
Školský  rok    1996 – 1997 
V školskom roku 1996/1997 navštevovalo našu školu na ročníkoch 1. – 4. 513 

ţiakov a na ročníkoch 5. – 9. 467 ţiakov. Spolu 980 ţiakov. 

Správanie ţiakov, hlavne v mimovyučovacom čase, má zhoršujúcu tendenciu. 

Veľa priestupkov proti zákonu, ktorých sa dopustili naši ţiaci mimo školy, nemohlo 

ostať bez nášho stanoviska. Polícia bola pomerne často v priestoroch našej školy za 

účelom vyšetrovania priestupkov. Delikvencia detí má narastajúci trend a výchovné 

pôsobenie školy je málo účinné, pretoţe sa jedná o deti zo slabých sociálnych 

pomerov, ktorých rodičia nechcú spolupracovať so školou. Tieţ sa jedná o deti, 

ktorých rodičia podnikajú a práca pohltí všetok ich čas a tak vlastné deti zanedbávajú. 

Udelených bolo: 

Napomenutie triednym učiteľom  16 

Pokarhanie triednym učiteľom    7 

Pokarhanie riaditeľom školy    9 

Zníţená známka zo správania 2. st.  18 

Zníţená známka zo správania 3. st.   7 

Zníţená známka zo správania 4. st.   1 

Väčšina ţiakov našej školy má vzorné správanie, v súlade so školským poriadkom. 

Prospech: 

Na ročníkoch 1. – 4. neprospeli 2 ţiaci 

Na ročníkoch 5. – 9. neprospelo 9 ţiakov 

Najviac neprospelo z matematiky – 13, fyziky – 12 a chémie – 9. 17 ţiakov bude robiť 

opravnú skúšku. 

Vstupné previerky v 4. ročníku z matematiky – priemerné percento zvládnutia 80,09 

%, zo slovenského jazyka – pravopisný test 1,86 %, vedomostný test 81,36 %.  

Výstupné previerky v boli tieţ vo všetkých triedach na ročníkoch 5. – 8. Prebraté bolo 

všetko osnovami predpísané učivo. Napísané boli všetky predpísané písomné práce 

a laboratórne práce. Slaboprospievajúcim ţiakom sa vyučujúci venovali i formou 

neplateného doučovania.  

 Na materskú dovolenku počas školského roka odišla pani učiteľka Maxianová 

a pani učiteľka Alena Drexlerová. Prišla pani učiteľka Obernauerová. Pre zlý 

zdravotný stav odišla slečna Bollová a nahradila ju slečna Kušnierová.  

 Ţiaci 7. ročníka absolvovali lyţiarsky výcvik, ktorý bol dobre zorganizovaný 

a prebehol bez mimoriadnych udalostí. Plavecký výcvik so ţiakmi 4. ročníka sa 



uskutočnil na plavárni v Čadci. Bol kvalitný, bez úrazu a 80 % zúčastnených sa 

naučilo základy plávania.  

 Na škole fungovalo 6 oddelení ŠK. Pani Anita Tomaníčková nahradila pani 

učiteľku Vlčkovú, ktorá odišla na MD. Namiesto pani Tomaníčkovej prišla pani 

Brodňanová. Formou príspevkov rodičov bolo odovzdaných do štátnej pokladne 

32 000 Sk. Od sponzorov získala vedúca ŠK 6 200 Sk a od MÚ 10 000 Sk.  

Úspechy ţiakov. 

 Talentovaní ţiaci šíria dobré meno svojej školy v rámci okresu i kraja. Na škole 

fungujú triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V kaţdom ročníku jedna. 

Vyvinuli sme iniciatívu na zariadenie triedy so zameraním na športovú prípravu. 

Začali sme však pomerne neskoro, nezískali sme potrebný počet uchádzačov a preto 

trieda nemohla byť zriadená. Uţ na ročníkoch 1. – 4. dosiahli pekné úspechy naši ţiaci 

v Pytagoriáde a speváckych súťaţiach. Na ročníkoch 5. – 8. by bol výčet umiestnení 

talentovaných ţiakov našej školy veľmi dlhý.  

Najkvalitnejšie výsledky: 

úspešní riešitelia krajského kola FO 

úspešní riešitelia krajského kola BO 

popredné umiestnenie v rámci okresu MO a HK 

popredné umiestnenie zo SJ 

športové úspechy – futbal, atletika 

 

Dalo by sa bez nadsadzovania povedať, ţe naša škola sa zapojila do všetkých súťaţí 

a všade aj bodovala. Je to znak toho, ţe na škole sa s talentami pracuje. Pripomenúť 

však treba, ţe sme najväčšia škola v okrese a tak je vlastne našou povinnosťou byť 

v popredí.  

 

 Vyučujúci zorganizovali a absolvovali so ţiakmi mnoţstvo exkurzií, ktoré 

korešpondovali s preberaným učivom. V rámci spestrenia výuky absolvovali naši ţiaci 

filmové, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, výstavy, návštevy kniţnice 

a expozíciu kaštieli Radoľa a veľa ďalších aktivít, ktoré prispeli k skvalitneniu 

učebného procesu. Boli uskutočnené dve účelové cvičenia a jeden nácvik opustenia 

budovy na čas v 10 – minútovom limite. Veľkú pozornosť sme venovali problematike 

drog a drogových závislostí v rámci predmetov prírodopis, chémia, výtvarná výchova, 

tieţ prostredníctvom násteniek  Prevencia zneuţívania detí, Zamedzovanie detskej 

pornografie, Šikanovanie sa vyučujúci venovali v súlade s vytýčeným plánom. 

 

 V oblasti výchovného poradenstva boli 7 ţiaci našej školy vyšetrení a traja boli 

zaradení do Osobitnej školy. Zo 123 ţiakov, ktorí sa uchádzali o prijatie na SŠ, bolo 

úspešných 96. 23 ţiakov pokračuje v 9. ročníku školskej dochádzky a 1 ţiačka je 

nezaradená.  

 

 V školskom roku 1996/97 bola po prvýkrát zriadená na škole i logopedická 

poradňa. Jej existenciu rodičia privítali, pretoţe nemuseli chodiť na ZŠ Clementisova. 



Niektorí rodičia však zlepšovanie kvality reči svojich detí nevenujú potrebnú 

pozornosť a tak sa chybná výslovnosť odstraňovala veľmi pomaly. Škola sa zapojila 

do projektu Zdravá škola a 1.1.1997 bola zaradená do národnej siete „Škôl 

podporujúcich zdravie.“ 

 

Aktivity pre ţiakov a učiteľov 

 

Pre ţiakov ŠK na činnosť získala vedúca ŠK 16.200 Sk. Zrekonštruovali sme tri šatne 

pri telocvičniach s pomocou sponzorovania firmy REAMOS a za spolupráce s OU. 

Ţiaci v rámci riadnej TV a otuţovania navštevovali školskú saunu, ktorá sa stále 

skvalitňuje a dokupovaním pomôcok získava na hodnote. Do kabinetu TV nám 

zakúpili lopty a dresy podnikatelia, ktorí chodili športovať do našej telocvične. 

Hodnota je 10.000 Sk. Páni Mičian nám zakúpil 3 ks toneru do kopírovacieho stroja 

v hodnote 3.000 Sk. Pán Chovaňák zakúpil pre školu stroj na vypletanie tenisových 

rakiet v hodnote 8.000 Sk. Na ceny pri rôznych súťaţiach venovala 2.000 Sk miestna 

odbočka SNS. Sprevádzkovali sme tenisové ihrisko a začal fungovať tenisový krúţok.  

 

 Celkove moţno konštatovať, ţe vzhľadom na dosiahnuté výsledky škola 

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

podstatne pomalšie, ako by sme očakávali. 

 

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 29 16 13   Jarmila Pavlusíková 

I.B 29 17 12   Štefánia Koptáková 

I.C 28 17 12   Eva Chlebuchová 

I.D 28 17 11   Katarína Jakubíková 

II.A 29 11 18   Viera Vlčáková 

II.B 30 13 17   Jana Drexlerová 

II.C 27 12 15   Helena Radolská 

II.D 27 13 14   Jana Vlčková 

II.E 27 12 15   Margita Sýkorová 



 

III.A 20 6 14   Anna Staškovanová 

III.B 24 13 11   Ľudmila Kopasová 

III.C 29 15 14   Jana Čelková 

III.D 28 16 12   Ivan Jurkovič 

III.E 25 14 11   Helena Perďochová 

IV.A 20 11 9   Oľga Kubalová 

IV.B 28 15 13   Helena Vlčáková 

IV.C 28 16 12   Viera Vráblová 

IV.D 30 18 12   Anna Šidlová 

IV.E 26 11 15   Renáta Vlčková 

V.A 32 11 21   Lýdia Kubišová 

V.B 26 14 12   Zita Ševčíková 

V.C 25 16 9   Daniela Kurucárová 

V.D 25 16 9   Jozef Palica 

VI.A 26 12 14   Drahuša Galgaňáková 

VI.B 31 17 14   Alena Kavacká 

VI.C 31 17 14   Ľudmila Kultanová 

VI.D 33 18 15   Mária Tomaníčková 

VII.A 30 19 11   Igor Ševec 

VII.B 29 19 10   Ondreášová A. / Rúfusová O. 

VII.C 26 13 13   M. Maxianová / Obernauerová 

VII.D 33 11 22   Mária Vlčáková 

VIII.A 23 13 10   Viera Ševecová 

VIII.B 24 11 13   Natália Dubovská 

VIII.C 21 8 13   Viera Kubová 

VIII.D 24 12 12   Oľga Štefanková 

VIII.E 28 13 15   Mária Iványiová 

 

 

Netriedni učitelia: Vnuková Daniela, Jarmila Michelová, Ivan Getting, Anna 

Bugalová, Ľuboslava Ševčíková, Adriána Novotná 

 

Školský klub: Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Mária Kiššová, Anna Zajacová, 

Vanda Herdová, Karolína Brodňanová 

 



  
 


