
Školský  rok    1988 – 1989 
 V tomto školskom roku sme okrem úloh MŠMaTv  po 17. zjazde KSČ osobitný 

dôraz kládli na výchovu svetonázorovú, mravnú, pracovnú a estetickú. Chod školy 

riadilo vedenie školy: s. riaditeľka Margita Bačová, s. zástupkyňa Anna Bugalová a s. 

zástupca Cyril Ševčík. Vo výchove sme vyuţili 40. výročie vzniku PO SZM, 70. 

výročie vzniku ČSR. Pre svetonázorovú výchovu sme vyuţili obsah učiva jednotlivých 

predmetov a rôznorodú mimoškolskú prácu, hlavne pioniersku. Ateistickej výchove 

sme venovali zvýšenú pozornosť a vyuţívali sme tieto najúčinnejšie formy: vyuţívanie 

obsahu učiva jednotlivých učebných predmetov, rôznorodá činnosť PO SZM, správne 

rozpracovaný systém výchovy k ochrane  a tvorbe ţivotného prostredia. Tieţ sme 

v tejto oblasti pocítili pomoc od ZRPŠ, hlavne v mimoškolskej výchove. Štyria rodičia 

sú vedúci pionierskych oddielov a traja vedú záujmové útvary. Dobre pracoval 

svetonázorový krúţok ţiakov pod vedením s. Golisovej. V súťaţi „Vesmír je náš 

ţivot“ dosiahli 3. Miesto v rámci okresu. Realizoval sa cyklus Základy vedeckého 

ateizmu pre ţiakov 7. ročníka.  

 Pre prehlbovanie činnosti ideovo – politickej výchovy sa vyuţíval priamy 

výchovno – vzdelávací proces. Udrţiaval sa písomný styk so ţiakmi sovietskych škôl, 

viedla s. učiteľka Kubalová a Kultanová a so ţiakmi v Českom Tešíne, viedol s. učiteľ 

Slivka. Aj pedagogické kolektívy, tieţ kolektívy ZRPŠ obidvoch škôl si vymenili 

svoje poznatky a skúsenosti z výchovnej práce na spoločnom stretnutí , osobitne 

s pohľadu prestavby výchovného programu ţiakov. Atraktívne boli stretnutie našich 

ţiakov – športovcov so ţiakmi z Českého Tešína a Poľského Tešína v mesiaci jún. 

Veľmi dobre pracoval Klub medzinárodného priateľstva v úzkej spolupráci so ŠO 

ZČSSP. Vyuţíval sa Kútik revolučných tradícii na škole. Vyuţívali sa aj triedne 

hodiny, ktoré boli tematicky zamerané na významné dni a výročia. Na triednických 

hodinách sa zároveň rozoberali výsledky pionierskej práce oddielu. 

 Mravná výchova: Školská dochádzka sa zhoršila oproti minulému školskému 

roku aţ o 7,68 hodiny na ţiaka, z toho neospravedlnených aţ o 1,56 hodín na ţiaka. 

Cigánski ţiaci – 33 – vymeškali z celkového počtu zameškaných hodín skoro desatinu. 

Dvaja ţiaci cigáni skoro vôbec nechodili do školy v druhom polroku. V spolupráci 

s MsNV, na návrh sociálneho kurátora, zabezpečuje sa ústavná výchova. 

Jedna z príčin zhoršenej dochádzky je vysoká chorobnosť ţiakov. Šíreniu chorôb 

napomáhajú stiesnené priestory, ktoré majú 200 = aţ 300 % predimenzovanosť.  

Správanie: Celkom bolo zníţených 15 známok zo správania a to: 2. stupeň – 7, z toho 

2 cigáni, 3. stupeň – 8, z toho 5 cigánov, pokarhaní riaditeľom školy: 6 ţiakov. 

Pracovná výchova: Vzťah k práci je u väčšiny ţiakov dobrý. Kvalita plnenia 

školských povinností je zabezpečená cez rodinu, ale hlavne učiteľa ako osobného 

príkladu. Osobitný pohľad je na ţiakov 1. ročníka, kde bola dobrá pracovná morálka 

a bez známok, úroveň pracovnej výchovy u prvákov vystihlo slovné hodnotenie. Na 

škole pracujú dva krúţky výpočtovej techniky. V Stanici mladých technikov pri Dome 



pionierov je 38 ţiakov v krúţku pre pokročilých. Na prehĺbenie účinnosti pracovnej 

výchovy majú bezo sporu veľký podiel patronátne BSP a ďalší aktív rodičov 

zamestnaných v ZVL. Ako prejav uznania poslali triedne kolektívy ďakovné listy, 

mnohé z nich boli publikované v regionálnej tlači. 

V oblasti výchovného poradenstva sa plnili úlohy informačné, odborno – 

metodické a poradenské, diagnostické, koordinačné, administratívne. Rozmiestnenie 

ţiakov je nasledovné: Stredné odborné školy: 29 ţiakov, Gymnázium KNM: 24 

ţiakov, Gymnázium Ţilina: 1 ţiak, Športové Gymnázium Banská Bystrica: 1 ţiak, 

SOU s maturitou: 10 ţiakov, 3 ročný učebný odbor: 39 ţiakov.  

Estetická výchova: Z rôznorodosti foriem to boli: Návšteva príleţitostných 

výstav v DK ZVL, ale aj stálych expozícií v galériách: Kysucká galéria, Bazovského 

galéria, Galéria Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Márie Medveckej, Povaţská galéria, 

návšteva kniţníc, výchovných koncertov, bábkových predstavení a činohry. Ţiaci boli 

orientovaní na vlastnú literárnu tvorbu, umelecký prednes slovenskej a sovietskej 

poézie a prózy. Boli vydané dve čísla školského časopisu Iskra. Vysoký podiel na 

skvalitňovaní estetickej výchovy mali učitelia prírodopisu a pestovateľských prác, 

ktorí budovali dobrý základ v oblasti ekológie. Pribliţne 20 % ţiakov navštevuje ĽŠU.  

Dôsledne sa zabezpečovali branné cvičenia a branný kurz ţiakov 5. – 8. 

ročníka. S brannou výchovou je úzko spojená TV a šport. Dosiahnuté športové 

výsledky boli publikované v školskom časopise Iskra, ktorý bol k dispozícii  všetkým 

ţiakom školy. Úspešní jednotlivci i kolektívy boli odmenené z prostriedkov ZRPŠ 

a PO SZM. Naďalej zostáva úloha: do záujmovej TV a športu pritiahnuť a tak 

zabezpečiť ušľachtilé vyuţívanie voľného času, ţiakov menej nadaných, ťaţšie 

ovládateľných a menej disciplinovaných. 

Dopravná výchova bola zabezpečená v konkrétnych podmienkach detského 

dopravného ihriska. Toto zariadenie slúţi aj pre ŠD a ŠK v ich výchovnej činnosti. 

Rozumová výchova: Ţiakov sme orientovali na základné učivo, na primeranú 

domácu prípravu, a tak sa predchádzalo pre5aţovaniu ţiakov. Výsledky rozumovej 

výchovy hodnotíme ako dobré. Z 945 ţiakov prospelo 98,73 % . Výsledky prijímacích 

pohovorov na stredné školy: Slovenský jazyk: 1,53, Matematika: 2,34. V rámci 

metodických orgánov sa študovala odborná literatúra, hlavne odborno – metodické 

časopisy. V okresnom kole pedagogického čítania obsadila 2. miesto s. učiteľka 

Radolská. Učitelia prispievajú do regionálnej tlače a jedenkrát bol príspevok 

v Pedagogickom súčastníku.  

Na škole sa 24 % ţiakov učí stále v II. smene, okrem toho v hlavnej budove je 

denne popoludní obsadené 5 učební ˇJŠU a celé priestory v budove pri stanici majú 

denne popoludní ţiaci ĽŠU. V spolupráci s MsNV sme zabezpečili presun ţiakov na 

okolité školy v meste: do Radole – 1 trieda 3. ročníka a jedna trieda 4. ročníka. Na 

Suľkov – jedna trieda ţiakov 1. ročníka. Do ZŠ Povina sa podarilo presunúť 6 ţiakov. 

Týmto presunom sa zmennosť zníţi na 19 %. 

Ťaţisko riadiacej práce sa zameralo na skvalitnenie spolupráce vedenia školy 

s metodickými orgánmi, vrátane sekcie triednych učiteľov. V súčasnosti sa k dobrému 



pracovnému výsledku dopracuje nie jednotlivec, ale celý pracovný kolektív pod 

vedením rozhľadeného manaţéra. Spolupráca s patronátnou ZVL sa prehlbovala 

prostredníctvom BSP, oddielových vedúcich PO SZM a triednych učiteľov. 

Spolupráca s rodinou sa prehlbovala cez triedne schôdze ZRPŠ. Triedni dôverníci mali 

2 x spoločné zasadnutie s celoškolským výborom ZRPŠ. Súčasný výbor ZRPŠ svojou 

prirodzenou autoritou podporuje a napomáha plneniu hlavných úloh školy. 

PS Iskra úzko spolupracuje s MsDPM a navzájom si pomáhajú pri zábavných 

a športových podujatiach rozsiahleho charakteru. Plnenie náročných úloh prebiehalo 

v primerane dobrej a tvorivej pracovnej atmosfére. 

 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 28 13 15   Antónia Škorvagová 

I.B 32 18 14   Helena Radolská 

I.C 32 15 17   Viera Vráblová 

I.D 33 16 17   Helena Perďochová 

II.A 29 13 16   Oľga Potočárová 

II.B 27 15 12   Marta Kubatková 

II.C 26 14 12   Elena Vlčáková 

II.D 29 15 14   Jarmila Pavlusíková 

II.E 26 12 14   Viera Vlčáková 

III.A 26 16 10   Jana Čelková 

III.B 26 15 11   Anna Ďuranová 

III.C 26 13 13   Anna Šidlová 

III.D 25 13 12   Ľudmila Fábiková 

IV.A 36 18 18   Aneţka Valčuhová 

IV.B 32 17 15   Anna Staškovanová 

IV.C 36 19 17   Eva Chlebuchová 

IV.D 34 14 10   Elena Šimová 

V.A 21 12 9 19 Janka Šošková 

V.B 31 13 18 19 Jozef Palica 

V.C 29 14 15 9 Igor Drexler 

V.D 27 13 14 15 Ľudmila Golisová 

VI.A 22 15 7 21 Lýdia Kubišová 

 



 

VI.B 32 19 13 18 Štefánia Grešáková 

VI.C 33 18 15 8 Mária Tomaníčková 

VI.D 32 17 15 10 Oľga Kubalová 

VII.A 27 17 10 10 Zita Véghová 

VII.C 25 12 13 4 Mária Vlčáková 

VII.D 30 16 14 7 Ľudmila Mušková 

VIII.A 24 15 9 24 Natália Dubovská 

VIII.B 26 14 12 12 Viera Ševecová 

VIII.C 26 12 14 11 Ernest Králik 

VIII.D 28 16 12 6 Daniela Vnuková 

 

Bez triednictva na škole pracovali: ss. Rúfusová, Kubová, Getting, Iványiová, 

Kultanová 

ŠD viedla vedúca ŠD s. Hofericová, s. vychovávateľky Herdová, Novotná, Kišová, 

Skácelová, Bučková, ŠK s. Kubišová. PO riadila skupinová vedúca Zita Ševčíková 

a Beáta Pijaková – Jopková. 

V ŠJ pracovalo 8 kuchárok pod vedením vedúcej ŠJ s. Svrčkovej Jarmily. 

O čistotu prostredia sa starali s. upratovačky v počte 6 a s. školník Jozef Jakubík. 

 


