
Školský  rok    1991 – 1992 
 Škola má 33 tried. 17 na ročníkoch 1. – 4. a 16 na ročníkoch 5. – 8. Na začiatku 

školského roka začalo na ročníkoch 1. – 4. chodiť na našu školu 476 ţiakov, na 

ročníkoch 5. – 8. 438 ţiakov. Spolu to bolo 914 ţiakov. K polroku na 1. – 4. sme mali 

477 ţiakov a na 5. – 8. 434 ţiakov. Na škole fungovalo 8 oddelení školskej druţiny 

s ôsmymi vychovávateľkami a 156 ţiakmi ročníkov 1. – 4. 

 V obsadení školy vyučujúcimi v priebehu školského roka nastali nasledovné 

zmeny: pani učiteľka Radolská odišla na materskú dovolenku a jej triedu prevzala pani 

učiteľka Šidlová Alena. Na ročníkoch 5. – 8. Odišiel do starobného dôchodku pán 

učiteľ Cyril Ševčík. Na materskej dovolenke sú pani učiteľky Kultanová, Ivanyiová, 

Radolská. 

 Výchovno vyučovacie výsledky a dochádzka sú negatívne ovplyvnené 

faktorom, ţe našu školu navštevovalo v uplynulom školskom roku 42 Rómov. Časť 

z nich je taká neporiadna, ţe kazia dochádzku, prospech i správanie celej školy. 

Z celkového počtu 904 ţiakov neprospelo 22. Časť z nich absolvovala opravné skúšky. 

Naši ţiaci z rôznych dôvodov vymeškali celkom 5 500 hodín, čo je v priemere na 

jedného ţiaka pribliţne 60 hodín. Dochádzka na vyučovanie úzko súvisí s prosperitou 

ţiaka v škole. Slovenský jazyk a matematika sú kaţdý deň a ţiakovi, ktorý prospieva, 

môţe dlhšia neprítomnosť v škole spôsobiť neprekonateľné problémy. 

 Na škole máme v 3. ročníku zriadenú triedu s rozšíreným vyučovaním jazykov 

a na 5. – 8. v kaţdom ročníku utvorenú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky. 

Tento spôsob venovania sa talentovaným ţiakom má svoje výhody i nevýhody.  

 Na začiatku školského roka sme sa rozhodli, ţe budeme vyučovať podľa 1. 

Varianty, a ţe nebudeme klasifikovať výchovy v jednotlivých ročníkoch. Ku 

konsolidovaniu pomerov i k efektívnemu učebnému procesu prospelo, ţe od 1.12.1991 

prebieha vyučovanie na našej škole len na jednu smenu. Odstránila sa čiastočná 

preťaţenosť priestorov školy, čo by sa malo postupne prejaviť v kvalite pracovných 

výsledkov.  V slovenskom jazyku máme 100 % odbornosť vo vyučovaní. Osnovy boli 

splnené na všetkých ročníkoch. Výsledky výstupných previerok svedčia o odbornom 

zvládnutí učiva. V A – triedach sa percento zvládnutia pohybuje od 80 do 90 %. 

5. ročník – 79 %       6. ročník – 66 %          7. ročník – 71,6 %          8. ročník – 81,5 %  

Ţiaci 5. -7. ročníka absolvovali literárnu exkurziu do Martina, Liptova a na Oravu, 

ktorá korešpondovala s učivom dejepisu. Ţiaci sa zapojili do súťaţe Hviezdoslavov 

Kubín a Literárny Trenčín. Nedostatky vidia vyučujúci v písomnom prejave ţiakov 

a v čítaní. 

 Odbornosť vyučovania matematiky je tieţ 100 %. Učivo bolo prebraté v súlade 

s osnovami a napísané boli všetky predpísané písomné práce. Písomné práce 

i výstupné previerky ukázali veľmi dobre zvládnutie učiva ţiakmi matematických 



tried. Percento zvládnutia od 60 do 90 %. Podstatne slabšie výsledky sú v ostatných 

triedach. 

5. ročník – 63 %       6. ročník – 50 %          7. ročník – 42 %          8. ročník – 50 %  

Ţiaci sa zapojili do Pytagoriády do všetkých kategórií MO – Z, do súťaţe Robotko 

a súťaţe druţstiev v matematike. Nemáme ţiadne poznatky o tom, ţe by náš ţiak 8. 

ročníka neurobil skúšku z matematiky na prijímacích skúškach.  

 Vyučovanie zemepisu je komplikované súčasnými zmenami vo svete, 

nedostatkom aktuálnej literatúry, vhodných učebníc i kvalifikovaných učiteľov so 

zemepisom v aprobácií. Učivo zemepisu je preto veľmi náročné na prípravu. Učivo 

dejepisu bolo spestrené návštevami expozícií Staršie dejiny Kysúc v kaštieli Radoľa 

i Zamarovského videofilmami. Učivo prírodopisu bolo splnené podľa osnov, vykonané 

boli predpísané laboratórne práce, uskutočnené exkurzie. Pekné výsledky boli 

dosiahnuté v práci s talentovanými ţiakmi.  

 Neklasifikovanie telesnej výchovy sa osvedčuje. K lepšej práci s talentovanými 

ţiakmi chýbajú športoviská. Absolvovaný bol lyţiarsky výcvik i plavecký kurz. 

Rytmická gymnastika i kondičná kulturistika sú príťaţlivé pre všetkých ţiakov. 

Zvýšená dotácia hodín Tv plní svoj účel. 

 Učivo fyziky, chémie bolo odučené podľa osnov a splnené boli predpísané 

laboratórne práce. Pracovné vyučovanie vo všetkých zloţkách je do istej miery 

prispôsobené záujmom ţiaka a ich budúcim ţivotným potrebám. Vyučovanie jazykov 

na našej škole je ovplyvnené nedostatkom vhodných učebníc, priestorovými 

problémami i nedostatkom vyučujúcich cudzích jazykov. Napriek ťaţkostiam 

vyučujúci zvládli prácu na úrovni.  

 Zo štatistiky výchovnej poradkyne vyplýva, ţe 103 ţiakov našej školy bolo 

zaradených do škôl rôznych typov, jeden postúpi do 9. ročníka. Na prijímacích 

skúškach neuspeli dvaja ţiaci zo slovenského jazyka. 

 Všetci ţiaci 1. ročníka zvládli učivo podľa predpísaných osnov tak v jazykovej 

zloţke ako aj v matematike. V tomto školskom roku sa po prvýkrát učilo podľa 

nového Šlabikára od manţelov Nemčíkovcov. Učivo 2. ročníka bolo zvládnuté 

k všeobecnej spokojnosti vyučujúcich. Vysoko hodnotíme celomestskú športovú 

detskú olympiádu. Ţiaci 3. a 4. ročníka sa učia od decembra 1991 v rekonštruovaných 

jasliach. Vyučujúce si tam vytvorili veľmi pekné prostredie. Učivo oboch ročníkov 

bolo odučené načas, napísané boli výstupné previerky. 

 Školská druţina sa presťahovala do priestorov 3. a 4. ročníka. Ţiaci sa 

v estetickom prostredí átria cítia veľmi dobre. Výhodou je i veľký pozemok okolo 

školy.  

 Správanie – udelených bolo 7 zníţených známok zo správania. Na ročníkoch 1. 

– 4. bola  jedna zníţená známka zo správania na druhý stupeň na ročníkoch 5. – 8. tri 

dvojky zo spávania a dve trojky zo spávania. Udelené bolo tieţ sedem riaditeľských 



pokarhaní. Celkove moţno povedať, ţe vnútorný poriadok školy bol dodrţaný. 

Nespozorovali sme laxný prístup k plneniu povinností.  

 

Vedenie školy: 

Petráš Jozef   riaditeľ školy 

Mušková Ľudmila  zástupca riaditeľa školy 

Slivka Mila    zástupca riaditeľ školy 

Rúfusová Oľga  výchovný poradca 

Grešáková Štefánia  predseda odborovej organizácie 

Šidlová Marta  pedagóg voľného času 

Zoznam učiteľov: 

 

Trieda Počet ţiakov Dievčatá Chlapci Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 28 13 15   Viera Vlčáková 

I.B 29 14 15   Jana Drexlerová 

I.C 30 14 16   Eva Chlebuchová 

I.D 29 12 17   Margita Sýkorová 

II.A 28 12 16   Viera Vráblová 

II.B 29 14 15   Jarmila Pavlusíková 

II.C 29 15 14   Štefánia Koptáková 

II.D 27 12 15   Alena Šidlová 

III.A 25 12 13   Elena Šimová 

III.B 26 13 13   Anna Šidlová 

III.C 27 14 13   Oľga Potočárová 

III.D 25 11 14   Elene Vlčáková 

IV.A 30 14 16   Aneţka Valčuhová 

IV.B 27 12 15   Anna Staškovanová 

IV.C 27 13 14   Elena Perďochová 

IV.D 27 13 14   Jana Čelková 
 

 



 

V.A 20 9 11   Anna Bugalová 

V.B 28 14 14   Drahomíra Galgaňáková 

V.C 28 12 16   Alena Kavacká 

V.D 29 12 17   Zita Véghová 

V.E 30 16 14   Oľga Kubalová 

VI.A 20 5 15   Daniela Vnuková 

VI.B 33 15 18   Štefánia Grešáková 

VI.C 33 16 17   Mária Vlčáková 

VII.A 24 13 11   Viera Ševecová 

VII.B 28 15 13   Ľuboslava Ševčíková 

VII.C 27 13 14   Viera Kubová 

VII.D 29 16 13   Oľga Štefanková 

VII.E 30 16 14   Natália Dubovská 

VIII.A 19 9 10   Jana Šošková 

VIII.B 30 18 12   Jozef Palica 

VIII.C 28 14 14   Igor Drexler 

VIII.D 28 15 13   Peter Šoška 
 

Ostatní: Ivan Getting, Oľga Rúfusová, Zita Ševčíková, Mária Tomaníčková 

Školská druţina: Novotná Agnesa, Bučková Lýdia, Kišová Mária, Hoffericová Mária, 

Skácelová Klára, Čepelová Daniela, Čarnecká Zlatica, Herdová Vanda 


