
Školský  rok    1993 – 1994 
Pre školský rok 1993/1994 bolo rozhodujúcim v našom pláne práce, že budeme 

pracovať koncepčne. Každodennou svedomitou prácou sme predchádzali problémom, 

nedovolili sme, aby sa hromadili. Dodržiavali sme učebné plány čo možno na 

najkvalitnejšej úrovni. Snažili sme sa počas celého školského roku o to, aby naša škola 

získala kredit vysokej náročnosti, ale aj citlivého prístupu k deťom.  

Na ročníkoch 1. – 4. Nastala počas školského roka jediná zmena v obsadení: 

pani učiteľka Koptáková nastúpila na MD a nahradila ju pani učiteľka Valčuhová 

(dôchodca). 

 

Počet žiakov navštevujúcich ŠD klesol natoľko, že sme museli dať k dispozícii 

Školskej správe v Čadci dve vychovávateľky – pani Čarneckú a pani Bučkovú. 

Školský rok sme začali so 6 oddeleniami a ukončili so štyrmi. 

 

Počty žiakov:   1.-4. ročník  5.-8. ročník  Spolu 

 

Na začiatku školského roka 471   435   906 

Na konci školského roka  473   435   908 

 

Na ročníkoch 5. – 8. došlo k nasledovným zmenám: Pán učiteľ Igor Ševec v októbri 

narukoval, jeho úväzok prevzal pán učiteľ Štefan Ševec – dôchodca. Na materskú 

dovolenku odišli postupne pani učiteľky Ševčíková Ľuboslava a Vanková Jana. 

Nahradili ich pani učitelia Ernest Králik a Cyril Ševčík – dôchodcovia. Obaja mali 

zhodné aprobácie s odchádzajúcimi učiteľkami.  

 

 Vzhľadom na finančnú situáciu v školstve, nebolo možné vykonať žiadnu 

z naliehavých opráv budov našej školy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo 

obmedzené na mzdy, nákup čistiacich prostriedkov a najnutnejších výdavkov 

spojených s chodom školy. Opakované vlámanie bolo do budovy 3. a 4. ročníka a do 

hlavnej budovy i do školskej jedálne.  

 

 Na ročníkoch 1. – 4. z celkového počtu 473 žiakov prospelo 472, neprospel 

jeden žiak z prvého ročníka. Výsledky hodnotíme ako dobré, čo potvrdili aj výstupné 

previerky v 4. ročníku.  

 

Jazyk slovenský  1,64 AP   85,5 % 

Matematika   2,15 AP   75,3 % 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín bol 28,28 hodín na žiaka. Udelené bolo jedno 

pokarhanie riaditeľom školy.  

 

 Na ročníkoch 5. – 8. zo 435 žiakov 28 neprospelo, z toho bude 7 opakovať 

ročník a 21 robilo opravné skúšky. Priemer vymeškaných hodín na 1 žiaka bol 46,12. 



Udelená bola jedna známka zo správania znížená na 4, päť dvojok zo správania, päť 

pokarhaní riaditeľom školy a päť pokarhaní triednym učiteľom. 

 

 V školskom roku 1993/1994 sa na našej škole uskutočnila i čiastková inšpekcia 

Inšpekčného centra v Čadci v dňoch 30. – 31. mája. Sledovala úroveň plnenia 

špecifických úloh v jednotlivých predmetoch, úroveň riadenia z vedenia školy.  

 

Hodnotenie z inšpekcie. 

 

„Celková úroveň riadiacej a kontrolnej činnosti riaditeľ školy a jeho zástupcov je 

veľmi dobrá. Neboli zistené žiadne nedostatky. Výsledky previerok a testov u žiakov 

sú dôkazom zodpovedného prístupu vyučujúcich. Na základe uvedených skutočností 

konštatujeme, že práca učiteľov je na požadovanej úrovni.“ 

 

 V školskom roku 1993/1994 sa neuskutočnil lyžiarsky výcvik pre malý záujem 

žiakov. 

 

 O umiestnenie na stredných školách sa uchádzalo 87 žiakov. Na gymnázia boli 

prijatí  7 žiaci, na stredné odborné školy 37 žiakov, na stredné odborné učilišťa 43 

žiakov. Do 9. ročníka postúpia traja žiaci. Uskutočnili sme výber do jazykovej triedy. 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka svedčí o veľkom záujme o našu školu.  

 

 Pod vedením vyučujúcich sa naši žiaci zapojili do mnohých súťaží, v ktorých 

dosiahli pekné výsledky, ktoré presiahli rámec našej školy. Či už ide o súťaže 

prírodovedného zamerania, humanitného, umeleckého alebo športového. Títo 

vyučujúci a žiaci sú tvorcovia imidžu školy. Kvalitne boli zorganizované výchovné 

koncerty, divadelné predstavenia a výstavy, ktoré korešpondovali s prebraným 

učivom.  

 

 Na základe analýzy prijímacích skúšok možno konštatovať, že žiaci boli 

pripravení dobre vo všetkých predmetoch, z ktorých robili prijímacie skúšky. 

Skvalitnenú prípravu sme mohli pozorovať v tomto školskom roku v predmete 

slovenský jazyk. Druhým znakom kvalitnej práce vyučujúcich na našej škole sú 

konštatovania v inšpekčnom zázname tak, ako je už i v tomto našom hodnotení 

v hornej časti zapísané. 

 

 Všetky činnosti súvisiace s učebným procesom boli viacnásobne prerokované 

na zasadnutiach metodických orgánov školy. Výsledky, skúsenosti, pozorovania 

poslúžia ku skvalitneniu našej ďalšej práce a poslúžia tiež pre hodnotenia 

pedagogických pracovníkov. Na záverečnej pedagogickej rade sme sa rozlúčili s našou 

pani učiteľkou Oľgou Potočárovou, vyučujúcou na ročníkoch 1. – 4., ktorá nastúpila 

na  zaslúžený odpočinok – dôchodok. Vďaka jej za dobrú prácu. 

 

 Záverom možno konštatovať, že úroveň dosiahnutých výsledkov v školskom 

roku 1993/1994 bola na našej škole dobrá. Nemeniaca sa vysoká náročnosť pri 



rešpektovaní všetkých pedagogických princípov bola predpokladom dobrého mena 

školy. 

 

Vedenie školy ďakuje všetkým učiteľom za kvalitnú prácu odvedenú v školskom roku 

1993/1994 ! 

 

Vedenie školy: 

Petráš Jozef   riaditeľ školy 

Drexler Igor    zástupca riaditeľa školy pre ročníky 5. – 8. 

Čepelová Daniela   zástupca riaditeľ školy pre ročníky 1. – 4. 

 

Organizácia školy: 

Trieda Počet žiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 26 13 13   Elena Radolská 

I.B 26 14 12   Viera Vlčáková 

I.C 26 14 12   Jana Drexlerová 

I.D 26 15 11   Margita Sýkorová 

I.E 24 13 11   Jana Játiová 

II.A 26 14 12   Viera Vráblová 

II.B 26 15 11   Štefánia Koptáková 

II.C 27 14 13   Jarmila Pavlusíková 

II.D 26 13 13   Eva Chlebuchová 

III.A 28 13 15   Oľga Kubalová 

III.B 32 18 14   Anna Šidlová 

III.C 32 18 14   Oľga Potočárová 

III.D 32 18 14   Elena Vlčáková 

IV.A 24 14 10   Ivan Jurkovič 

IV.B 28 17 11   Jana Čelková 

IV.C 28 14 14   Anna Staškovanová 

IV.D 34 12 22   Helena Perďochová 

V.A 27 16 11   Viera Ševecová 

V.B 27 14 13   Natália Dubovská 

V.C 26 13 13   Viera Kubová 

V.D 26 13 13   Oľga Štefánková 



 

V.E 30 14 16   Mária Iványiová 

VI.A 15 7 8   Jozef Palica 

VI.B 30 17 13   Jana Šošková 

VI.C 31 17 14   Lýdia Kubišová 

VI.D 31 17 14   Zita Ševčíková 

VII.A 20 11 9   Anna Bugalová 

VII.B 28 13 15   Drahomíra Galgaňáková 

VII.C 28 16 12   Alena Kavacká 

VII.D 28 11 17   Ľudmila Kultanová 

VIII.A 19 14 5   Daniela Vnuková 

VIII.B 23 13 10   Štefánia Grešáková 

VIII.C 22 11 11   Mária Vlčáková 

VIII.D 23 12 11   Mária Tomaníčková 
 

Ostatní učitelia: Vanková Jana, Gabriela Pijáková, Alena Koberová, Alena 

Ondreášová, Igor Ševec, Ľubomíra Ševčíková, Oľga Rúfusová, Ivan Getting, Dagmar 

Pápežová 


