
Školský  rok    1995 – 1996 
Na začiatku školského roku bolo ţiakov 

Roč.                   1. – 4.   5. – 8.   Spolu 

                                               519     477     996 

Na konci školského roka:     513     472     985 

 Na ročníkoch 1 – 4 sme mali 18 tried a na ročníkoch 5 – 8 17 tried. Celkom 35 

tried. Škola mala v 3. aţ 7. ročníku jednu jazykovú triedu a 8. ročníku triedu 

s rozšíreným vyučovaním matematiky.  

 Vynikajúce výsledky dosiahli talentovaní ţiaci našej školy v súťaţiach. 

Dosiahli popredné umiestnenia v okresných súťaţiach a dostali sa i do krajského kola. 

Jedná sa o matematickú olympiádu, basketbal, prírodovedné súťaţe. Podobne sú 

zaznamenané všetky kvalitné výsledky v knihe úspechov. 

 Pri klasifikačnom hodnotení konca školského roku neprospelo 20 ţiakov. Na 

ročníkoch 1. – 4. boli 3 zníţené známky zo správania na druhý stupeň za závaţné 

priestupky. Na ročníkoch 5. – 8. malo 20 ţiakov zníţenú známku zo správania. Z toho 

na druhý stupeň 15 ţiakov a na tretí stupeň 5 ţiakov. Pri zníţení na tretí stupeň sa 

jedná o delikvenciu šetrení políciou. V budúcom školskom roku musíme výchovným 

pôsobením zlepšiť správanie ţiakov.  

 Odbornosť vo vyučovaní vyjadrená percentuálne bola 92 %. 100 % odbornosť 

sme nedosiahli len vo výučbe dejepisu a cudzích jazykov. Počas školského roku odišla 

na materskú dovolenku pani Danka Čepelová – zástupkyňa riaditeľa školy pre ročníky 

1 – 4 a nahradila ju Štefánia Grešáková. Do kolektívu učiteľov školy pribudli nové 

pani učiteľky: Maxianová – Tp, Vavrová – Nj, Čuláková – Aj.  

 Dominantnou úlohou v pláne školy i v kaţdodennej práci bolo splnenie osnov 

na čo najlepšej úrovni. Škola postupovala podľa 1. variantu učebných osnov. 

Priebeţné i výstupné previerky v matematike a slovenskom jazyku v 4. a v 8. ročníku 

potvrdili, ţe vedomostná úroveň našich ţiakov je pomerne dobrá. Na potrebnej úrovni 

boli napísané všetky predpísané laboratórne práce i písomné práce z M a SJ.  

 Zapojili sme sa do projektu „Škola podporujúca zdravie“. Školu navštívila 

inšpekcia BOZP, ktorá konštatovala značné mnoţstvo závad. Tieto boli počas 

školského roka odstránené takmer všetky. Vymaľovaná bola celá hlavná budova, 

doplnené boli ručné hasiace prístroje, odstránené boli všetky závady na elektrickom 

zariadení a zrekonštruované bolo osvetlenie telocviční. 

 Veľkú pozornosť sme venovali programu „Čisté ruky“ a protidrogovým 

aktivitám. Drogy sa stavajú celospoločenským problémom a preto sa prevencií venujú 

rôzne inštitúcie, ktoré našej škole v boji proti drogám pomáhali.  



 Vyučovanie v tomto školskom roku bolo negatívne ovplyvnené chrípkovou 

epidémiou. Do školy sa nechodilo celý december. Tejto situácii bol prispôsobený 

postup vyučujúcich v spôsobe plnenia osnov. 

Do prvého ročníka bolo zapísaných 120 detí. Tieňom zápisu bolo, ţe sme 

nemohli pokryť záujem všetkých rodičov, ktorí chceli zapísať dieťa ku nám. Pre 

budúci školský rok otvoríme iba 4 triedy prvého ročníka. 

Lyţiarsky výcvik sme prvýkrát uskutočnili na svahu v obci Povina 

s kaţdodenným dochádzaním ţiakov. Mal dobrú úroveň a prebehol bez mimoriadnych 

udalostí. Branný kurz i všetky plánované účelové cvičenia ţiaci absolvovali spolu 

s vyučujúcimi k všeobecnej spokojnosti bez väčších rušivých problémov. 

Metodické orgány na škole pracovali neformálne, podľa vopred vypracovaných 

plánov. Účinnou sa ukazuje spolupráca metodického zdruţenia v 4. ročníkoch a PK – 

SJ. Svedčia o tom výsledky previerok.  

 V záujme spestrenia učebného procesu a zvýšenia jeho účinnosti ţiaci 

niekoľkokrát navštívili divadelné predstavenia v Ţiline i v Kysuckom Novom Meste. 

Zúčastňovali sa filmových predstavení, hudobných koncertov i koncertu 

mandolínového súboru Ţiarinka. Poriadali vzdelávacie exkurzie do Martina, na Oravu 

i do Budatína. Triedni učitelia zorganizovali a aj absolvovali so svojimi ţiakmi školské 

výlety, ktoré okrem relaxačného charakteru, mali nie zanedbateľný výchovný náboj. 

Pre vyučujúcich boli tieto akcie mimoriadne namáhavou a vyčerpávajúcou prácou. 

Vysoko preto vedenie školy ocenilo úroveň zvládnutia všetkých exkurzií a výletov.  

 V oblasti profesionálnej orientácie ťaţisko práce spočívalo 

v rozmiestnení ţiakov 8. Ročníka na stredné školy a v spolupráci s psychologičkou 

v odstraňovaní problémov s ťaţko vychovávateľnými ţiakmi. Do osobitnej školy boli 

preradení traja ţiaci . Zo 102 ţiakov 8. Ročníka bolo rozmiestnených 99. Traja ţiaci 

zostali nezaradení. Iróniou je, ţe to boli ţiaci s výborným prospechom. Došlo k tomu 

nesprávnym postupom rodičov. 

V tomto školskom roku môţeme kladne hodnotiť aktivitu učiteľov a ţiakov pri 

zbere odpadového papiera (2 x za školský rok) a zberu pomarančovej kôry. Získané 

peniaze pouţili triedne kolektívy na školské výlety, prípadne spoločenské posedenia.  

Vedenie školy má veľkú zásluhu na tom, ţe pre našich ţiakov i pracovníkov 

školy bola vybudovaní a sprístupnená sauna, perličkový kúpeľ. Rôzne masáţne, 

akupresúrne prístroje sú záleţitosťou našich učiteliek. Zakúpili si ich z vlastných 

peňazí. V tomto školskom roku sa začalo budovať aj tenisové ihrisko. 

Celkove moţno skonštatovať, ţe vzhľadom na dosiahnuté výsledky, škola 

napreduje v duchu vytýčenej koncepcie, ale tempo vývoja prospechu a správania je 

podstatne pomalšie. Je to odraz celospoločenského diania, dočasného neusporiadania 

spoločenských hodnôt a chaosu v myslení ľudí, čo má vplyv i na deti.  

 

 



Vedenie školy: 

Petráš Jozef   riaditeľ školy 

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

Grešáková Štefánia   zástupca riaditeľ školy pre ročníky 1. – 4. 

 

Organizácia školy: 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Vyznam. Triedny učiteľ 

I.A 30 12 18   Viera Vlčáková 

I.B 30 13 17   Jana Drexlerová 

I.C 29 14 15   Helena Radolská 

I.D 30 14 16   Margita Sýkorová 

I.E 28 12 16   Jana Játiová 

II.A 33 17 16   Štefánia Koptáková 

II.B 32 16 17   Eva Chlebuchová 

II.C 33 16 17   Katarína Jakubíková 

II.D 33 18 15   Jarmila Pavlusíková 

III.A 20 11 9   Oľga Kubalová 

III.B 29 15 14   Elena Vlčáková 

III.C 30 18 12   Anna Šidlová 

III.D 26 15 11   Renáta Korenčíková 

III.E 29 15 14   Viera Vráblová 

IV.A 33 12 21   Jana Čelková 

IV.B 25 14 11   Helena Perďochová 

IV.C 24 14 10   Anna Staškovanová 

IV.D 25 14 11   Ivan Jurkovič 

V.A 28 13 15   Drahuša Galgaňáková 

V.B 31 16 15   Alena Kavacká 

V.C 31 17 14   Kultanová Ľudmila 

V.D 32 17 15   Mária Tomaníčková 

VI.A 28 18 10   Igor Ševec 

VI.B 29 18 11   Alena Ondreášová 

VI.C 31 16 15   Mária Maxianová 



 

VI.D 34 12 22   Mária Vlčáková 

VII.A 25 14 11   Viera Ševecová 

VII.B 26 13 13   Natália Dubovská 

VII.C 24 11 13   Viera Kubová 

VII.D 26 14 12   Oľga Štefanková 

VII.E 30 14 16   Mária Iványiová 

VIII.A 15 7 8   Jozef Palica 

VIII.B 29 16 13   Ľuboslava Ševčíková 

VIII.C 30 16 14   Lýdia Kubišová 

VIII.D 28 15 13   Zita Ševčíková 

 

Netriedni učitelia: Vnuková Daniela, Rúfusová Oľga, Getting Ivan 

Školská druţina: Novotná Agnesa, Skácelová Klára, Herdová Vanda, Kiššová Mária 


