Školský rok 1998 – 1999
V školskom roku 1998/1999 našu školu navštevovalo na ročníkoch 1. – 4. 447
ţiakov a na ročníkoch 5. – 9. 529 ţiakov. Spolu 976 ţiakov.
Najlepšia dochádzka je na ročníkoch 1 – 4 a najhoršia v 8. – 9. Ročníku, práve
v ročníkoch, kde je najnáročnejšie učivo a je ho najviac. V ročníkoch 1. – 4. bolo
vymeškaných 10 489 hodín, z toho priemer na ţiaka je 23,67. Počet
neospravedlnených hodín – 0. V ročníkoch 5. – 9. bolo vymeškaných 19 320 hodín,
priemer na ţiaka 38,44. Z toho neospravedlnených hodín 440, priemer na ţiaka 0,45.
Tu sa ukazujú rezervy v práci triedneho učiteľa, ktorý musí dochádzku kaţdého ţiaka
neustále monitorovať a dávať mu najavo, ţe jeho dochádzka je sledovaná a ţe
vymeškávať môţe len v nevyhnutných prípadoch.
Správanie časti našich ţiakov nie je na poţadovanej úrovni a nie sme s vím
spokojní. Na koniec kaţdého klasifikačného obdobia zisťujeme, ţe počet výchovných
opatrení a zníţených známok zo správania sa nezniţuje. Udelených bolo 19 zníţených
známok zo správania a 24 pokarhaní. Správanie ţiakov sa zhoršuje, narastá agresivita
ţiakov a vzájomná neúcta.
Prospech – Celkovo prospech ţiakov školy moţno hodnotiť ako dobrý.
Potvrdili to aj výsledky našich previerok i testov inšpektorských. Úspešnosť vo
všetkých sledovaných predmetoch a ročníkoch bola 70 %. Celkový počet
neprospievajúcich z ročníkov 1. – 4. : 02. Na ročníkoch 5. – 9. je 16
neprospievajúcich, z toho 14 ţiakom bola umoţnená opravná skúška.
Ţiaci našej školy boli úspešní v náučných súťaţiach nadokresných kôl. Matej
Fabšík, ţiak 7. ročníka, zvíťazil v celoslovenskom kole geografickej olympiády. Viac
ţiakov bolo úspešných v krajskom kole geografickej olympiády. Viac ţiakov bolo
úspešných v krajskom kole MO, MAKS, KLOKAN, biologickej olympiády. Škola má
úspechy v individuálnych i kolektívnych disciplínach. Na druhej strane však moţno
pozorovať nárast ţiakov s veľmi slabým prospechom a to je stav neţiaduci.
Na škole sa úspešne rozvíjajú projekty Zdravá škola. 139 ţiakov bolo
zapojených do projektu MAKS. Obľube sa teší „Ţivá voda“ a dobre pracuje i školské
športové stredisko.
Spolupráca so správou mesta je dobrá. Aktuálne poţiadavky mesta alebo školy
sú promptne riešené k všeobecnej spokojnosti. Škola pomáha mestu pri udrţiavaní
čistoty a estetiky prostredia. Škola, ako súčasť mesta, sa podieľa na kvalite výsledkov
v súťaţi Challenge Day a dňa olympijského behu. Moţno povedať, ţe sa jedná
o ústretovosť. Spolupráca s rodičmi na našej škole sa rozrástla do úrovne, ktorá je pre
súčasné pomery neobvyklá. Rodičovská rada našej školy, aj vďaka jej predsedovi,
kontroluje a aktivizuje všetky odvetvia činnosti školy. Neustále monitoruje úroveň
učebného procesu, úroveň školského stravovania i ekonomických podmienok školy.
Zásluhou rodičovskej rady a triednych učiteľov, boli vykonané práce, ktoré nemajú
v dejinách školy paralelu. Zveľadený bol interiér v dvanástich triedach školy bez

prispenia 1 haliera štátnej správy. Nátery lavíc, stoličiek, iných drevených častí,
ţalúzie, zámky, veľa odpracovaných hodín pri čistení, maľovaní, natieraní atď.
Škola naďalej dáva k dispozícii svojim ţiakom 95 % odbornosť v učebnom
procese, školské športové stredisko, tenisové ihrisko, počítačovú učebňu, saunu, fitnes
centrum, škálu nepovinných predmetov a rôznych záujmových činností v rámci
moţností školy. Absolvovanie plaveckého výcviku je tieţ v súčasných pomeroch práca
naviac a vyţaduje si obrovské úsilie nad rámec pracovných povinností učiteľa. Mimo
rámec osnovy poţadovanej štátnou správou škola vykonala rôzne aktivity : exkurzie
do kniţnice, návšteva kaštieľa v Radoli, klzisko, veľká aktivita v zbere plastikových
fliaš, liečivých byliniek, pomarančovej kôry a papiera.
Úspechy ţiakov:
Slovenský jazyk – zapojenosť do súťaţí: Môj rodný kraj, Rozprávkové vretienko,
Hviezdoslavov Kubín (úspešnosť v okresnom kole). Boli zorganizované exkurzie pod
vedením učiteliek slovenského jazyka: Martin, Banská bystrica, Zvolen, Bratislava.
Matematika: úspešnosť v súťaţiach – 7 ţiakov bolo úspešných v okresnom kole
Pytagoriády, 6 ţiakov v okresnom kole MO. 139 ţiakov sa zapojilo do súťaţe MAKS.
8 bolo mimoriadne úspešných v medzinárodnom projekte TIMSS.
Zemepis: úspešnosť v súťaţiach – v okresnom kole 3 ţiaci, v krajskom kole 2 ţiaci
a v celoslovenskom kole 1 ţiak Matej Fabšík.
Telesná výchova: úspešnosť v súťaţiach: okresné kolo
1.
2.
1.
1.
1.
1.

miesto šach (dievčatá)
miesto šach (chlapci)
miesto volejbal (dievčatá)
miesto vybíjaná (dievčatá)
miesto futbal (chlapci)
miesto basketbal (dievčatá aj chlapci)

Krajské kolo:
3. miesto volejbal (dievčatá)
9. miesto vybíjaná (dievčatá)
4. miesto futbal (chlapci)
2. miesto 800 m – Vlčáková Vierka
4. miesto kriket – Matej Kočmarský
Dejepis: pod vedením učiteľov dejepisu boli zorganizované exkurzie do Kremnice,
Banskej Bystrice, Zvolena.
V cudzích jazykoch ţiaci dosiahli tieto úspechy:
Olympiáda anglického jazyka – okresné kolo
V kategórii A : 5. miesto – Katka Fabšíková – 5.A trieda

6. miesto – Peter Vrábel – 5.A trieda
V kategórii B: 2. miesto Lenka Chládeková – 8.A trieda
3. miesto – Jurišová – 8.A trieda
Olympiáda nemeckého jazyka –okresné kolo
V kategórii A: 4. miesto Michal Sága – 6.D trieda
5. miesto Ladislav Berešík – 6.A trieda
V kategórii B: 5. miesto – Lenka Peťková – 8.A trieda
7. miesto – Jurišová – 8.A trieda
Výtvarná výchova: úspešnosť v súťaţiach – ocenená práca v okresnom kole súťaţe
Deň Zeme – 1 ţiačka, Vlak bez hraníc – 3 ţiaci. V rámci výtvarnej výchovy boli
vykonané niekoľkonásobné návštevy expozícií v kaštieli Radoľa a na chodbách školy.
V oblasti environmentálnej výchovy sme venovali pozornosť na všetkých
vyučovacích predmetoch. Dvojročné špeciálne inovačné štúdium environmentálnej
výchovy absolvovala na našej škole jedna vyučujúca, Drahomíra Galgaňáková, ktorá
je aj koordinátorkou EV na našej škole. Počas celého školského roka sme vybraných
ţiakov pripravovali na prírodovedné súťaţe.:
1. Rastliny a zvieratá našich lesov – zapojení 4 ţiaci 5. ročníka, 4 v okresnom kole
2. Biologická olympiáda – 7 ţiakov 6. ročníka, 3 z nich úspešní riešitelia
okresného kola
3. Zemepisná olympiáda – 2 ţiaci, Fabšík zo 7. ročníka a Líška z 8. ročníka,
úspešní v krajskom kole a celoslovenskom kole
4. Poznaj a chráň – zapojení 3 ţiaci 7. ročníka, dvaja postúpili do krajského kola
Chráň Zem a Môj rodný kraj – zapojili sa ţiaci 5. – 9. Ročníka na vyučovacích
hodinách slovenského jazyka. Na hodinách dejepisu vytvorili ţiaci výskumný denník
na tému – Ochrana ţivotného prostredia.
Naši ţiaci sa zapojili aj do súťaţe Strom ţivota – projekt Ţivá voda, kde 15 ţiakov
zisťovalo kvalitu, čistotu, flóru a faunu rieky Kysuca. Ďalej sme sa zapojili do
výtvarnej súťaţe Deň Zeme, kde bola práca ţiačky zo 7.A triedy D. Hagarovej
ocenená. V apríli, v rámci Dní Zeme, sme sa zapojili do EKO súťaţe Týţdeň pre Zem.
Zbierali a triedili sme počas jedného týţdňa odpadky z tried, ktoré sa vţdy po
vyučovaní váţili. Prvé miesto získala 6.A trieda, ktorá vyprodukovala 955 g odpadu.
Výsledky boli zaslané do Bratislavy.
Organizačné zabezpečenie školy:
Vedenie školy:

Petráš Jozef

riaditeľ školy

Grešáková Štefánia

zástupca RŠ pre ročníky 1. – 4.

Drexler Igor

zástupca RŠ pre ročníky 5. – 9.

1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E

Jarmila Pavlusíková
Štefánia Koptáková
Eva Chlebuchová
Katarína Jakubíková
Viera Vlčáková
Elena Radolská
Jana Vlčková
Ľudmila Kopasová
Anna Staškovanová
Elene Perďochová
Jana Čelková
Ivan Jurkovič
Oľga Kubalová
Viera Vráblová
Renáta Vlčková
Anna Šidlová
Elena Vlčáková

Školský klub: Daniela Čepelová, Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Mária Kiššová,
Anna Zajacová, Vanda Herdová, Štefánia Brodňanová
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E
6.A
6.B
6.C
6.D
6.E
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B
8.C
8.D

Mária Iványiová
Viera Ševecová
Oľga Štefánková
Alena Drexlerová
Viera Kubová
Jarmila Michelová
Janka Vaňková
Ľuboslava Ševčíková
Natália Dubovská
Monika Stopjaková
Lýdia Kubišová
Zita Ševčíková
Jozef Palica
Jarmila Letková
Drahomíra Galgaňáková
Alena Kavacká
Ľudmila Kultanová
Mária Tomaníčková

9.A
9.B

Igor Ševec
Mária Vlčáková

Netriedni učitelia: Oľga Rúfusová, Slávka Svrčková, Adriána Novotná, Anna
Bugalová – výchovný poradca, Ivan Getting, Daniela Vnuková
MD – 0
Vojenská sluţba : Jaroslav Jablonský

