a Dňu matiek.  Podporili sme dobročinné aktivity 

UNICEF Týždeň modrého gombíka a organizácie Ligy proti rakovine - Deň narcisov. 

školský detský ľudový súbor Nábrežníček vystúpil na detskom folklórnom festivale 

„Kujem, kujem podkovičku“ a folklórnych slávnostiach v Dolnom Vadičove, 

v Lopušných Pažitiach na oslave Dňa matiek a v Hornom Vadičovom na poľovníckom 



dni pre Zariadenie seniorov a domov sociálnych služieb z KNM. Vedenie Zariadenia 

ako prejav vďaky za spoluprácu so školou pripravilo pre našich deviatakov zaujímavý 

program ku Dňu detí. Dobré meno si škola urobila k záveru školského roka 

športovými akciami pre detí všetkých materských škôlok v okrese – Detská športová 

olympiáda a projekt Zober loptu nie drogu. Tradične sa môžeme pochváliť 

úspešnosťou našich  žiakov v okresných, regionálnych, krajských ale aj 

celoslovenských súťažiach a predmetových olympiádach – olympiáda z anglického 

jazyka, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, matematická olympiáda, 

Pytagoriáda, Rastliny a zvieratá našich lesov, Poznaj a chráň, geografická olympiáda, 

biblická olympiáda, prednes poézie a prózy Krása slova, súťaž v speve Slávik 

Slovenska, recitačná súťaž v anglickom jazyku (Feel The English in Verses), Jazykový 

kvet (celoslovenské kolo), športové súťaže – stolný tenis, hádzaná, basketbal, 

minifutbal a florbal, ľahká atletika a cezpoľný beh, Vesmír očami detí – výtvarná 

súťaž. V Testovaní 9-2017 si naši tohtoroční deviataci o niečo oproti 

predchádzajúcemu roku pohoršili, ale nad celoslovenský priemer to stačilo. Ocenenie 

z rúk riaditeľa školy za reprezentáciu školy v tomto školskom roku si na záverečnom 

nástupe prevzali Martin Doo (8.A), finalista celoslovenského kola recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín a úspešný mladý fotograf, Denisa Fujašová (9.B) za úspech 

v okresných i krajských súťažiach v geografii, matematike, slovenskom jazyku, 

anglickom jazyku a biológii. Ocenených bolo aj desať najlepších športovcov školy. 

Medzi ocenenými koncoročným výletom do Tatralandie od riaditeľa školy a ZRPŠ 

boli aj: Juliana Kormanová (5.D), Martina Poniščjaková (7.C), Nina Trnovcová (4.C), 

Matúš Máca (7.A), Lucia Karnetová (8.A), Matej Pirnik a Ľuboš Javorík (5.A), 

Martinka Chládeková (5.B),  Martin Javorík (5.D), Lucka Ondrušková (8.C), Michaela 

Hulínová (5.D), Katka Hurtošová (8.C), Andrea Žilková (6.B), Ivan Martiška (3.D), 

Adam Hruška (3.C), Soňa Vlčková (8.B), Marek Dolinay (6.B), Samuel Juríček (8.C), 

Marek Čuraj (9.A), celkovo 50 žiakov školy. 

Celý rok sa borila škola s pozíciou správcu siete. Časté PN a LV Ing. Kuljovského 

spôsobovali nemalé problémy. Ten nakoniec od 1.4.2017 požiadal o neplatené voľno 

a na jeho pozíciu nastúpil dohodou o pracovnej činnosti bývalý absolvent školy Juraj 

Duhovan. Problémy boli spojené aj so zápisom detí do prvého ročníka. Prvýkrát sa 

uskutočnilo až v apríli 2017 a o našu školu prejavilo záujem až 105 detí. Zriaďovateľ 

nám, i napriek jasnému zneniu zákona, určil kvótu 66 zapísaných. Po veľkom tlaku 

verejnosti sme mohli vyhovieť 88 budúcim prváčikom, ostatných sme museli 

odmietnuť. Na neustále sťažovanie si jedného z riaditeľov kysuckých škôl, že im 

berieme žiakov, dostal náš pán riaditeľ upozornenie na nedodržiavanie nariadení 

Zriaďovateľa. Že dôvodom záujmu o našu školu nie je iba jej poloha v meste, svedčí aj 

táto spáva v Kronike za školský rok 2016/2017. 

  

 



Organizačné zabezpečenie vyučovania: 

 

Vedenie školy : 

PaedDr. Igor DREXLER,  riaditeľ školy 

Mgr.  Daniela  ČEPELOVÁ, zást. riaditeľa školy pre roč. 1-4  + ŠK 

Mgr. Viera BODÓOVÁ, zástup. riaditeľa školy pre roč. 5-9 

  

Ostaní pedagogickí zamestnanci: 

PaedDr. Zita ŠEVČÍKOVÁ, výchovný poradca 

Mgr. Ivan JURKOVIČ, predseda ZO OZPŠaV 

Mgr. VLČKOVÁ  JANKA, predseda školskej rady 

PaedDr. Jarmila MICHELOVÁ, špeciálny pedagóg 

 

1.A PaedDr. Zuzana Vojsovičová 

1.B Mgr. Štefánia Koptáková 

1.C Mgr. Katarína Jakubíková 

1.D Mgr. Ľudmila Kopasová 

2.A Mgr. Elena Radolská 

2.B Mgr. Jarmila Bandurová 

2.C Mgr. Ľubomíra Hrušková 

3.A Mgr. Elena Perďochová 

3.B Mgr. Janka Vlčková 

3.C Mgr. Martina Janeková 

3.D Mgr. Renáta Vlčková 

4.A Mgr. Jana Čelková 

4.B Mgr. Edita Zvaríková Kubalová 

4.C Mgr. Elena Perďochová 

5.A Mgr. Alena Kavacká 

5.B Mgr. Slávka Svrčková 

5.C Mgr. Ľudmila Heľová 

5.D Mgr. Viera Hmírová 

6.A Mgr. Ivan Jurkovič 

6.B Mgr. Miroslava Kováčová 

6.C Mgr. Mária Vlčáková 

7.A Mgr. Renáta Jantošíková 

7.B Mgr. Emília Palicová 

7.C Ing. Janka Vaňková 

8.A Mgr. Drahomíra Galgaňáková 

8.B Mgr. Oľga Štefánková 

8.C Mgr. Monika Mojtová 



9.A Mgr. Alena Drexlerová 

9.B Mgr. Ľudmila Kultanová 

9.C Mgr. Adriána Ondrejášová 

 

Netriedni učitelia: 

 

Mgr. Anna Ochodničanová 

Mgr. Jozef Palica 

Mgr. Tatiana Chupáčová 

Mgr. Jolana Kubišová Madigárová 

Ing. Júlia Kuchtová – asistent učiteľa 

Mgr. Ivana Mizerová – asistent učiteľa 

Ing. Mgr. Katarína Gavláková – vyučujúca náboženskej výchovy 

 

Školský klub: 

Agnesa Novotná 

Klára Skácelová 

Anna Zajacová 

Mária Kiššová 

Katarína Holienčíková 

Mgr. Mária Švaňová 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Peter Kuljovský – správca počítačovej siete, koordinátor IKT (od 1.4.2017 

zastupovaný Jurajom Duhovanom) 

Anna Kasenčáková – mzdové oddelenie (od 1.2.2017 nahradená Ing. Gabrielou 

Bielou) 

Ing. Jarmila Matisová – mzdové oddelenie 

Jozef Jakubík – školník 

Štefan Martinček – údržbár 

Anna Labudová – upratovačka 

Mária Cabadová – upratovačka 

Zuzana Tatarčiaková – upratovačka 

Zuzana Šurabová – upratovačka 

Eva Trnovcová - upratovačka 

Dáša Pápežová – upratovačka (MD) 

Mária Gajdošíková – upratovačka 

Alena Kormanová – upratovačka 

Jarmila Macúšová – upratovačka 

Ing. Vladimíra Klečková – vedúca školskej kuchyne 



Mária Michnová – kuchárka 

Viera Pažičanová – kuchárka 

Eva Biela – kuchárka 

Mária Kopasová – kuchárka 

Milena Šutiaková - kuchárka 

 

Rada školy: 

 

Mgr. Janka Vlčková – predseda 

Mgr. Ivan Jurkovič – za PZ 

Jozef Jakubík – na NPZ 

Dušan Mičian – za zriaďovateľa 

Ing. Igor Behúň - za zriaďovateľa 

Eva Hollá - za zriaďovateľa 

Ing. Ondrej Holienčík - za zriaďovateľa 

MVDr. Roman Droštín – za rodičov 

Mgr. Mária Kormanová - za rodičov 

PaedDr. Peter Klečka - za rodičov 

Mgr. Andrea Starinská - za rodičov 

 

 

 


