
Školský  rok    2018 – 2019 
    „Štruktúra školského vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP) a inovovaného 

školského vzdelávacieho programu (ďalej len ŠkVP) bola v súlade s poţiadavkami 

školského zákona. Škola realizovala výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ŠkVP s 

názvom "Premena tradičnej školy na modernú" v primárnom a v niţšom strednom 

vzdelávaní. Úroveň jeho vypracovania zodpovedala strategickému významu 

dokumentu školy.“ Toto je konštatovanie Štátnej školskej inšpekcie, ktorá na našej 

škole v termínoch od 5.11 2018 do 9.11. 2018 a od 12.11. 2018 do 

13.11.2018vykonala kontrolu Stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu 

a podmienok výchovy a vzdelávania. V duchu prípravy na túto kontrolu sa niesol celý 

začiatok nového školského roka 2018 / 2019. Po dlhodobej PN sa svojho postu ujal 

opäť riaditeľ školy PaedDr. Igor Drexler. V pedagogickom zbore nenastali ţiadne 

zmeny a tak sa učitelia mohli pripravovať na spomínanú kontrolu.  

Celý školský rok sa niesol aj v znamení medzinárodných projektov. Škola uz 

štvrtým rokom pokračovala v spoločnom projekte Ţijeme na Trojmedzí so školami ZŠ 

Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicza s poľským vyučovacím jazykom v Jablunkove. Hneď 

v septembri sa konal spoločný výstup ţiakov ôsmeho ročníka na Trojmedzie, miesto 

spoločného styku hraníc Poľska, Českej a Slovenskej republiky spojený s turisticko 

poznávaco brannými súťaţami. Spolupráca potom pokračovala výmenným 

projektovým dňom Európsky deň jazykov. V mesiaci november sa naši ţiaci zúčastnili 

súťaţe v anglickom jazyku Let´s Make Friends. Starší ţiaci svoju kategóriu vyhrali 

a mladší skončili na treťom mieste. Spoločná návšteva koncentračného tábora 

v Osvienčime a mesta Krakov  bola pokračovaním projektu. Jeho koncoročným 

vyvrcholením bolo rozsvietenie Vianočného stromčeka na námestí v Jablunkove pred 

zrakmi jeho obyvateľov. Našu školu reprezentoval detský folklórny súbor 

Nábreţníček.  

Druhým projektom, ktorého sme sa stali súčasťou, bol projekt Erasmus+ KA2 

Childhood in The Box. Riaditeľ školy a pani učiteľka Mgr. Adriána Ondrejášová sa 

zúčastnili pracovnej študijnej cesty do mesta Leipzig, kde sa spoločne stretli 

a pracovali s kolegami škôl participujúcich na projekte. Spoznali tak metódy, formy 

a materiálne zabezpečenie vyučovacieho procesu v nemeckej škole Ericha Kästnera v 

Lipsku a nadviazali kontakty s kolegami z Nemecka, Českej republiky, Grécka, 

Španielska a Talianska. Aj tento projekt sa prelínal celým školským rokom. 

Pokračovaním pracovnej cesty v Nemecku bo medzinárodný skype v decembri, kde sa 

naši ţiaci naţivo spojili s kamarátmi z Talianska a Grécka. Spoločne si porozprávali 

o Vianočných tradíciách vo svojich krajinách a spoločne zaspievali v svojom jazyku 

celosvetovo známu koledu Tichá noc.  

 November bol však poznačený kontrolou Štátnej školskej inšpekcie zo 

Ţiliny. V siedmych dňoch inšpektori vykonali kontrolu riadenia školy, podmienok 

a priebehu výchovy a vzdelávania. Priebeh výchovno vzdelávacieho procesu bol sledovaný 

z hľadiska vyučovania učiteľom a učenia sa ţiakov na 121 hodinách, z toho na 50 hodinách 

na 1. stupni a 71. hodinách na 2. stupni ZŠ. Odbornosť vyučovania bola na prvom stupni na 

96,99 %, na 2. stupni na 95,90 %, celkovo 96,33 %. ŠŠI hodnotila veľmi pozitívne 



vypracovanie Školského vzdelávacieho programu, rozhodnutia riaditeľom školy, prácu 

špeciálneho pedagóga, dokumentáciu školy, triednu dokumentáciu, prácu poradných orgánov 

riaditeľa školy, vypracovanie plánov a zápisníc zo zasadnutí školských orgánov, podmienky 

a materiálno technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania, dodrţiavanie učebných osnov, 

prácu koordinátorov a výchovného poradcu, prácu ţiackeho školského parlamentu. Z 

dotazníkov zadaných učiteľom školy vyplynulo, ţe klíma školy bola otvorená. Dôvera vo 

vedenie školy bola 99 %. Spolupráca medzi učiteľmi, odbornými poradcami, rodičmi a 

zástupcami mesta prispela k pozitívnej atmosfére školy. Podmienky výchovy a vzdelávania 

boli na veľmi dobrej úrovni a rovnako aj riadenie školy. Pozitívne bol hodnotený aj priebeh 

výchovy a vzdelávania, napriek tomu ŠŠI dala škole niekoľko odporúčaní :  venovať zvýšenú 

pozornosť príznakom / odhaľovaniu šikanovania na škole v súvislosti so zisteniami v 

dotazníku administrovanom ţiakom 6. a 7. Ročníka, vykonať kontrolu akceptovania / plnenia 

opatrení z hospitačnej činnosti vedenia školy, rozvíjať taký vzájomný vzťah medzi učiteľmi a 

ţiakmi, ktorý by im poskytoval pocit istoty, fyzického a psychického bezpečia a podporoval 

by priaznivú atmosféru, cielene podporovať osvojenie si a vyuţívanie efektívnych stratégií 

učenia sa ţiakmi a orientovať hospitačnú činnosť vedenia školy na rozvíjanie kľúčových 

kompetencií ţiakov (zadávanie úloh zameraných na rozvoj vyšších myšlienkových procesov - 

tvorivosť, hodnotenie, podnecovanie ţiakov k hodnoteniu svojich výkonov a výkonov 

spoluţiakov, uplatňovanie hodnotenia klasifikáciou, prezentácia výsledkov činnosti tímovej 

práce ţiakov a optimalizovanie záťaţe kaţdého ţiaka s ohľadom na jeho individuálne 

schopnosti a potreby). Škola sa tak ukázala vo veľmi dobrom „svetle“, čo konštatoval 

pochvalne aj pán primátor mesta Ing. Marián Mihalda.  

Mimoškolská činnosť ţiakov aj tento rok bola  zameraná na kultúrne vyţitie a šport s 

vyuţitím školských športovísk: telocvične, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou ale aj 

turistickej poznávacej činnosti. Vyučujúci sa venovali ţiakom aj v oblastiach informačných 

technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí z 

prírodovedných a humanitných predmetov, pripravujú talentovaných ţiakov na predmetové 

súťaţe a olympiády. Pokračovala úspešná spolupráca na spoločných aktivitách s materskými 

školami v meste ako aj Mestskou kniţnicou v KNM, Kysuckou hvezdárňou a Kaštieľom v 

obci Radoľa. Ţiaci zmysluplne vyuţívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore 

Nábreţníček, ktorý sa niekoľkokrát prezentoval aj na verejnosti, či rodičom ţiakov našej 

školy.  Ţivot na škole mapuje uţ dlhoročne školský časopis Záškolák.  

Vyučujúci pripravili pre svojich ţiakov neuveriteľné mnoţstvo aktivít. Aktivity 

prebiehali ako súčasť vyučovacieho procesu ale aj v mimovyučovacom čase. V prvom 

polroku sa uskutočnili exkurzie a výlety – okrem spomínaného zájazdu do Osvienčima a 

Krakova (spoločný zájazd so školami z Jablunkova) aj poznávacia exkurzia do Bratislavy - 

Bratislavského hradu, parlamentu a Starého mesta, do Hvezdáreň v KNM (štvrtý a piaty 

ročník), Tatier - Štrbské pleso, Štátneho a sobášneho archívu v Bytči - 5.B a C, Britského 

centra v Krajskej kniţnici Ţilina, SOŠ Drevárskej v Krásne nad Kysucou. Ţiaci druhého 

ročníka navštívili okresnú výstavu drobných zvierat v DK KNM. Veľký ohlas mali aj 

výchovný koncert so skupinou AYA, bábkové predstavenie v Bábkovom divadle Ţilina, 

projektový deň Včelárstvo s pánom Káčeríkom (beseda a tvorivé dielne). Vzdelávanie 

podporili aj besedy na témy Diabetes melitus pre ţiakov siedmeho ročníka s pani 

Pavlusíkovou; so záchranárkou pani Povaţanovou, s pani Dolinayovou z CPPPaP na tému 

Návykové látky (4. ročník) a Výchova k manţelstvu na rodičovstvu. Zásady Prvej pomoci so 

záchranármi učitelia biológie pripravili pre ţiakov siedmeho ročníka. Druháci sa zapojili do 

projektu Oliho príbeh o práci polície. Pre ţiakov deviateho resp. ôsmeho ročníka v rámci 

kariérneho poradenstva sme zorganizovali účasť na dňoch otvorených dverí v Gymnáziu 

KNM, SOŠ strojníckej v KNM a Spojenej škole KNM; na Burze stredných škôl. 

V mimovyučovacom čase ţiaci navštívili filmové predstavenie - v Ster Century Cinemas 



Ţilina film Grinch a divadelné predstavenie Anna Franková - 8. a 9. Ročník. Deviataci 

zaznamenali v januári 2019 účasť na filmovom festivale Jeden svet v spolupráci s kultúrnym 

centrom Stanica Ţilina – Záriečie. Filmového predstavenia spojeného s besedou k fínskemu 

dokumentu Aktivistka sa zúčastnil aj riaditeľ školy. Na základe poznatkov z tohto filmu sa 

rozbehla ďalšia etapa záchrany školskej záhrady, na ktorej pozemku plánovalo Mesto 

vybudovať parkovisko. Ţiaci sa ďalej zúčastnili Vianočnej výstavy v Klube 75 - štvrtý ročník,  

spevácka súťaţ Vianočná hviezdička, výtvarnej súťaţe Moje najkrajšie Vianoce v štvrtom 

ročníku. Zapojili sme ţiakov do Maratónu písania listov cez Amnesty International. 

Vyučujúce matematiky pripravili ďalší ročník Matematického dopoludnia - súťaţ v riešení 

matematických úloh druţstiev. Na prvom stupni zorganizovali triedne učiteľky Šarkaniádu, 

Deň tekvíc, Vianočné tvorivé dielne, Vianočné čarovanie, Svetový deň jabĺk. Svoj Jabĺčkový 

deň v škole zorganizovali aj vyučujúce biológie v spolupráci s ochotnými kolegyňami a ŠJ. 

Pre ţiakov pripravili z produktov z jabĺk školskej záhrady - 100%-nú šťavu (500 litrov), 

jablčné koláče, sušené jabĺčka a prezentáciu filmov spojených s jablkami a so zdravou 

ovocnou a zeleninovou výţivou. Pre veľký ohlas, sa aktivita zopakovala v menšom rozsahu 

dvakrát. Priebeţne s touto aktivitou sa uskutočnil aj výstava zeleniny a ovocia pri príleţitosti 

propagácie zdravej výţivy vo vestibule školy. V rámci triednych kolektívov pani učiteľky 

viackrát so ţiakmi navštívili kaštieľ v Radoli, zimný štadión  v Ţiline, Mestskú kniţnicu v 

KNM, rôzne vianočné besiedky a tvorivé predvianočné dielne (aj v spolupráci s CVČ v 

KNM). Ţiakov sme tento rok opäť zapojili do projektu Nezabúdame pri príleţitosti 

Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia a oslobodenia koncentračného tábora v 

Birkenau (projektové dni vo viacerých triedach). Telocvikári pripravili ďalší ročník športovej 

školskej súťaţe v Rope skipping a O kráľa strelcov v streľbe na basketbalový kôš. Ţiacky 

školský parlament pomáhal pri realizácii tradičného Pasovania prvákov, pripravil Mikulášske 

prekvapenie pre ţiakov niţších ročníkov a uskutočnil zasadnutie spojené s návštevou pána 

Lukáša Hrošovského z mládeţníckej mestskej organizácie YC . Detičky pripravili vystúpenie 

v Domove sociálnych sluţieb pre dospelých a seniorov v KNM s Vianočným programom. 

Sociálne cítenie prejavili naše deti aj výrobou a odoslaním vianočných pozdravov a darčekov 

pre deti OZ Pomáhame s úsmevom pri transplantačnej jednotke NÚDCH Kramáre Bratislava 

a zbierkou pre útulok zvierat OZ U psej matere - ranč Korňa. Bohatú činnosť v prvom 

polroku vykázal aj ŠKD pri ZŠ - Túlavé topánky - poznávanie okolia nášho mesta, Veselá 

tekvička - vyrezávanie tekvíc, jesenná výzdoba interiéru školy,    výstavka vyrezaných tekvíc, 

Vitamíny v jedálnom lístku - výstava, poznávanie ovocia a zeleniny spojené s ochutnávkou, 

„Hand made“ mydielka - vytvor si vlastné mydielko a obdaruj svojho  blízkeho, Jesenné 

kreácie z prírodnín, Klub Magnus - súťaţe a hry spojené s knihami a čítaním, Čaro Vianoc - 

spev a počúvanie kolied, pečenie a ochutnávka vianočného  pečiva, Vianočné tvorivé dielne 

zakončené Vianočnými trhmi, Malí Eskimáci - stavby zo snehu a Bylinkové čaje - prevencia 

pred chrípkou, ochutnávka 

Pedagógovia školy sa zúčastnili predstavenia muzikálu Mamma Mia v Bratislavskom 

divadle Nová scéna. 

V druhom polroku v rámci schválených ročných plánov MZ a PK ţiaci absolvovali 

predmetové odborné exkurzie a vychádzky - literárno - dejepisné : Martin, Orava (Oravský 

hrad, Múzeum P.O. Hviezdoslava, Rodný dom M. Kukučína), Kremnica, Tajov a Banská 

Bystrica, Modra - Červený Kameň, dejepisná exkurzia do Kaštieľa v Radoli spojená s 

výstavou Keď sme boli deti, dejepisná exkurzia Vrútky - Legiovlak; biologické: ZOO Zlín 

Lešná, kontaktná ZOO Liptovský Mikuláš a návšteva pekárne Vilja v Čadci; geografické 

exkurzie do Planetária v Ţiari nad Hronom, vlakom do Košíc, do hlavného mesta Bratislava. 

Vedúce MZ a PK spoločne s kolegami, triedni učitelia tieţ zorganizovali výlety a exkurzie na 

hospodársky dvor v Kysuckom Lieskovci,   putovali po stopách Juraja Jánošíka v Terchovej, 

strávili predĺţený víkend v Oščadnici v penzióne Trojičky, Múzeum slovenskej dediny v 



Martine a hrad Strečno, či mesto Trenčín so svojimi zaujímavosťami. Trieda 9.A bola na 

konci roka na predĺţenom víkende v Prahe. Ţiaci sa tieţ zúčastnili výletu do Tatralandie, 

ktorý financovala Rodičovská rada školy pre vybraných ţiakov riaditeľom školy. Pre deti MŠ 

v Kysuckom Novom Meste zorganizovali vyučujúci TSaV športovú olympiádu, pre ţiakov 

druhého stupňa opätovne turnaj v minifutbale a prehadzovanej O putovný pohár riaditeľa 

školy. So zameraním na ďalšie moţnosti štúdia ţiakov školy ţiaci navštívili Strednú 

drevársku a stavebnú školu v Krásne nad Kysucou, strávili pracovné dopoludnie v Strednom 

odbornom učilišti na Športovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Jeden a pol autobusu, 

celkovo viac ako 60 detí sa zúčastnilo týţdňového poznávacieho zájazdu do Londýna a 

Disneylandu v Paríţi. Deväť ţiakov dostalo moţnosť pobytu v španielsku vďaka mobility 

projektu Erasmus+ KA2 a aj pánovi primátorovi Ing. Mariánovi Mihaldovi. Pedagógovia 

zorganizovali per ţiakov besedy s odborníčkou na diabetes melitus pani Mgr. J. Pavlusíkovou, 

rybárom pánom Dušanom Novákom, včelárom Miroslavom Káčeríkom, textárom, 

dramatikom a spisovateľom beletrie pre deti a mládeţ Danielom Hevierom, s pracovníkmi 

Amnesty International; zamestnankyňou policajného zboru SR pani Zlochovou.  PK cudzích 

jazykov v priebehu druhého polroka pripravila pre ţiakov tieto aktivity - uţ spomínané 

zájazdy do Španielska, Anglicka a Francúzska, účasť v súťaţi v prednese Jazykový kvet a v 

medzinárodnej súťaţi English Star, anglický týţdeň s americkým lektorom, ďalší ročník 

recitačnej súťaţe Feel The English in Verses v spolupráci Mestskou kniţnicou v KNM a 

Oxford University Press.  Ţiaci 6. - 8. ročníka sa zúčastnili festivalu Jeden svet v kultúrnej 

inštitúcii Stanica - Zariečie. V máji boli ţiaci na výstave Čarovné Kysuce v Dome kultúry v 

KNM, navštívili mestskú kniţnicu - téma Slovanská mytológia. Kaţdoročne je našim milým 

hosťom pán Ján Stopjak, ktorý zaúča ţiakov do tajov histórie a tradícii jarných sviatkov na 

Kysuciach. Milými hosťami bola aj skupina In Comma zo ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, 

dvojica Tom a Leo, Martin Krausz s manţelkou, ktorí spríjemnili ţiakom školské chvíle 

svojimi kultúrnymi vystúpeniami. PK fyziky zorganizovala vo veľkej telocvični program 

Fyzika a chémia zaujímavo s mnoţstvom netradičných pokusov. Pán primátor pozval ţiakov 

siedmeho ročníka na deň otvorených dverí na Mestský úrad v KNM. Tak ako kaţdý rok, 

mohli svoje jazykové a literárne  zručnosti rozvíjať v projektových dňoch a v rámci ITV. 

Ţiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili, vzhľadom na veľký počet (72) dvoch turnusov 

lyţiarskeho kurzu - od 25.2 do 1.3.2019 vo Valčianskej Doline a v termíne od 11.3. do 

15.3.2019 v stredisku Krahule pri Kremnici. Ţiaci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali 

základný plavecký kurz v krytej plavárni Ţilina. Pravidelné aktivity jarných dní sú tieţ 

Medzinárodný projekt Noc s Andersenom a jarné tvorivé dielne. Obe akcie sa uskutočnili ako 

súčasť medzinárodnej spolupráce so školami z Jablunkova, išlo o výmenné aktivity. Aktívne 

pracovali vyučujúce na prvom stupni a pre svojich ţiakov pripravili tieto zaujímavé aktivity: 

fašiangové a karnevalové popoludnia s rodičmi, tvorivé dielne pre deti kysuckých MŠ, 

výstavy a besedy kníh a o knihách aj v spolupráci s mestskou kniţnicou v KNM, jarný tábor v 

čase jarných prázdnin pre deti druhého ročníka, škola v prírode pre ţiakov štvrtého ročníka - 

hotel Smrečina - Malá Lučivná (Zázrivá), škola v prírode pre ţiakov štvrtého ročníka - rezort 

Oliwa Twistovo drobných zvierat, návšteva kina Mirage (Ralph búra internet, Ako cvičiť 

draka), Návšteva divadelného predstavenia Jurošík - štvrtý ročník, návšteva okresnej výstavy 

drobných zvierat v DK KNM, tematický deň Mliečny deň  a environmentálne popoludnie, 

účasť v celoslovenskej súťaţi Čitateľský oriešok (ţiaci boli na odovzdávaní cien v Bratislave 

v Zichyho paláci), programy ku Dňu matiek Dňu otcov, zapojili sa aktivitami ku Dňu Zeme 

a zorganizovali vychádzky do okolia nášho mesta. Aktivitami hýril v druhom polroku aj 

ţiacky školský parlament pracujúci pod vedením pani učiteľky Ochodničanovej. Nevídanú 

odozvu aj na webovom priestore školy a sociálnej sieti Facebook mali aktivity Farebný týţdeň 

od 11.2 do 15.2.2019, Hug Day na Valentína, Srdiečkové prekvapenie pre učiteľov ku Dňu 

učiteľov, Pyţamový prvoaprílový deň, Májová pošta lásky a pravidelné hodnotenie poriadku 



a čistoty v triedach. Z podnetu ţiakov sa urobila Dobrovoľná zbierka pre choré deti v 

Bratislavskom národnom ústave detských chorôb. „Parlamenťáci si pripravili aj koncoročnú 

opekačka. Zaujímavé aktivity pripravili od februára do júna vychovávateľky pre ţiakov v 

ŠKD: Upleť si svoj košík, Valentínka pre blízkeho, čitateľský maratón, Veľkonočné kraslice 

rukami detí, Deň Zeme - urobme niečo pre svoje okolie, turnaj v Calcetto, návšteva hasičskej 

stanice na Deň s. Floriána, športové popoludnie - Hýb sa v ŠKD, návšteva v Mestskej 

kniţnici, vystúpenie Sokoliarov v átriu školy.  

 Škole bol schválený projekt EÚ Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učebníc , školských kniţníc , odborných učební rôzneho druhu v základných 

školách. Do konca mája sa realizovala kompletizácia vybavenia učebne biologicko 

chemického laboratória a školskej dielne. Urobili sa stavebné úpravy priestorov a pripravili 

sieťové pripojenia elektriky a vody. Z podnetu riaditeľa školy sa vybudovala špeciálna učebňa 

hudobnej výchovy, ktorá v širokom okolí nemá konkurenciu. Z prebytku finančných 

prostriedkov kalendárneho roka 2018 sa škola pustila do rekonštrukcie školského dvora na 

Komenského ulici, najmä pre potreby ŠKD. Upravili sa chodníky, zreparovali verandy, 

pieskovisko. Nainštalovali sme dva outdoorové stoly na stolný tenis a pripravili plochu pre 

budúce vyuţitie. Protesty poslancov mestského zastupiteľstva práce zastavili, nakoľko 

poţiadali riaditeľa školy o dodatočné vybavenie stavebného povolenia. V rekonštrukcii sa tak 

bude pokračovať po vybavení potrebných „papierov“. Veľký boj zviedla škola s poslancami 

aj o plochu školskej záhrady, kde chcelo Mesto vybudovať záchytné parkovisko priamo pod 

oknami jedálne a učební. Iniciatívou pani učiteľky Ing. Vaňkovej a riaditeľa školy, ktorí svoj 

protest prezentovali aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, v spolupráci s poľskou stranou 

projektu došlo k zrušeniu tohto investičného zámeru. Aj napriek silnej podpore poslancov. 

Dnes uţ školská záhrada dostáva novú tvár. Upravili sa stromy, zrekonštruovala čerpacia 

pumpa na vodu. V pláne je skleník, kompostovisko a nová výsadba stromov  a krov.  

 Projekt Erasmus+ KA2 Childhood in The Box pokračoval aj v druhom polroku. 

Najskôr sa dve vyučujúce (Mgr. Bandurová a Mgr. Heľová) zúčastnili študijného pobytu 

v Grécku a projekt pokračoval mobilitou troch vyučujúcich na čele s riaditeľom školy 

a deviatich ţiakov do Španielskej Barcelony. Počas šiestich dní zaţila naša delegácie 

neskutočné dobrodruţstvo. Súťaţe, stretnutia, ubytovanie v rodinách španielskych ţiakov, 

španielska kuchyňa, kultúrny program, návšteva radnice a predovšetkým opakované 

kaţdodenné výjazdy z Mollet Del Vallet (partnerská škola) do Barcelony. Vidieť Camp Nou, 

štadión legendárnych CF Barcelona, Fontana Magica, Familia Sagrada, Aquarium, Plaza 

Catalunya, Gaudiho diela po celom meste, nábreţie Barcelony, jednoducho, ako sa hovorí 

„vidieť a...“.  

Projekt KIA Motors na rozvoj technického a jazykového vzdelávania na ZŠ bol 

ďalším úspešným a schváleným v tomto školskom roku. Získali sme niekoľko tabletov, 

interaktívnu tabuľu, pomôcky pre vyučovanie techniky a fyziky. E-twinningové projekty z 

anglického a nemeckého jazyka zase rozšírili cudzo jazyčné kompetencie ţiakov a spojili nás 

so školami vo Fínsku, Nemecku a Japonsku. Nielen projekty zlepšili materiálne vybavenie 

školy, ktoré toľko pochválila aj ŠŠI. Vedenie školy zakúpilo vyučujúcim všetky pomôcky, 

o ktoré poţiadali. Na svoje si prišli najmä vyučujúca hudobnej výchovy, informatiky 



(zrýchlenie prístupu na internet), techniky ale aj vyučujúce prvého stupňa, vychovávateľky 

ŠKD. 

V celoplošnom Testovaní vedomostnej úrovne ţiakov 5. ročníka, ktorého sa zúčastnilo 

73 piatakov (traja nepísali) sme oba predmety „napísali“ nad celoslovenským priemerom. 

V matematike na 60,6 % a v slovenskom jazyku a literatúre na 59,8 %. Riaditeľ školy však 

vyjadril nespokojnosť s týmto výsledkom a poţiadal MZ tretieho a štvrtého ročníka a PK 

matematiky a slovenského jazyka na druhom stupni, aby vypracovali spoločný postup na 

zlepšenie stavu. Od nového školského roka dôjde teda k zmenám nielen v obsahu učebných 

osnov štvrtákov  a tretiakov, ale aj v metódach a formách vyučovania týchto predmetov. 

Celoplošné testovanie vedomostnej úrovne ţiakov 9. ročníka nedopadlo lepšie, aj keď aj 

v tomto prípade ţiaci skončili výsledkami nad celoslovenským priemerom. U väčšiny týchto 

ţiakov sa však prejavuje dlhodobo nezáujem o vzdelávanie a výsledky v škole.  

19 800 ospravedlnených hodín (ø na ţiaka 31,987) a 9 neospravedlnených. Pokarhanie 

riaditeľom školy bolo udelené deviatim ţiakom, dvaja ţiaci za svoje priestupky boli 

hodnotení zníţením známky zo správania na druhý stupeň. Počet neprospievajúcich ţiakov 

bol 11, 10 ţiakov nebolo klasifikovaných z dôvodu osobitého plnenia povinnej školskej 

dochádzky v zahraničí. Viac ako polovica ţiakov bola hodnotená celkovo ako vyznamenaní. 

K záveru školského roka, teda v druhom polroku ţiaci vymeškali 26 968 ospravedlnených 

hodín (ø na ţiaka 43,57) a 9 neospravedlnených. Prospechom nedostatočným z jedného a viac 

predmetov bolo hodnotených celkovo štyria ţiaci. Jedna ţiačka bude opakovať ôsmy ročník, 

trom bola povolená riaditeľom školy opravná skúška. Dvaja ţiaci moţnosť vyuţili, jedna 

ţiačka, prváčka na opravné skúšky neprišla a odišla na inú školu. Jeden ţiak po opravných 

skúškach postúpil do vyššieho ročníka, ţiačka nie a opakuje šiesty ročník. O komisionálne 

skúšky aj poţiadali rodičia jedného ţiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku vo Švédsku 

a jedni rodičia ţiaka, ktorý prišiel z Ukrajiny. Ţiaka z Ukrajiny bolo potrebné na základe 

komisionálneho preskúšania potrebné zaradiť do príslušného ročníka. Obaja ţiaci skúšky 

zvládli výborne. Aj na konci školského roka viac ako polovica ţiakov bola hodnotená 

prospechom vyznamenaný. Prospechom a dochádzkou sme splnili náš cieľ na tento školský 

rok. Na stredné školy sa nám podarilo umiestni všetkých 58 ţiakov deviateho ročníka, jednu 

ţiačku zo siedmeho ročníka a jedného ţiaka ôsmeho ročníka. Záujmom najviac vyhovovali 

pre našich končiacich ţiakov Gymnázium v KNM, Gymnázium Hlinská v Ţiline, SOŠ 

strojnícka SPŠ informačných technológii v KNM a SOŠ Dopravná v Ţiline.  

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 bol opäť regulovaný 

zriaďovateľom. Aj keď podľa zákona zákonný zástupca dieťaťa má právo na výber školy , 

pod tlakom riaditeľa ZŠ na Clementisovej ulici sme mohli zapísať ţiakov iba do troch tried. 

Zapísali sme viac ako sedemdesiat detí, z ktorých 65 aj nastúpi na našu školu od 1. septembra 

2019.  

Aj záver školského roka sa niesol v duchu vzájomnej úcty a komunikácie medzi 

všetkými zloţkami výchovy a vzdelávania na našej škole, medzi ţiakmi – učiteľmi a rodičmi 

ţiakov. Najskôr riaditeľ ocenil úspešných a aktívnych reprezentantov školy za výsledky počas 

celého školského roka zájazdom do Tartralandie. Spolu pozval 52 detí a poďakoval sa im za 



reprezentáciu. Tento školský rok sa naši ţiaci umiestnili na popredných miestach súťaţí a ako 

jediná škola v okrese ich zapojila do kaţdej , ktorej ponuka do školy prišla. Víťazom naša 

škola mala v týchto súťaţiach : Rastliny a zvieratá našich lesov, olympiáda zo slovenského 

jazyka a literatúry, anglický jazyk v dvoch kategóriách, geografická olympiáda v troch 

kategóriách, prvé tri miesta v biologickej olympiáde, Krásy našej záhrady prvé miesto 

výtvarnej súťaţe v celoslovenskom kole, rovnako aj prvé miesto v inej výtvarnej súťaţi 

Rusko mojimi očami v najvyššom kole, prvé miesto v krajskom kole Slávik Slovenska, druhé 

miesto v celoslovenskom kole Puškinov pamätník, prvé miesto v krajskom kole Jazykový 

kvet – súťaţ z ruského jazyka. Na medailových miestach sa tieţ v okrese umiestnili ţiaci 

v matematickej olympiáde, pytagoriáde, fyzikálnej olympiáde. Mnoţstvo úspechov dosiahli 

vo svojich súťaţiach športovci, najmä mini hádzanári, volejbalisti, florbalisti, mini futbalisti 

a atléti. Na oslavu športu a podporu spolupráce z mestskými materskými šklami sme 

pripravili pre škôlkarov aj tento rok k MDD športovú olympiádu. Ţiaľ počasie športovcov 

zahnalo do telocviční. Pochvala však od vedenia škôlok prišla  na adresu telocvikárov za 

krásne dopoludnie. Po prvýkrát riaditeľ školy spolu s ímom spolupracovníkov a pomocníkov,  

školníkom a údrţbárom, správcom siete, pánom učiteľom Palicom a koordinátorkou ţiackeho 

parlamentu Aničkou Ochodničanovou pripravili pre všetkých ţiakov riaditeľský guľáš 

k MDD. Po skoro sto litrov chutného guľášu, teplého čajíka a limonády, niekoľko kíl 

slaninky, špekáčikov a zeleninky sa iba zaprášilo.  

Obrovskému záujmu k záveru školského roka sa tešil aj zájazd do Londýna a Paríţa, 

ktorý zorganizovala pani učiteľka Madigárová Kubišová. Celkovo viac ako šesťdesiat detí 

zaţilo krásy a pamiatky týchto dvoch európskych veľkomiest.  

Školský rok 2018/2019 sa zaradil medzi tie najúspešnejšie v bohatej histórii školy. 

„Veľkým úspechom ţiaka a jeho učiteľa je vnímať chuť vzdelávať sa, pracovať na sebe, na 

svojom osobnom rozvoji. Nás učiteľov vţdy teší, ţe sú takí ţiaci, ktorí svoj záujem o osobný 

rast neprejavia iba na hodinách, ale ukáţu svoj talent, inokedy len ponúknu svoju pomoc pre 

spoločnú dobrú vec, aj mimo školskej lavice. Je mojou morálnou povinnosťou takýchto 

ţiakov oceniť a poďakovať sa. Dosiahnutie úspechu je symbiózou svedomitej, odbornej a 

vytrvalej práce pedagóga a vynaloţenej práce a talentu ţiaka, spoločného vzťahu k disciplíne, 

predmetu, ale aj k svojej škole či mestu. Všetkým vám ďakujem za vzornú reprezentáciu 

školy, ţe tešia nás učiteľov aj svojich najbliţších. Ţelám vám aby ste svoj talent, vaše dobré 

srdiečko premenili na vstupnú bránu do ţivota, do spoločnosti. Ţelám si, aby ste vo svojom 

osobnostnom rozvoji neustali, naďalej na sebe pracovali, rozvíjali sa a boli úspešnými i 

v budúcnosti“. Toto boli slová riaditeľa školy ku všetkým ţiakom na záverečnom nástupe 

k ukončeniu školských povinností a začiatku prázdnin 2019. 
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