Školský rok 2004 – 2005
Školský rok začal pôvodne so 757 ţiakmi v 34 triedach, 14 na ročníkoch 1. – 4.
a 20 na ročníkoch 5. – 9. Ku dňu 24.1.2005 bol počet ţiakov 756. Počet vyučujúcich je
47 na plný úväzok, v školskom klube sa počet ţiakov pohybuje v rozmedzí 100 – 120
v štyroch oddeleniach. Za pomoci SSŠ sa podarilo skrášliť interiér školy maliarskymi
a natieračskými prácami. Pokusne bolo zavedené honorovanie záujmových útvarov
pomocou vzdelávacích poukazov.
Celkove neprospelo 30 ţiakov, z toho 3 na ročníkoch 1. – 4. Počet ţiakov
s prospechom 1 na ročníkoch 5. – 9. bolo 53. Najviac ţiakov neprospelo z matematiky
– 19 a slovenského jazyka – 11. Vo všetkých predmetoch boli splnené osnovy bez
väčšieho časového sklzu. Napísané boli všetky povinné písomné práce a laboratórne
práce. Podľa potreby zasadali metodické orgány na škole. Ţiaci absolvovali Deň
ochrany zdravia a prírody, prebehol zdokonaľovací výcvik v plávaní pre ţiakov 6.
ročníka, ţiaci navštívili hvezdáreň. V rámci zdokonaľovania v nemeckom jazyku
navštívili ţiaci Viedeň. Absolvovali výchovný koncert, dopoludnie s matematikou,
vystúpenie súboru Ţiarinka, prebehli základné kolá postupových súťaţí a mnoţstvo
akcií z ponuky CVČ. Do prvého ročníka bolo zapísaných 76 ţiakov.
Správanie ţiakov školy je v globále dosť dobré, ale je narušované
nedisciplinovaným správaním časti ţiakov a prevádzkou bufetu. Udelených bolo 18
pokarhaní riaditeľom školy, 10 ţiakom bola zníţená známka zo správania na druhý
stupeň a 5 ţiakom na tretí stupeň (Kurucár, Masiarčin, Majtán, Galvánek, Čuláková).
V klasifikácií správania i vedomostí prevláda značná rozdielnosť v nárokoch, čo
spôsobuje pretrvávanie zbytočných problémov. Udelených bolo však aj 5 pochvál.
Dochádzka na vyučovanie by mohla byť lepšia, čo by malo vplyv i na prospech.
Vymeškaných bolo 21 663 hodín, z toho neospravedlnených 220. Priemerne vymeškal
kaţdý ţiak 27,3 hodiny, čiţe jeden celý týţdeň.
Počet pedagogických rád a ich zameranie v prvom polroku:
2.septembra 2004
12. októbra 2004
15. novembra 2004
24. januára 2005

Pedagogicko organizačné pokyny, BOZP
Kontrolná činnosť – agenda, Vzdelávacie poukazy
Hodnotenie výchovno vzdelávacieho procesu za 1. štvrťrok
Klasifikácia za I. polrok školského roka 2004/2005

Škola pokračuje v zdokonaľovaní projektu Zdravá škola. Škola aj za rok 2004
dostala ocenenie UNESCO Škola priateľská deťom. Vypracovaný je projekt na
rekonštrukciu školskej budovy s cieľom vylepšenia pracovného prostredia a zníţenia
prevádzkových nákladov (zateplenie, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien,
rekonštrukcia elektrických zariadení). Vypracovaný a realizovaný bol projekt na nákup
posilňovacích zariadení (orbitreky, rotopedy...). Z investičných prostriedkov bolo
zakúpené jazykové laboratórium – učebňa na vyučovanie cudzích jazykov

a sponzorské finančné prostriedky boli pouţité na rekonštrukciu nábytku v kancelárii
PAM a ekonomického oddelenia.
V oblasti primárnej prevencie sa škola zapojila do rôznych aktivít:
-

beseda o znečistení vody, šetrenie vodou
zber odpadových surovín – plastové fľaše
výrobky z odpadových surovín – výstavky
plagáty – ochrana lesa, šetrenie elektrickou energiou
starostlivosť o okrasné rastliny v interiéry školy
projekt Zdravá škola – turistické vychádzky – Neslušské vrchy, Vreteno,
Majtánky, Rochovica
prikrmovanie vtákov – kŕmidlá, búdky
oboznamovanie s významnými dňami ekologického kalendára – nástenka
zapojenie sa do prírodovedných súťaţí – Rastliny a zvieratá našich lesov,
Poznaj a chráň, Zdravotná príprava
vyuţívanie posilňovne a sauny

Mimoškolská činnosť našich ţiakov je širokospektrálne úmerná moţnostiam, ktoré
im škola poskytuje. Vzdelávacie poukazy spôsobili veľkú aktivizáciu vedúcich
záujmových krúţkov, čo sa týka kvality i kvantity. Na škole od 1. októbra 2004
funguje 36 krúţkov. Vzdelávacích poukazov škola prijala 526. Záujmovú činnosť
ponúkajú aj iné školy a mestské inštitúcie. Na škole sa úspešne naďalej rozvíja činnosť
folklórneho súboru Nábreţníček, fitnes centrum majú ţiaci denne k dispozícii,
v ponuke je i počítačová učebňa s internetom.
Ťaţisko spolupráce so zriaďovateľom v prvom polroku do konca kalendárneho
roka spočívalo v detailnom spracovaní Euro projektu na celkovú rekonštrukciu
školskej budovy v hodnote 35 miliónov Sk. Rekonštrukcia zahrňuje výmenu okien,
zateplenie budov, rekonštrukciu vykurovania a elektrického vedenia a sedlové strechy.
Primátor mesta sa priebeţne zaujíma o chod školy, koordinuje aktivity i rozhodnutia
vedenia školy hlavne pri majetkovo právnych problémoch (tenisové ihriská), vyjadruje
sa k financovaniu školy i k výchovno - vzdelávacím výsledkom školy. Spolupráca
s rodičmi je uţ tradične dobrá. Triedni dôverníci operatívne zasadajú a riešia problémy
triedneho i celoškolského charakteru, prehodnocujú finančné poţiadavky jednotlivých
vyučujúcich, robia osvetovú činnosť na získanie z 2 % daní fyzických a právnických
osôb. Z daní za rok 2003 získala Rodičovská rada pre školu sumu 80 000 Sk.
2. polrok školského roka 2004 – 2205
V druhom polroku školského roka 2004-2005 mali zníţenú známku zo
správania na stupeň tri títo ţiaci: Ján Ţubor, Dalibor Kurucár, Martin Jantošík,
Stanislava Masiarčinová, Lucia Mičiaková, Jaroslav Hradňanský, Dávid Poštek.
Dôvodom na zníţenú známku je hrubé porušovanie školského poriadku,
neospravedlnené hodiny, arogantné správanie, vlámanie, sústavné vyrušovanie,
správanie ohrozujúce seba i spoluţiakov. Na stupeň 4 mal zníţenú známku ţiak 6.D
triedy Jozef Masiarčin za 173 neospravedlnených hodín, úplný nezáujem o povinnú
školskú dochádzku.

Počet pedagogických porád a ich zameranie:
18. apríla 2005

hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

24. júna 2005

klasifikačná porada za II. polrok školského roka 2004/2005

30. júna 2005

vyhodnocovacia porada

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít: Igor
Drexler, Daniela Čepelová – funkčné vzdelávanie, Renáta Vlčková – počítačová
gramotnosť, Ľubomíra Hrušková, Jarmila Bandurová – vzdelávanie začínajúcich
učiteľov, Ľubomíra Hrušková, Slávka Svrčková – ukončenie vysokoškolského štúdia,
Viera Bodóová, Anna Bugalová – 2. kvalifikačná skúška, Ľudmila Kopasová, Katarína
Jakubíková – etika na ročníkoch 1. – 4.
Rozmiestnenie ţiakov na stredné školy: na stredné školy bolo rozmiestnených
102 ţiakov deviateho ročníka, 5 ţiakov ôsmeho ročníka a 2 ţiaci siedmeho ročníka.
Rozmiestnenie je nasledovné: 9. ročník – 102 ţiakov, 8. ročník – 5 ţiakov, 7. ročník –
2 ţiaci.
9. ročník:

8. ročník:
7. ročník:

Gymnázium
SOŠ
Umelecké školy a konzervatória
SOU
s maturitou
Bilingválne gymnázium Sučany
OU KNM
OU KNM

- 27 ţiakov
- 33 ţiakov
- 3 ţiaci
- 39 ţiakov
- 24 ţiakov
- 1 ţiak
- 4 ţiaci
- 2 ţiaci

26,47 %
32,55 %
2,94 %
38,23 %

Škola priebeţne počas celého školského roka prácou a výsledkami všetkých
zamestnancov a ţiakov školy. Pekné výsledky sme dosiahli v okresnej súťaţi Mesto
očami detí. Táto výtvarná súťaţ sa konala z príleţitosti zaloţenia Kysuckého Nového
Mesta. Ocenené práce ţiakov: M. Košút, Gabriela Stuchlíková, Romana Kultanová,
Denisa Heldová, Pavlína Bačová. Zviditeľňuje nás aj detský folklórny súbor
Nábreţníček, stále aktualizovanie internetovej stránky, školský časopis Záškolák
a ţiaci navštevujúci stredné školy rôznych typov. Ţiaci reprezentovali v rôznych
súťaţiach a mnohí z nich boli úspešní: Mária Súkeníková 9.A – 6. miesto v krajskom
kole chemickej súťaţe, Rastislav Nigrovič 9.C – olympiáda z prírodopisu, Rastliny
a zvieratá našich lesov, Matúš Vaňko, Valíková – 5. ročník, Mladý zdravotník –
krajské kolo: Zuzana Pavlusíková, Mária Moskálová, Ponechalová, Podhorská,
Koptáková. Športové súťaţe: futbal ZŠ – Liga majstrov McDonald Cup : J. Moskál, D.
Tichý, L. Bugáň, M. Poništ, D. Fekeč, M. Zátorský, M. Čavajda, T, Vlček, R. Halúska,
M. Šlapota, M. Osika, T. Masár, B. Drexler – krajské kolo. Malý futbal – starší ţiaci –
Jednota Cup – postup na kraj. Okresné kolo v plávaní: 50m voľný spôsob – 1. miesto
Bohuš Dršman 8.B, 1. miesto Alena Dršmanová 6.B, 2. miesto Simona Pečalová 6.C.
100 m prsia – 1. miesto Terézia Králiková 6.D, 4 x 50 m voľný spôsob – 1. miesto
Dršman, Vavro, Chupáč Peter, Chupáč Michal. Okresné kolo v basketbale – 2. miesto
dievčatá – Bačová, Ďuranová, Čelková, Grešáková, Halúsková, Komzalová, Tomková,

Lisková, Zajacová, Heldová. Krajské kolo – vybíjaná – 2. miesto : Jarošová, Mihová,
Mičáková, Malíková, Čuláková, Romanová, Zelinová, Cenigová, Purašová, Fábiková,
Dubovská, Čuntalová. Krajské kolo Jednota Cup (Vrútky) – malý futbal – 3. miesto:
Moskál, D. Tichý, Bugáň, Poništ, Zátorský, Čavajda, T. Vlček, R. Halúska, B.
Drexler, M. Bača. V matematike sme dosiahli tieto úspechy : okresné kolo MO 5.
Ročníka : 5. miesto Rastislav Galvánek 5.B. Okresné kolo MO 9. ročník – 3. miesto
Marek Jakubík 9.B, 6. Miesto Mária Súkeníková 9.A. Vynikajúci výsledok dosiahla
Mária Súkeníková v krajskom kole MO – obsadila 1. miesto. Okresné kolo
Pytagoriády: 4. ročník: 5. miesto Peter Jurák, 6. miesto Ján Šoška. 8. ročník: 3. miesto
Michal Svrček.
Personálne obsadenie 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.

Mgr. Anna Bugalová

výchovný poradca

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

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

5. – 9. ročník
5.A
5.B
5.C
5.D

Anna Vlčková
Viera Bodóová
Jana Vaňková
Anna Vitkovská

Sj-Hv
M-Tp
Pr
Aj

6.A
6.B
6.C
6.D
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B
8.C
8.D
9.A
9.B
9.C
9.D

Drahomíra Galgaňáková
Alena Drexlerová
Oľga Štefánková
Emília Palicová
Jozef Palica
Monika Mojtová
Mária Maxiánová
Sláva Svrčková
Alena Kavacká
Jarmila Letková
Zita Ševčíková
Lýdia Kubišová
Mária Tomaníčková
Ivana Drţiaková
Ľudmila Kultanová
Ivan Jurkovič

Pr-Pp
M-Ov
Sj-Hv
Aj
M-Ch
Sj-D
Nj-Tp
Nj
M-Tv
Sj-Ov
Sj-D
Sj-Fj
Sj-Vv
Ch-Pr
Rj-Vv
1.-4.

Netriedni učitelia: Ján Pariš Pr-Z, Jana Šošková M-Tp, Jarmila Micheľová – špeciálny
pedagóg - Nj, Viera Ševecová Sj-Ov, daniela Vnuková – Aj-Sj, Mária Vlčáková ZTv, Anna Ochodničanová – katechétka, Anna Mečiaková – katechétka.
Materské dovolenky: Alexandra Mihaldová, Adriána Ondrejášová
Školský klub: Agnesa Novotná, Mária Kišová, Anna Zajacová, Vanda Herdová, Klára
Skácelová

