
Školský  rok    1994 – 1995 
Aj v školskom roku 1994/95 si učitelia na našej škole našli tú správnu cestu 

k srdciam žiakov a cez mnohé prekážky sa dostali k cieľu. 

Počty žiakov              1. – 4.   5. – 8.   Spolu 

Na začiatku školského roka    492     454     946 

Na konci školského roka:     494     458     952 

 Na ročníkoch 1. – 4. prospelo 492 žiakov a na ročníkoch 5. – 8 447 žiakov. 

Celkove neprospelo 12 žiakov a 1 bol neklasifikovaný. V správaní bolo udelených 7 

znížených známok, z toho dvaja na stupeň štyri. Okrem značného počtu pokarhaní 

bola trom žiakom udelená pochvala. Na ročníkoch 1. – 4. boli všetky hodiny riadne 

ospravedlnené. Na ročníkoch 5. – 8. bolo 763 hodín neospravedlnených. Takmer 

všetky tieto hodiny vymeškali žiaci rómskeho pôvodu. 

 Vo všetkých predmetoch boli splnené učebné osnovy, napísané boli všetky 

predpísané písomné práce a laboratórne práce. Rozmiestnených bolo 99 žiakov 

končiacich školskú dochádzku. Na gymnázia bolo prijatých 10 žiakov, na SOŠ 47 

žiakov, SZŠ 3 žiačky, SOU 38 žiakov, z toho 14 na maturitné odbory. Jedna žiačka 

bude pokračovať v 9. ročníku a jedna bude 8. ročník opakovať. Možno konštatovať, že 

žiaci boli na prijímacie skúšky pripravení dobre, zásluhou vyučujúcich, ktorí ich 

pripravovali hlavne v čase voľna a bezplatne. Uskutočnili sme výber do jazykovej 

triedy v 3. ročníku, kde bol zvýšený dôraz kladený na kvalitu a vedomostí žiakov.   

 Záujem do zápis do prvého ročníka na našu školu bol omnoho väčší, než sme 

boli schopní zvládnuť. Z kapacitných dôvodov bude nutné pre školský rok 1996/1997 

zapísať množstvo žiakov len pre 4 triedy.  

 Úspešne bol ukončený plavecký výcvik na plavárni v Čadci. Mimo riadneho 

vyučovacieho procesu na ročníkoch 1. – 4. Vyučujúci so svojimi žiakmi vyvíjali 

mnoho chvályhodných aktivít s výchovným nábojom. Jedná sa o zbery druhotných 

surovín a liečivých bylín. Návštevy kina, divadla, knižnice, Mikulášske posedenia, 

školské výlety a exkurzie, galéria, múzea (Vychylovka – žiaci 2. ročníka, Bojnice – 1. 

ročník). Vyučujúce pripravovali žiakov na rôzne súťaže, napr. v speve, Pytagoriáde, 

matematickej olympiáde, recitácii a iné. 

 Podobne to bolo i na ročníkoch 5. – 8., kde je paleta činnosti, vďaka veku 

žiakov, ešte väčšia. V matematických súťažiach žiaci našej školy aj tento rok dosiahli 

popredné výsledky v rámci okresu. Podobne tomu bolo v súťažiach s prírodopisným 

zameraním. Všetky úspechy našich žiakov zaznamenávame v „Knihe slávy.“ Sú v nej 

umiestnenia i konkrétne mená víťazov. Všetky exkurzie a školské výlety boli 

organizované a realizované bez mimoriadnych udalostí, čo vedenie školy hodnotí 

veľmi dobre. Lyžiarsky výcvik nebol uskutočnený pre nepriazeň počasia v danom 

termíne. Tak, ako na ročníkoch 1. – 4. i na ročníkoch 5. – 8. sa žiaci pod vedením  



svojich vyučujúcich venovali zberom papiera a liečivých rastlín, čo okrem 

výchovného aspektu, malo nie zanedbateľný finančný efekt.  

 Výzdoba interiéru školy a úprava okolia školy sú činnosti, ktorým sme tiež 

venovali pozornosť a nestranný pozorovateľ mohol posúdiť, s akým úspechom – 

dobrým. Starostlivosť o záhradu, kvetinovú výzdobu považujeme za veľmi záslužnú 

prácu. Návštevy galérií, múzea, kaštieľa  a rôznych pamätihodností nášho regiónu boli 

súčasťou učebného procesu.  

 Je na škodu veci, že pohyblivá zložka platu nie je v súčasnej situácii adekvátna 

vyvinutým úspešným aktivitám jednotlivých vyučujúcich. 

 Na ročníkoch 1. – 4. počas školského roku došlo ku dvom zmenám. Z materskej 

dovolenky sa vrátila pani učiteľka Koptáková a vysokoškolské vzdelanie úspešne 

skončila Jana Játiová. Vyučovanie na ročníkoch 1. – 4. Máme 100 %-ne kvalifikované. 

V školskom klube bolo pristúpené počas školského roka k vyberaniu poplatku 20.- Sk 

na jedného žiaka a na jeden mesiac. Tento fakt nijako nenarušil naplnenosť 

jednotlivých oddelení ŠK Činnosť ŠK počas roku fungovala bez rušivých vplyvov 

v dobrej spolupráci s vyučujúcimi a rodičmi. Na ročníkoch 5. – 8. Pani učiteľka 

Šošková odišla na materskú dovolenku. Nahradila ju pani učiteľka Ľuboslava 

Ševčíková so zhodnou aprobáciou. Z našej školy odišla pani Pijáková, učila jazyk 

nemecký. Nahradila ju Ing. Svrčková. Na polrok sa vrátila z materskej dovolenky Ing. 

Vanková, ktorá zastupovala Ing. Šurinovú. Výchovné poradenstvo prevzala Anna 

Bugalová v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu pani učiteľky Rúfusovej. 

Odbornosť vo vyučovaní na ročníkoch 5. – 8. Bola 90%-ná. Problémy máme neustále 

s nedostatkom kvalifikovaných vyučujúcich pre cudzie jazyky.  

 Náboženská výchova bola vyučovaná na našej škole v 12 skupinách na 

ročníkoch 1. – 4. a v 14. skupinách na ročníkoch 5. – 8. Etika v alternatíve 

s náboženskou výchovou bola vyučovaná v 4 oddeleniach. Náprava nastala vo 

vyučovaní telesnej výchovy. Narušovanie spôsobené prechodom cez malú telocvičňu 

bolo odstránené vybudovaním „falošnej“ steny. Vybudovaním steny bola splnená 

úloha, ktorú nám uložila komplexná inšpekcia. V priebehu roka navštívila školu 

školská inšpektorka za účelom overovania testov z dejepisu.  

 Po materiálnej stránke bola na škole vykonaná revízia elektrických zariadení 

a následne boli vykonané opravy. Finančná situácia v školstve nám nedovolila zakúpiť 

žiadne nové učebné pomôcky ani uskutočniť nutné práce na údržbe školy. Všetky 

financie pridelené Školskou správou v Čadci pohltili prevádzkové náklady.  

 Celkove možno konštatovať, že za daných materiálnych a personálnych 

podmienok boli dosiahnuté v učebnom procese primerané výsledky.  

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 27 14 13   Viera Vráblová 

I.B 28 14 14   Eva Chlebuchová 

I.C 26 13 13   Katarína Jakubíková 

I.D 28 16 12   Jarmila Pavlusíková 

I.E 26 13 13   Renáta Korenčíková 

II.A 32 16 16   Helena Radolská 

II.B 33 17 16   Viera Vlčáková 

II.C 33 17 16   Jana Drexlerová 

II.D 32 18 14   Margita Sýkorová 

III.A 33 12 21   Jana Čelková 

III.B 24 15 9   Helena Perďochová 

III.C 25 16 9   Anna Staškovanová 

III.D 25 14 11   Ivan Jurkovič 

IV.A 28 13 15   Oľga Kubalová 

IV.B 31 17 14   Anna Šidlová 

IV.C 31 17 14   Jana Játiová 

IV.D 32 17 15   Elena Vlčáková 

V.A 28 18 10   Igor Ševec 

V.B 29 18 11   Alena Ondreášová 

V.C 29 15 14   Štefánia Grešáková 

V.D 34 12 22   Mária Vlčáková 

VI.A 25 14 11   Viera Ševecová 

VI.B 25 12 13   Natália Dubovská 

VI.C 26 12 14   Viera Kubová 

VI.D 25 13 12   Oľga Štefanková 

VI.E 30 14 16   Mária Iványiová 

VII.A 15 7 8   Jozef Palica 

VII.B 30 17 13   Ľuboslava Ševčíková 

VII.C 31 18 13   Lýdia Kubišová 

VII.D 30 16 14   Zita Ševčíková 

VIII.A 20 11 9   Anna Bugalová 
 



 

VIII.B 27 13 14   Drahuša Galgaňáková 

VIII.C 26 15 11   Alena Kavacká 

VIII.D 24 10 14   Ľudmila Kultanová 
 

Netriedni učitelia: Vnuková Dana, Tomaníčková Mária, Getting Ivan, Rúfusová Oľga, 

Koberová Alena, Boszkosová Gabriela, Svrčková Jana, Kubík Michal, Vaňková Jana 

 

Školská družina: Novotná Agnesa, Skácelová Klára, Kišová Mária, Herdová Vanda 

Zmena predsedu ZO OZPŠaV – funkčné obdobie skončila Štefánia Grešáková, nový 

predseda Jozef Palica 


