Školský rok 2002 – 2003
V školskom roku 2002/2003 našu školu navštevovalo na ročníkoch 1. – 4. 327
ţiakov a na ročníkoch 5. – 9. 553 ţiakov. Ročníky 1. – 9. spolu 880 ţiakov.
Prospech ţiakov školy v číslach je nasledovný: z 877 na konci prvého polroka
školského roka hodnotených ţiakov školy neprospelo na ročníkoch 1. – 4. 5 ţiakov
a na ročníkoch 5. – 9. 40 ţiakov. Jeden ţiak bol neklasifikovaný pre nemoc.
Z ostatných ţiakov, ktorí sa nachádzajú v strede sa zväčšuje počet tých, čo majú
prospech slabý aţ veľmi slabý. Dochádzka úzko súvisí so zdravotným stavom.
Neospravedlnené hodiny moţno pozorovať iba u ţiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne
slabých rodín. Štvrtý stupeň zo správania má jeden ţiak (Martin Štefanka), ktorého
správanie má váţne nedostatky napriek liečbe pedopsychiatričkou i stáleho kontaktu
školy s matkou. Trojku zo správania majú traja ţiaci za váţne a opakované
porušovanie školského poriadku.
Dobudované a sprevádzkované sú tenisové ihriská, začali sme svojpomocne
rekonštrukčné práce na beţeckej dráhe, zveľaďujeme projekt Zdravá škola a Strom
ţivota. Ţiaci celej školy mali moţnosť vidieť výchovný koncert s protidrogovou
tematikou, neustále je aktualizovaná nástenka s touto problematikou, učitelia vyučujú
s publikáciami Nenič svoje múdre telo a Ako poznám sám seba. Pani učiteľka
Drţiaková absolvovala cyklické vzdelávanie s tématikou zaoberajúcou sa
protidrogovou prevenciou. Pokračujeme v realizácii projektu Strom ţivota, zapájame
sa do zberu papiera, plastikových fliaš. Neustále je aktualizovaná centrálna nástenka
s ekologickým zameraním.
Ţiaci sa venujú aktivitám v priestoroch školy, športujú na tenisových ihriskách,
vo fitnes centre, v saune atď. Vyuţívajú akcie, ktoré im ponúka CVČ, ako sú napríklad
rôzne krúţky a návštevy plavárne v Čadci. Ţiaci sa tieţ realizujú v školskom detskom
folklórnom súbore Nábreţníček, ktorý vystupuje so svojim programom pri rôznych
príleţitostiach pre ţiakov školy i pre verejnosť.
Od začiatku školského roka 2002/2003 je zriaďovateľom školy Mesto kysucké
Nové Mesto a tak aj spolupráca sa dostáva na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Škola
pomáha udrţiavať čistotu v priestoroch, sú blízko školy, dodáva kultúrne programy na
rôzne príleţitosti, poskytuje priestory pri voľbách atď. Údrţba mesta poskytuje škole
techniku i pracovníkov, ktorí odpílili nepotrebné a staré stromy zo školského
pozemku. Mestské kultúrne, športové stredisko zapoţičiava škole aparatúru na
ozvučenie. Rada školy priebeţne sleduje chod školy, vyjadruje sa k všetkým
váţnejším rozhodnutiam, pomáha vedeniu školy predchádzať konfliktným situáciám,
pomáha pri rozhodovaní v zloţitých situáciách. Spolupráca s rodičmi je trvale na
veľmi dobrej úrovni. Rodičovská rada sa prvýkrát stala prijímateľom jedného percenta
dane z príjmov na rok 2002 a sú predpoklady pre vytvorenie lepších ekonomických
podmienok školy. Spolupráca s rodičmi sa stáva uţšou i v dôsledku nového spôsobu
prijímania ţiakov na stredné školy.

V prvom ročníku otvárame jednu triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích
jazykov – 20 ţiakov. V ostatných troch triedach bude 57 ţiakov + jeden integrovaný
a dvaja budú opakovať, t.j. prepočítaný počet je 61 ţiakov. V druhom ročníku budeme
v dvoch triedach mať 58 ţiakov. V treťom ročníku bude jedna jazyková trieda s 22
ţiakmi a v ostatných troch bude 71 ţiakov / dvaja integrovaní. V štvrtom ročníku budú
dve jazykové triedy s počtami 20 a 17 ţiakov a v ostatných dvoch 32 ţiakov. V kaţdej
je jeden integrovaný ţiak. Na ročníkoch 1. – 4. je všetko v súlade s platnými predpismi
o počtoch ţiakov v triedach. V piatom ročníku je v jazykovej triede 27 ţiakov
a v ostatných troch 78 ţiakov. V šiestom ročníku je v jazykovej triede 19 ţiakov
a v ostatných 78 ţiakov. V siedmom ročníku je v jazykovej triede 16 ţiakov
a v ostatných troch 81 ţiakov. V ôsmom ročníku je v jazykovej triede 28 ţiakov
a v ostatných troch 89 ţiakov. V deviatom ročníku je v jazykovej triede 25 ţiakov
a v ostatných štyroch triedach 115 ţiakov. Na ročníkoch 5. – 9. Je tieţ všetko v súlade
s platnými predpismi o počtoch ţiakov v triedach.
Medzi hlavné úlohy v školskom roku 2002-2003 patrilo vytváranie optimálnych
podmienok vo vyučovacom procese a to tak pre ţiakov, ako aj pre vyučujúcich.
Vzniknuté problémy sa riešili priebeţne. Celkový počet ţiakov s prospechom 1,00 za
ročníky 1. – 4. je 48. V druhom ročníku 54, v treťom ročníku 17 a vo štvrtom ročníku
27. Celkový počet ţiakov s prospechom 1,00 za ročníky 5. – 9. je 51. V piatom
ročníku 18, v šiestom ročníku 5, v siedmom ročníku 14, v ôsmom ročníku 11,
v deviatom ročníku 3. Počet neprospievajúcich ţiakov za ročníky 1. – 4. je 6 a počet
neklasifikovaných ţiakov za ročníky 1. – 4. je 2. Počet neprospievajúcich ţiakov /
z toho počet ţiakov, ktorým bola umoţnená opravná skúška je v piatom ročníku 2/1,
v šiestom ročníku 2/2, v siedmom ročníku 9/8, v ôsmom ročníku 9/8, v deviatom
ročníku 1/1. Počet neklasifikovaných ţiakov na ročníkoch 5. – 9. je 2. Dochádzka:
Počet vymeškaných hodín na ročníkoch 1. – 4: 7 241, priemer na ţiaka 22,48, z toho
neospravedlnených hodín 32, priemer na ţiaka 1,39. Na ročníkoch 5.- 9. : 19 440,
priemer na ţiaka 35,03, z toho neospravedlnených hodín 25,3, priemer na ţiaka 0,45.
V druhom polroku školského roka 2002/2003 z celkového počtu 874 ţiakov
školy neprospelo, alebo nebolo klasifikovaných 33 ţiakov. Z nich 21 robilo opravné
skúšky, teda mali nádej, ţe postúpia do ďalšieho ročníka. Prospech 1,00 na ročníkoch
1. – 4. malo 98 ţiakov a na ročníkoch 5. – 9. 51 ţiakov. Zníţených známok zo
správania na druhý stupeň bolo 12, na tretí stupeň 6. Ide o Murčíka, Šrenkela,
Špiriaka, Kurucára a Králika. Vo všetkých prípadoch sa jedná o ţiakov z málo
podnetného rodinného prostredia a ide hlavne o veľa vymeškaných neospravedlnených
hodín. To isté platí o ţiakoch so zníţenou známkou zo správania na štvrtý stupeň,
Štefanku a Baliara, u ktorých ide naviac o hrubé poruchy správania.
20. mája sme mali tematickú inšpekciu. Testovaní boli ţiaci 9.B a 9. C zo
slovenského jazyka. Percento úspešnosti:
9.B Ø 2,48

v teste 2,11

9.C Ø 2,69

v teste 3,08

Výsledky oboch tried svedčia o dobrej vedomostnej úrovni ţiakov a teda o kvalitnej
práci vyučujúcich.
Ţiaci deviateho ročníka, ktorí si podali aspoň jednu prihlášku na gymnázium
obstáli v Monitore nasledovne: priemerný počet bodov v SJ 21,96 a v matematike
8,65. Celoslovenský priemer v slovenskom jazyku bol 23 bodov a v matematike 11.
Okrem monitorovania výsledkov v SJ a tematickej inšpekcie, absolvovali ţiaci
literárne exkurzie, získali popredné umiestnenia v Hviezdoslavovom Kubíne, zapojili
sa do literárnych súťaţí organizovaných mestskou kniţnicou na tému Moje prázdniny
a Deň matiek. V rámci výtvarnej výchovy sa ţiaci zapojili do súťaţí Vesmír očami
detí, Hasičský záchranný zbor, fantázia a tvorivosť. Práce boli ocenené a vystavené
v Radolskom kaštieli. Výstavu zorganizovala pani učiteľka Kultanová. Ţiaci našej
školy síria jej dobré meno v okresných aj nadokresných súťaţiach. V Pytagoriáde sme
mali 10 úspešných riešiteľov v okresnom kole. V MOZ v 6. ročníku jedného, v 7.
ročníku troch ţiakov a v 8. ročníku jedného ţiaka v okresnom kole. Do súťaţe
Matematický klokan sa zapojilo 172 ţiakov 4. – 9. Ročníka. Úspešných riešiteľov bolo
22. Najviac bodov získali Puček, Súkeníková, Poniščiaková. Olympiáda NJ okresné
kolo – 2. A 4. miesto. Olympiáda AJ – 4 ţiaci úspešní v okresnom kole. V chémii – 2.
a 3. miesto v okresnom kole. 20 z 50 ţiakov bolo úspešných v korešpondenčnom
seminári fyzikálne IQ. V zemepise dosiahli ţiaci našej školy popredné miesta v okrese
ale i v krajskom kole a Súkeníková je účastníčka celoslovenského kola GO.
V prírodopisných súťaţiach v rámci okresu získali naši ţiaci popredné umiestnenia
s účasťou v krajskom kole. Zdravotná súťaţ v poskytovaní 1. pomoci, do ktorej sme sa
zapojili a dosiahli 2. miesto v konkurencii dvoch okresov vysoko hodnotíme.
Výsledky v oblasti TV sú nasledovné: prvé miesto v okresnom kole vybíjaná, volejbal,
basketbal, atletika, futbal. V krajskom kole 2. miesto volejbal dievčatá, 3. miesto
futbal ţiaci, 4. miesto vybíjaná dievčatá, 1. miesto turnaj futbal chlapci, Beh
Oslobodenia, Turnaj vo futbale O pohár RŠ.
Prijímanie ţiakov na SŠ novým spôsobom umoţnilo rodičom a ţiakom lepšie si
vybrať. Stav rozmiestnenia v školskom roku 2002/2003: 9. ročník – 104 ţiakov, 8.
ročník – 6 ţiakov – 5 ţiakov bilingválne gymnázium a 1 ţiak SOU. 9. ročník – 1 ţiak
neumiestnený, zo 103 ţiakov zapísaných sa dostalo na Gymnázia: KNM 6, Veľká
okruţná ZA 3, Hlinská Ţilina 1, Bilingválne 2, Cirkevné 1, SOŠ 26, SZŠ 2, DOŠ 11,
SOU spolu 48 ţiakov, z toho s maturitou 16 ţiakov.
Škola uskutočnila aktivity v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí,
v oblasti environmentálnej a v oblasti výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: výchovný
koncert, Nenič svoje múdre telo, Ako spoznám sám seba, dotazník pre ţiakov 7. a 9.
ročníka zameraný na túto problematiku, beseda s príslušníkom policajného zboru,
návšteva diagnostického centra. Ţiaci sa venujú aktivitám v priestoroch školy, športujú
na tenisových ihriskách, v telocvičniach, vo fitnes centre atď. Vyuţívajú akcie, ktoré
im ponúka CVČ, ako napríklad rôzne krúţky a návštevy plavárne v Čadci. Ţiaci sa tieţ
realizujú v školskom detskom folklórnom súbore Nábreţníček, ktorý vystupuje so
svojim programom pri rôznych príleţitostiach pre ţiakov školy i pre verejnosť.
Zúčastnili sa s úspechom na festivale detských folklórnych súborov, kde boli vysoko
hodnotení.

Organizačné zabezpečenie školy:
Vedenie školy:

Mgr. Petráš Jozef

riaditeľ školy

Mgr. Daniela Čepelová

zástupca RŠ pre ročníky 1. – 4.

Mgr. Drexler Igor

zástupca RŠ pre ročníky 5. – 9.

Ročníky 1. – 4.
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D

Jarmila Pavlusíková
Viera Vráblová
Eva Chlebúchová
Viera Vlčáková
Elena Radolská
Jana Vlčková
Ľudmila Kopasová
Štefánia Koptáková
Katarína Jakubíková
Jana Čelková
Helena Perďochová
Elena Vlčáková
Jarmila Bandurová
Ľubomíra Hrušková
Renáta Vlčková

5. – 9. ročník
5.A
5.B
5.C
5.D
6.A
6.B
6.C
6.D
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B

Jozef Palica
Monika Mojtová
Mária Maxiánová
Slávka Svrčková
Alena Kavacká
Jarmila Letková
Zita Ševčíková
Lýdia Kubišová
Mária Tomaníčková
Ivana Drţiaková
Ľudmila Kultanová
Ivan Jurkovič
Daniela Vnuková
Anna Vlčková

8.C
8.D
8.E
9.A
9.B
9.C
9.D

Jana Šošková
Adriána Novotná
Mária Vlčáková
Mária Iványiová
Viera Ševecová
Oľga Štefanková
Alena Drexlerová

Netriedni učitelia: Anna Bugalová – výchovný poradca, Drahomíra Galgaňáková,
Anna Ochodničanová, Natália Dubovská, Štefánia Grešáková, Ján Pariš, Jarmila
Michelová, Anna Vitkovská, Emília Palicová
Materské dovolenky: Alexandra Mihaldová, Ing. Janka Vaňková, Lenka Brodňanová,
Viera Bodóová, Stella Halvoníková
Školský klub: Agnesa Novotná, Mária Kišová, Anna Zajacová, Vanda Herdová, Klára
Skácelová

