
Školský  rok    2005 – 2006 
Školský rok 2005-2006 bol otvorený pre 710 ţiakov v 14 triedach na ročníkoch 

1. – 4. a v dvadsiatich na ročníkoch 5. – 9. Odbornosť na vyučovaní bola 93 %. Počas 

celého prvého polroka nedošlo k ţiadnej personálnej zmene a vyučovanie ani inak 

nebolo narušované. Klesajúca krivka demografického vývoja sa odzrkadlila i v počte 

ţiakov našej školy.  

Správanie ţiakov stále nie je na ţiaducej úrovni. Udelených bolo v I. polroku 

školského roka 2005/2006 6 zníţených známok zo správania na tretí stupeň. Vo 

všetkých prípadoch sa jedná o zlé rodinné zázemie, čo sa odráţa nie len v správaní, ale 

i v prospechu. Rodina , ako základ dobrého fungovania spoločnosti, vykazuje 

nedostatky. Zníţenú známku zo správania v II. polroku školského roka 2005/2006 mal 

ţiak 6.C triedy pre veľké záškoláctvo a pre iné závaţné porušovanie školského 

poriadku, ako je ubliţovanie spoluţiakom, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich. 

Zníţenú známku zo správania na tretí stupeň mali piati ţiaci pre záškoláctvo, 

nerešpektovanie vnútorného poriadku školy, vulgárne vyjadrovanie, krádeţ, atď. 

Celkove na škole neprospelo 22 ţiakov a jeden bol neklasifikovaný. 146 ţiakov 

malo priemerný prospech 1,00, z toho 63 na ročníkoch 5. – 9. Ku zlepšeniu celkového 

prospechu , hlavne sociálne slabších ţiakov, prispelo vyplácanie motivačného 

štipendia. Ku kvalite školskej i mimoškolskej práce prispievajú študijné poukazy. 543 

ţiakov pracuje v 40 záujmových útvaroch. 

Škola sa pravidelne zapája do všetkých náučných postupových súťaţí, v ktorých 

naši ţiaci získali popredné umiestnenia. To isté platí i o športových súťaţiach. 

Vyučujúci zorganizovali v rámci učebných osnov a spestrenia vyučovania zaujímavé 

exkurzie a školské výlety. 

Zápis ţiakov do prvého ročníka prebehol v dňoch 15. – 19. januára 2006. 

Zapísaných bolo 67 budúcich prvákov. Monitor – testovanie ţiakov 9. ročníka zo 

slovenského jazyka a matematiky sa uskutočnil 7. februára 2006. Zúčastnilo sa ho 

všetkých 99 ţiakov.  

Zapojenosť a vyhodnotenie projektov: 

Zdravá škola – ako prví v okrese sme boli zaradení do Národnej siete projektu 

Škola priateľská deťom – projekt UNICEF (škola tretí rok za sebou obdŕţala certifikát) 

Otvorená škola – fitnes – ukončený, rozpracovaný, schválený 

Europrojekt – rekonštrukcia školskej budovy 

Infovek – vybudovanie multimediálnej učebne, projekt bol schválený 

Jazykové laboratórium – projekt bol vypracovaný a doručený na KŠU. 

 

 Škola uskutočnila rôzne aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí, 

v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: beseda 

o znečistení vody, šetrenie vodou, zber odpadových surovín, výrobky z odpadových 

surovín, plagáty – ochrana lesa, šetrenie elektrickou energiou, starostlivosť o okrasné 



rastliny v interiéri školy, projekt Zdravá škola, turistické vychádzky na Neslušské 

vrchy, Vreteno, Majtánky, Rochovica, prikrmovanie vtákov, zhotovili sa kŕmidlá 

a búdky. Súťaţe: Rastliny a zvieratá našich lesov, Poznaj a chráň, Mladý zdravotník. 

Ďalej to boli: Deň narcisov, Deň Zeme, aktualizácia násteniek, exkurzie: 5 ročník – 

flóra nábreţia Kysuce, 6. ročník – Bratislava – ZOO a botanická záhrada, 8. Ročník – 

Banská Štiavnica a Antol. V rámci primárnej drogových závislostí škola splnila tieto 

úlohy: zhotovená nástenka zameraná na ţivot bez drog a s nimi, beseda s policajtom 

o kriminalite mládeţe, slohové práce na tému droga, triednické hodiny na tému Drogy 

a kriminalita mládeţe, beseda a následná diskusia na hodinách prírodopisu a chémie. 

Vedľajšie úlohy: príprava a vydávanie časopisu Záškolák, predaj pohľadníc UNICEF 

ţiakmi, prebehol týţdeň Modrého gombíka, uskutočnila sa spevácka súťaţ Vianočný 

zvonček, výchovný koncert, lyţiarsky výcvik, plavecký výcvik, v spolupráci s políciou 

a poisťovňou Generali sa ţiaci zúčastnili vydarenej akcie Jablko – citrón.  

 

 V rámci vzdelávacích aktivít sa zamestnanci zúčastnili: IKT – 29 

pedagogických zamestnancov, školenie správcov počítačových sietí AsC agenda – 

Igor Drexler, 1. kvalifikačná skúška – 3 pedagogickí zamestnanci, 2. kvalifikačná 

skúška – 3 zamestnanci, Informatizácia v učebnom procese prebehla dvakrát, SIŠ pre 

VP a zdravotnícky kurz – 2 zamestnanci.  

 

Rozmiestnenie ţiakov na stredné školy: spolu 103 ţiakov, 99 ţiakov – 9. ročník, 2  

ţiaci 8. ročník, 2 ţiaci 7. ročník. 

9. ročník: 

 

Gymnázia    26 ţiakov 

SOŠ     26 ţiakov 

SZŠ       3 ţiaci 

Umelecké školy     2 ţiaci 

SOU     41 ţiakov 

 

8. ročník: 2 ţiaci bilingválne gymnázium 

7. ročník: 2 ţiaci šesťročné gymnázium 

 

Ţiaci našej školy vyuţívali svoj voľný čas v rámci dlhodobých ponúk našej 

školy: vyuţívali fitnes centrum, telocvične, tenisové ihriská, počítače, venovali sa 

turistike, záujmovým útvarom CVČ a naviac aktivitám, ktoré vznikli vďaka 

vzdelávacím poukazom. 543 ţiakov odovzdalo poukazy škole. Vzniklo tak 30 

záujmových útvarov – 36 krúţkov pod vedením 27 učiteľov, vedúcich krúţkov. 

Priebeh, úspešnosť a uţitočnosť jednotlivých záujmových útvarov bola ťaţko 

kontrolovateľná a je nutné v záujme kvality urobiť redukciu. Počet vydaných 

kultúrnych poukazov: 769. Spôsob vyuţitia kultúrnych poukazov je problematický 

a zatiaľ sa nedá vyhodnotiť ich uţitočnosť. Naša škola sa zúčastnila viacerých 

športových súťaţí, v ktorých dosiahla pekné umiestnenia: cezpoľný beh – okresné kolo 

dievčatá – 1. miesto Monika Dubovská, krajské kolo 1. miesto Monika Dubovská, 

postup na celoslovenské kolo. Malý futbal Jednota Cup – okresné kolo dievčatá 1. 

miesto (B. Ivánková, M. Mihová, E. Ďuranová, G. Stuchlíková, K. Bajánková, M. 



Moskalová, K. Fábiková, L. Jarošová, V. Belková, M. Urbanová, M. Dubovská). Prvý 

ročník prázdninového turnaja v malom futbale najmladších ţiakov 1. miesto (V. Ficek, 

D. Holiač, K. Drnda, Ľ. Vlček, B. Osika, P. Kopyčiar, D. Čičala, M. Rezetka). 

Okresné kolo v plávaní: B. Dršman 1. Miesto 50 m voľný spôsob, 1. miesto 100 m 

prsia, štafeta voľný spôsob 1. miesto – M. Pučalík, B. Dršman, M. Chupáč, P. Chupáč. 

Okresný turnaj v halovom futbale O putovný pohár riaditeľa CVČ – 1. miesto : 

Ceniga, Minár, Drexler, Škorvan, Fekeč, Čuraj, Osika, Moskál. Vo finále sme boli 

úspešnejší na penalty pred Kysuckým Lieskovcom. Vianočný turnaj v  vybíjanej 

O putovný pohár riaditeľa CVČ – 1. miesto : Cerchlanová, Marčanová, Krenţeláková, 

Mináriková, Ţabková, Bajánková, Ďuranová, Patylová, Kubalová, Hraneková. 

Okresné kolo volejbal dievčatá: Patylová, Mačková, Bajánková, Ďuranová, Potocká, 

Vejrostová, Fullová – 2. miesto.  Volejbal chlapci : Tichý, Čuraj, Golis, Ceniga, 

Němček, Vavro – 2. miesto. Okresné kolo vybíjaná – 2. miesto: Fábiková K., 

Fábiková N., Čičalová A., Čičalová V., Dubovská, Valíková, Cenigová, Zelinová, 

Gajdlanová, Fojtíková, Kiklošová, Škoríková, Kotrčová. Atletika okresné kolo – 1. 

Miesto dievčatá: Belková 1. miesto 300 m, Patylová, Ďuranová, Cerchlanová – 3. 

miesto 300 m, Dubovská – 1. miesto 800m, 2. miesto diaľka, Mičáková – 3. miesto 

800 m, Bajánková – 1. miesto kriket, 2. miesto guľa. Chlapci – 1. miesto Tichý 60 m, 

3. miesto 300 m: Chupáč M., Poliak, Pavlík, Čuraj, 2. miesto diaľka Dršman, Slivka, 

Škybraha, Košút, 3. miesto diaľka M. Čelko. Beh Oslobodenia: 1. miesto Cerchlanová 

Kristína, 2. miesto Dubovská Monika, 3. miesto Osika Boris. 

 

 V matematike naša škola dosiahla tieţ pekné výsledky: okresné kolo 

matematickej olympiády – 5. ročník – 1. miesto Peter Jurák 5.A, 9. ročník – 2. miesto 

Michal Svrček 9.D. V krajskom kole bol tento ţiak tieţ úspešný a obsadil 9. miesto. 

Okresné kolo Pytagoriády – 6. ročník – 1. miesto Martin Jurák 6.A. Zdravotná súťaţ 

Mladý zdravotník: 1. miesto okresné kolo v Čadci: M. Ponechalová, Z. Pavlusíková, 

M. Moskalová 8.C trieda, B. Koptáková, L. Podhorská 7.D trieda – 1. miesto krajské 

kolo v Ţiline, pripravovala pani učiteľka Galgaňáková. Poznaj a chráň – Biologická 

olympiáda kategória E: 1. miesto okresné kolo Martin Pipík 8.A – pani učiteľka 

Vanková, 3. miesto Júlia Konaríková – pani učiteľka Drţiaková. Títo ţiaci boli 

úspešní riešitelia aj v krajskom kole. Naši ţiaci boli úspešní aj v súťaţi Rastliny 

a zvieratá našich lesov. Obsadili 1. miesto v okresnom kole pod vedením pani učiteľky 

Galgaňákovej: P. Valíková 5.B, M. Vaňko 5.A, M. Michalíková 5.B. 

 

 Škola vydáva školský časopis Záškolák, ktorý je veľmi úspešný 

a obľúbený medzi deťmi. Redakčná rada pracuje pod vedením pani zástupkyne 

Čepelovej. Príspevky do časopisu od detí i vyučujúcich sú zaujímavé a aktuálne, 

najmä od pána zástupcu školy Igora Drexlera. O výtvarnú stránku časopisu sa stará 

pani učiteľka Kultanová.  

 

 I tento rok sa konal Ples priateľov a rodičov školy. Hlavným 

organizátorom bol pán zástupca Drexler a pani učiteľka Ševecová. Samozrejme, ţe do 

organizácie boli zapojení i ostatní učitelia, ktorí sa postarali o prípravu bufetu, 

občerstvenia, výzdobu stolov i celej jedálne. Na príprave chutnej večere sa podieľali 

kuchárky z našej školskej jedálne – pani vedúca Franeková. Na ples prijal pozvanie 



i pán primátor Očko, pán riaditeľ Ševec, ktorí prišli spolu so svojimi manţelkami. 

Všetci sa príjemne zabávali. 

 

Organizácia a 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  Ľubomíra Hrušková  jazyková trieda 22 ţiakov   

1.B Renáta Vlčková  jazyková trieda 22 ţiakov 

1.C Jarmila Bandurová  jazyková trieda 15 ţiakov 

1.D Viera Vlčáková     15 ţiakov 

2.A Jarmila Pavlusíková  jazyková trieda 19 ţiakov 

2.B Viera Vráblová  jazyková trieda 18 ţiakov 

2.C Katarína Jakubíková    15 ţiakov (+ jeden integrovaný) 

2.D Štefánia Koptáková     16 ţiakov (+ jeden integrovaný) 

3.A Elena Vlčáková  jazyková trieda 22 ţiakov 

3.B Elena Radolská  jazyková trieda 15 ţiakov 

3.C   Klára Skácelová     18 ţiakov 

3.D Ľudmila Kopasová     20 ţiakov  

4.A Elena Perďochová  jazyková trieda 27 ţiakov 

4.B Jana Čelková      29 ţiakov 

 

5. – 9. ročník 

 

5.A Mária Vlčáková  jazyková trieda 20 ţiakov 

5.B Viera Ševecová  matematická trieda 23 ţiakov 

5.C Ivan Jurkovič     19 ţiakov 

5.D Jana Šošková      19 ţiakov 

6.A Anna Vlčková  jazyková trieda 19 ţiakov 

6.B Viera Bodóová  jazyková  18 ţiakov 

6.C Jana Vaňková     16 ţiakov 

6.D Anna Vitkovská     19 ţiakov 

7.A Drahomíra Galgaňáková jazyková trieda 27 ţiakov 

7.B Alena Drexlerová     27 ţiakov 

7.C Oľga Štefanková     24 ţiakov 



7.D Emília Palicová     26 ţiakov 

8.A Jozef Palica   jazyková trieda 18 ţiakov 

8.B Monika Mojtová     24 ţiakov 

8.C Mária Maxiánová     26 ţiakov 

8.D Slávka Svrčková     21 ţiakov 

9.A Alena Kavacká   jazyková trieda 17 ţiakov 

9.B Jarmila Letková     28 ţiakov 

9.C Zita Ševčíková     26 ţiakov 

9.D Lýdia Kubišová     30 ţiakov 

 

Netriedni učitelia: Ivana Drţiaková Pr-Ch, Ľudmila Kultanová Vv-Rj, Ján Pariš Z-Pr, 

Daniela Vnuková Aj-Sj, Mária Tomaníčková Sj-Vv, Miroslava Kováčová M-F, Anna 

Ochodničanová – katechétka, Anna Mečiaková – katechétka 

 

Materské dovolenky: Adriána Ondrejášová 

 

Školský klub: Agnesa Novotná - vedúca, Mária Kišová, Anna Zajacová, Vanda 

Herdová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


