
Školský  rok    1989 – 1990 
 Obrovské zmeny v ekonomike i celej našej spoločnosti vyvolané neţnou 

revolúciou mali dopad aj na zmeny v našom školstve, teda i na našej škole. Dobre 

fungujúce UF na škole zaslúţilo sa o personálne zmeny vo vedení školy. Na základe 

konkurzu, vypísaného ONV odborom školstva, bol do funkcie riaditeľa školy 

poverený pán Jozef Petráš. Zároveň voľbou učiteľského kolektívu bol do funkcie 

zástupcu riaditeľ školy zvolený pán Milan Slivka. 

 Na základe analýzy v oblasti mravnej výchovy moţno povedať, ţe väčšina 

ţiakov uvedomele dodrţiava školský poriadok i vnútorný poriadok školy. V závere 

školského roka bol pozorovaný všeobecný pokles disciplíny u ţiakov, čo súvisí hlavne 

s personálnymi zmenami vo vedení školy, ktoré boli riešené pomerne dlho a mali 

nepriaznivý dopad na úroveň práce ţiakov ale i vyučujúcich. Úroveň mravnej výchovy 

ma škole je negatívne ovplyvnená faktom, ţe školu navštevuje 29 ţiakov – Rómov. 

Táto skutočnosť poznačila výsledky ţiakov školy vo všetkých sledovaných oblastiach. 

Celkom na škole 14 ţiakov dostalo zníţenú známku zo správania. Dvaja ţiaci , 

Rómovia, majú zníţenú známku zo správania na tretí stupeň.  

Výsledky výchovného pôsobenia v oblasti estetickej výchovy sa najviac prejavili v Sj, 

Rj, Vv, Hv a v záujmovej činnosti ţiakov. Väčšina súťaţí umeleckého charakteru bola 

v priebehu školského roka zrušená. Prebehli len školské kolá. Do okresného kola JD 

postúpili 2 ţiaci a v okresnom kole 1 ţiačka získala 3. miesto. Do celoslovenskej 

súťaţe LT postúpili dve práce 2 ţiačok. 2 ţiačky 4. ročníka boli pozvané na výstavu 

LT do Trenčína, pretoţe tam boli ocenené ich práce.  

 V rozumovej výchove z celkového počtu 919 ţiakov, prospelo 898, neprospelo 

21. Opravné skúšky bude robiť 13 ţiakov. 199 ţiakov bolo vyznamenaných a 133 

prospelo veľmi dobre. Na škole sú zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a tu vo všetkých predmetoch dosahujú ţiaci najlepšie výsledky. 

V matematickej olympiáde bolo v okresnom kole 6 úspešných riešiteľov. 

V biologickej olympiáde sme získali 2. miesto a úspešného riešiteľa sme mali 

i v krajskom kole. Na škole sa teší popularite súťaţ „Robotko“, do ktorej sa počas 

celého školského roka zapojilo 247 ţiakov. 

Školská dochádzka: 

Za školský rok 1989-1990 bolo celkovo vymeškaných 47 752 hodín. Z toho 

neospravedlnených bolo 891. Priemer na 1 ţiaka činí 52 hodín. Rómovia vymeškali 

2 988 hodín, z toho neospravedlnených bolo 696 hodín. Najzávaţnejšia príčina 

zameškávania bola chorobnosť detí, rôzne vyšetrenia a prehliadky.  

Profesijná orientácia. Ťaţisko výchovy k voľbe povolania bolo v individuálnych 

pohovoroch, ktorých bolo 180. Zamerali sme sa na výber povolaní tak, aby bol 

v súlade so schopnosťami ţiakov a potrebami národného hospodárstva. Ku dňu 

25.6.´90 bolo prijatých zo 113 ţiakov 99. Prácu sťaţujú rodičia, ktorí trvajú na svojom 

mnohokrát nesprávnom rozhodnutí.  



Počas roka bolo v prevádzke 8 oddelení školskej druţiny s 254 zapísanými ţiakmi 

ročníkov 1. – 4. a jeden školský klub, ktorý navštevovalo 21 ţiakov. Spektrum činnosti 

v ŠD a ŠK bolo veľké a plnilo svoje poslanie. Závaţným problémom je nepostačujúce 

materiálne vybavenie a tieţ stiesnené priestory. 

 Telesná výchova. Výsledky školy v telesnej výchove sú dobré a mohli by sme 

sa ešte zlepšiť, keby boli vytvorené vhodnejšie podmienky. Ţiaci 3. A 4. Ročníka 

dosiahli v minifutbale pekné výsledky. Vyhrali mestské i okresné kolo. V oblastnom 

kole v Púchove obsadili 1. miesto a v krajskej súťaţi v Banskej Bystrici 3. miesto. 

V pohári Rozhlasu škola obsadila v rámci okresu 4. miesto. O Pohár vedúcej odboru 

školstva získali 1. miesto. V brannom trojboji 1. miesto s postupom na kraj. Michal 

Kavacký na CP Bratislava dosiahol pozoruhodný úspech obsadením 2. miesta v behu 

na 1500 metrov.  

Základná škola mala v školskom roku 1989/1990 33 tried umiestnených v 26 

učebniach, z ktorých minimálne 6 je po hygienickej stránke nevyhovujúcich. Tretí 

a štvrtý ročník sa učí celý rok odpoludnia. Prvý ročník sa vyučuje v škole pri 

ţelezničnej stanici. Odpoludnia priestory školy vyuţíva ĽŠU. Je nutné vyriešiť 

i problém spoločnej existencie ZŠ a Gymnázia. Celá škola, školská druţina, 

priestranstvá pri škole pri stanici, školské ihrisko, telocvične sú značne opotrebené 

a volajú po renovácii. 

O čistotu a poriadok sa stará 6 upratovačiek, školník na údrţbár. V školskej druţine 

organizovala a riadila prácu vedúca ŠD Mária Hofericová. Vychovávateľky: pani 

Mária Kišová, Vanda Herdová, Zlatica Čarnecká, Agnesa Novotná, Klára Skácelová, 

Lýdia Bučková, Marta Šidlová. 

Mimoškolskú prácu detí mala na starosti Zita Ševčíková a Renáta Maračková. 

V ŠJ sa o ţiakov i učiteľov staralo 8 kuchariek pod vedením vedúcej jedálne pani J. 

Svrčkovej.  

Triednictvo bolo rozdelené takto: 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 30 15 15   Antónia Škorvagová 

I.B 30 15 15   Helena Radolská 

I.C 30 15 15   Viera Vráblová 

I.D 30 17 13   Helena Perďochová 

I.E 30 16 14   Viera Vlčáková 

II.A 28 12 16   Jarmila Pavlusíková 

II.B 31 17 14   Oľga Potočárová 

II.C 29 14 15   Marta Kubatková 

II.D 30 15 15   Elena Vlčáková 

 



 

III.A 34 17 17   Anna Šidlová 

III.B 33 17 16   Ľudmila Fábiková 

III.C 33 15 18   Anna Ďuranová 

IV.A 27 13 14   Eva Chlebuchová 

IV.B 29 17 12   Anna Staškovanová 

IV.C 26 13 13   Elena Šimová 

V.A 27 12 15   Viera Ševecová 

V.B 29 15 14   Mária Ivanyiová 

V.C 30 16 14   Viera Kubová 

V.D 28 12 16   Oľga Štefanková 

V.E 28 12 16   Natália Dubovská 

VI.A 20 11 9   Jana Šošková 

VI.B 31 13 18   Jozef Palica 

VI.C 30 17 13   Igor Drexler 

VI.D 27 13 14   Ľudmila Golisová 

VII.A 22 15 7   Lýdia Kubišová 

VII.C 32 17 15   Štefánia Grešáková 

VII.D 31 16 15   Mária Tomaníčková 

VIII.A 27 18 9   Oľga Kubalová 

VIII.B 29 15 14   Zita Véghová 

VIII.C 25 12 13   Milan Slivka 

VIII.D 28 14 14   Ľudmila Mušková 

 

Bez triednictva na škole ešte pracovali : p. učiteľka Rúfusová Oľga, Kultanová 

Ľudmila, Getting Ivan, Králik Ernest, Kavacká Alena. 

Po personálnych zmenách, triednictvo v VIII.B prevzala pani Bačová Margita, 

nakoľko pani učiteľka Véghová sa stala vedúcou odboru školstva a triedu VIII.C 

prevzal pán Cyril Ševčík, pretoţe pán Milan Slivka sa stal zástupcom riaditeľa školy. 

Na zaslúţený odpočinok odišli: pani učiteľka Ľudmila Fábiková, pani učiteľka Anna 

Ďuranová a pán učiteľ Ernest Králik. 


