
Školský  rok    1990 – 1991 
 Na začiatku školského roka sme mali 32 tried. 16 na ročníkoch 1. – 4. a 16 na 

ročníkoch 5. – 8. Školu začalo navštevovať 911 ţiakov. Ku koncu roka je 906 ţiakov. 

V obsadení školy vyučujúcimi v priebehu školského roka nastali nasledovné zmeny: 

Začali sme so 40 pedagógmi na ročníkoch 1. – 8. Na invalidný dôchodok odišla pani 

učiteľka Bačová, ktorú zastúpila pani učiteľka Ševčíková Zita, ktorá dovtedy zastávala 

funkciu pedagóga voľného času. Na materskú dovolenku odišli pani učiteľka 

Kultanová a Ivanyiová. Nahradili ich pani učiteľka Ševčíková Ľuboslava a Véghová 

Zita. Na materskej dovolenke zostávajú pani učiteľka Čelková a Golisová. Funkciu 

pedagóga voľného času zastávala pani Šupolová, ktorá poţiadala o neplatené voľno. 

 Materiálne podmienky školy bola snaha vylepšovať v súlade s finančnými 

moţnosťami bývalého MsNV, ONV – OŠ a v súčinnosti školskej správy. Zakúpené 

boli rádiomagnetofóny pre výučbu cudzích jazykov. Inštalovaná bola počítačová sieť 

Beta NET, 10 Joystickov, zo ZVL  sme natrvalo získali 2 PMD. Pokračuje 

rekonštrukcia telocvičného komplexu. 

 Vyučovacie výsledky a dochádzka na vyučovanie sú negatívne ovplyvnené 25 

ţiakmi – Rómami. Traja neprospeli a celkove vymeškali 3 152 hodín, z toho 1036 

neospravedlnených. Z 906 ţiakov školy neprospelo celkom 16 ţiakov, 182 ţiakov bolo 

vyznamenaných, veľmi dobre prospelo 142 ţiakov. Udelených bolo 13 zníţených 

známok zo správania na druhý stupeň, dvom na tretí stupeň. Správanie ţiakov 

a celková disciplína na škole je ovplyvnená koexistenciou s Gymnáziom. 

 Rozumová výchova je dominantnou na základnej škole a jej bola venovaná 

maximálna pozornosť. Na škole sú zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním 

matematiky a tu vo všetkých predmetoch dosahujú ţiaci najlepšie výsledky. Celkové 

percento zvládnutia na základe výsledkov previerok s SJ sa pohybuje od 67 – 81 %. 

Ţiaci boli pripravení na súťaţe: Literárny Keţmarok, Literárny Trenčín, 

Hviezdoslavov Kubín. Výsledky výstupných previerok poukazujú, ţe matematika robí 

ţiakom stále najväčšie problémy. Na základe plnenia platných osnov bola vykazovaná 

úspešnosť od 41 – 76 % mimo matematických tried. 

 Súťaţ Robotko má uţ v škole tradíciu. Zapojilo sa do nej 168 ţiakov. 

V prírodopisnej súťaţi Biologická olympiáda obsadili naši ţiaci 1. a 2. miesto 

v okresnom kole. V súťaţiach telovýchovného charakteru boli dosiahnuté hodnotné 

výsledky. Moţno vyzdvihnúť Michala Kavackého – atletika a Romana Pischa – karate. 

V kolektívnych športoch druţstvo dievčat vo volejbale, druţstvo chlapcov vo futbale 

a dievčatá v súťaţi pódiových skladieb. Výsledky v súťaţiach, dobré športové výkony 

sú úspechom ţiakov, rodičov a vyučujúcich. Výsledky školy v TV sú dobré a po 

dobudovaní materiálnych podmienok môţu byť ešte lepšie. Ţiaci školy sa zapojili do 

výtvarných súťaţí Výtvarný Trenčín a Vesmír očami detí.  

 Princíp práce v profesijnej orientácii spočíval v tom, ţe ţiaci boli včas 

informovaní o všetkých moţnostiach umiestnenia. Rozmiestňovaných bolo 114 ţiakov 



len 8. ročníkov. Zo 68 ţiakov na prijímacích skúškach opravné robili 2 ţiačky, 10 

ţiakov neprijali na výberové školy. Všetky potrebné administratívne práce 

s rozmiestňovaním ţiakov boli vykonané načas.  

 Vyučujúci so svojimi ţiakmi absolvovali mnoţstvo exkurzií, vyplývajúcich 

z učebných osnov. Bolo absolvovaných taktieţ veľa školských výletov, ktoré mali 

okrem rekreačného i poznávací charakter. Kladnou črtou všetkých týchto akcií bol 

fakt, ţe boli dobre zorganizované a prebehli bez mimoriadnych udalostí.  

 V mimoškolskej činnosti sme vychádzali zo záujmu detí. Venovaná bola 

relaxačnej činnosti. V zberoch papiera, liečivých bylín, pomarančovej kôry, boli 

vykázané lepšie výsledky na ročníkoch 1. – 4. ako na 5. – 8. V práci ŠD bol dôraz 

kladený na vyučovanie, na poznávaciu, vzdelávaciu a rekreačnú činnosť. 

 Pracovné vyučovanie: vo všetkých zloţkách ţiaci dosahujú primerané zručnosti 

a potrebné poznatky pre kaţdodenný ţivot. 

 Na ročníkoch 1. – 4. pri plnení osnov sa vyučujúci nestretli s väčšími 

problémami s výnimkou TV. Z celkového počtu 112 ţiakov jeden neprospel. V prvých 

týţdňoch vypozorovali vyučujúce u dvoch ţiakov nespôsobilosť navštevovať 1. ročník 

ZŠ. V spolupráci so ZRPŠ bol skrášlený školský areál. V druhom ročníku mali 

vyučujúce problémy s formujúcimi sa učebnými osnovami matematiky, v ktorých bolo 

potrebné vytvoriť väčší priestor na opakovanie. V druhom ročníku prospelo všetkých 

141 ţiakov. V treťom ročníku zo 106 ţiakov jeden neprospel, jeden bol 

neklasifikovaný. Výstupné previerky v 4. Ročníku boli dokumentom vedomostnej 

úrovne, ktorá sa v matematike pohybovala v rozmedzí 65 – 80 % a v slovenskom 

jazyku 77 – 87 %. Práca vyučujúcich v ročníkoch 3. a 4. bola sťaţená odpoludňajším 

vyučovaním a nie počtami ţiakov.  

 Vyuţívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky hodnotí sa na základe 

hospitácií a dlhodobého pozorovania. Škola má pomerne veľké mnoţstvo rôznych 

pomôcok, ktoré moţno efektívne vyuţiť.  

 Odbornosť vo vyučovaní na začiatku školského roka bola 93 %, 

s postupujúcimi zmenami počas školského roka sa zmenila na 89 %. Pociťuje sa 

nedostatok vyučujúcich s aprobáciou zemepis, fyzika.  

  Moţno konštatovať, ţe škola v danej situácii vykazuje solídne výsledky. Ţiaci 

sú ţiví, ale majú aj všetky ostatné predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v ţivote. Je 

potrebné si zvyknúť na nový spôsob prístupu k učiteľským povinnostiam. 

Vedenie školy: 

Petráš Jozef   riaditeľ školy 

Bugalová Anna  zástupca riaditeľa školy 

Slivka Milan   zástupca riaditeľa školy 

Rúfusová Oľga   výchovný poradca 

Hofericová Mária  vedúca ŠD 

Grešáková Štefánia  predseda odborovej organizácie 



Ševčíková Zita  pedagóg voľného času 

Mušková Ľudmila  za UF 

 

Zoznam učiteľov: 

 

Trieda Počet ţiakov Dievčatá Chlapci Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 29 14 15   Viera Vráblová 

I.B 29 14 15   Škorvagová Antónia 

I.C 30 15 15   Viera Vlčáková 

I.D 28 12 16   Elena Radolská 

II.A 27 13 14   Elena Šimová 

II.B 28 15 13   Oľga Kubalová 

II.C 30 15 15   Jarmila Pavlusíková 

II.D 27 12 17   Eva Chlebuchová 

II.E 29 14 15   Štefánia Koptáková 

III.A 25 12 13   Aneţka Valčuhová 

III.B 25 8 17   Oľga Potočárová 

III.C 26 12 14   Marta Kubatková 

III.D 29 14 15   Elena Vlčáková 

IV.A 33 15 18   Anna Šidlová 

IV.B 33 16 17   Anna Staškovanová 

IV.C 23 18 15   Elena Perďochová 

V.A 20 6 14   Daniela Vnuková 

V.B 32 15 17   Ľudmila Mušková 

V.C 33 17 16   Mária Vlčáková 

VI.A 25 14 11   Viera Ševecová 

VI.B 28 15 13   Mária Ivanyiová 

VI.C 30 14 16   Viera Kubová 

VI.D 29 16 13   Oľga Štefanková 

VI.E 30 16 14   Natália Dubovská 

VII.A 19 9 10   Jana Šošková 

VII.B 30 18 12   Jozef Palica 

VII.C 29 14 15   Igor Drexler 

VII.D 29 14 15   Peter Šoška 
 



 

VIII.A 22 7 15   Lýdia Kubišová 

VIII.B 30 13 17   Štefánia Grešáková 

VIII.C 32 16 16   Mária Tomaníčková 

VIII.D 30 15 15   Cyril Ševčík 
 

Ostatní: 

Bačová Margita, Getting Ivan, Rúfusová Oľga, Kultanová Ľudmila, Čelková Jana, 

MD, Galgaňáková Drahomíra MD, Ševčíková Ľuboslava MD, Golisová Ľudmila MD. 

 

Školská druţina: 

Bučková Lýdia, Šidlová Marta, Kišová Mária, Skácelová Klára, Hofericová Mária, 

Čepelová daniela, Čarnecká Zlatica, Novotná Agnesa, Herdová Vanda 

 


