Školský rok 2006 – 2007
V školskom roku 2006/2007 našu školu navštevovalo 679 ţiakov: 279 –
ročníky 1. – 4. a 400 ţiakov na ročníkoch 5. – 9. Počet tried 32. Počet zapísaných
prvákov k 30.6.2007 – 60 a skutočný počet ţiakov 1. ročníka k 15.9.2006 – 60.
Výchovno – vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2006/2007 ba škole
zodpovedali aktuálnej kultúrnej, spoločenskej, duchovnej a politickej úrovni našej
spoločnosti. Zo 676 hodnotených ţiakov neprospelo 31, čo činí 4,5 %. Vymeškaných
bolo 22 275 vyučovacích hodín, z toho 770 neospravedlnených. Zníţenú známku na 3.
Stupeň mal jeden ţiak a na štvrtý stupeň tieţ jeden ţiak. Jednalo sa o krádeţe v škole
i mimo nej a inú rôznu delikventskú činnosť.
V rámci environmentálnej výchovy sa počas celého školského roka naši ţiaci
podieľajú na udrţiavaní čistoty a poriadku v areáli školy. Na chodbách sú
aktualizované nástenky týkajúce sa environmentálnej výchovy a zdravia našich detí –
Zdravá škola. Obmieňa sa nástenka, ktorá upozorňuje na významné dni týkajúce sa
ochrany prírody a ţivotného prostredia. Ţiaci sa aktívne pripravovali na biologické
súťaţe ako sú: Poznaj a chráň – 7. a 9. ročník, Rastliny a zvieratá našich lesov – 5.
ročník, Mladý zdravotník – 6. – 9. ročník.
Všetky súťaţe, na ktoré sa ţiaci pripravovali, rozširujú obzor a poznanie
v rámci environmentálnej výchovy. V rámci turistického krúţku sa ţiaci oboznámili
s krásami nášho blízkeho okolia, ale i Slovenska. Navštívili chránené územia aj náučné
chodníky. Učia sa správať v prírode, starať o lesnú zver v zimnom období a o čistotu
studničiek v jarnom období. Škola sa zapojila do zberu odpadových surovín, aby si
ţiaci uvedomili význam triedenia odpadov. Na druhom stupni ZŠ je ťaţisko
vyučovania výchovy k manţelstvu a rodičovstvu v predmetoch etická výchovy
a náboţenská výchova. Biologický aspekt výchovy k manţelstvu a rodičovstvu sa
realizuje v predmete prírodopis a spoločensko – občiansky aspekt v predmete
občianska výchova. Ciele výchovy k manţelstvu a rodičovstvu na 2. Stupni našej ZŠ
boli dosiahnuté prostredníctvom plnenia nasledujúcich úloh: na hodinách Tv v 5. – 9.
ročníku prebehli besedy o Hygiene v období dospievania. Na občianskej výchove
rozhovory so ţiakmi o vzťahoch v rodine, výchove a problémoch v rodinách. Na
triednych besiedkach si ţiaci 5. – 9. ročníka pripomenuli Vianočné zvyky a tradície
v rodine, dôleţitosť súdrţnosti v rodine. Na hodinách náboţenskej výchovy prebehli
rozhovory so ţiakmi 8. ročníka na tému interrupcie, nechcené deti, nezrelé manţelstvá,
plánované rodičovstvo, zodpovedný prístup k sexualite. Na hodinách Ov v 7. Ročníku
sa priebeţne realizoval program Cesta v citovom vývine v období dospievania,
o zdravom psychosexuálnom rozvoji dievčat a chlapcov, o priateľstve.
V rámci prevencie drogových závislostí a detskej kriminality za 1. polrok
2006/2007 boli vykonané na našej škole následné aktivity: tvorba nástenky zameranej
na Ţivot bez drog a s nimi, triednické hodiny na tému Drogy a kriminalita mládeţe
a detí, a Vyuţitie voľného času s vyuţitím publikácie Ako poznávam sám seba,
diskusia so ţiakmi na dané témy, riešenie úloh vyplývajúcich z tém, beseda a následná
diskusia na hodinách chémie pri jednotlivých témach (etanol, acetón, destilovanie...),

príprava školského časopisu – vyuţitie voľného času ţiakov, predaj pohľadníc
UNICEF ţiakmi – uvedomenie si pomoci druhým, spevácka súťaţ – Vianočný
zvonček (rozvíjanie talentov a schopností ţiakov, trávenie voľného času), športové
súťaţe a činností – športom ku zdraviu bez drog, vyuţitie voľného času.
V rámci mimoškolských aktivít sa ţiaci venujú aktivitám, ktoré im ponúka
CVČ, k dispozícii majú telocvičňu na hry, fitnes centrum, karate, počítačovú učebňu,
internetovú kniţnicu, školské ihriská a krúţky, zastrešené vzdelávacími poukazmi. Na
škole máme 50 záujmových útvarov, v ktorých pracoval takmer kaţdý ţiak našej
školy. Jedná sa pribliţne o 540 ţiakov, niektorí sú aj v dvoch krúţkoch. Činnosť
krúţkov má na starosti zmysluplné vyuţitie voľného času ţiakov našej školy.
Zameranie činnosti je širokospektrálne od práce s PC, cez ručné práce, folklór,
športové krúţky, náučné aţ po literárno dramatické krúţky.
Výchovno – vzdelávanie v II. polroku školského roka nadväzuje na výsledky I.
polroka. Hodnotených bolo 675 ţiakov, neprospelo 28 ţiakov, z toho 18 ţiakov bude
robiť opravné skúšky. Jeden ţiak bol neklasifikovaný. Päť ţiakov malo zníţenú
známku na stupeň 3 a štyria na stupeň 4. Zmienení ţiaci pochádzajú z menej
podnetného prostredia, mali vymeškané veľké mnoţstvo neospravedlnených hodín
a zákonným zástupcom sa úplne vymkli spod kontroly. Hrubo porušovali vnútorný
poriadok školy a mimo školy sa dopúšťali rôznej trestnej činnosti. V II. polroku bolo
vymeškaných 28 337 hodín, z toho neospravedlnených 1 406. Všetky neospravedlnené
hodiny majú na svedomí práve ţiaci so zníţenými známkami zo správania. Ţiakov
s priemerným prospechom 1,00 bolo pri záverečnom hodnotení 130, čo svedčí
o dobrej výchovno – vzdelávacej práci učiteľov, ţiakov a rodičov.
Škola sa zapojila do projektov: Zdravá škola, Škola priateľská deťom, Otvorená
škola, Moderný učiteľ, IT Academy, Projekt OP Celková rekonštrukcia školy je stále
v štádiu riešenia.
V oblasti primárnej prevencie drogových závislostí boli v 2. Polroku školského
roka uskutočnené nasledovné aktivity: besedy na tému Deklarácia práv dieťaťa,
Autorita a fyziológia, videofilm Vznik ţivota. Ďalej boli realizované projekty Zdanlivé
znaky dospelosti – fajčenie, alkohol, drogy a predčasný sexuálny ţivot, projekt Cesta,
Rodina, Hygiena v období dospievania. V rámci environmentálnej výchovy sa počas
celého školského roka naši ţiaci podieľajú na udrţiavaní čistoty a poriadku v areáli
našej školy. Všetky súťaţe, na ktoré sa ţiaci pripravovali, rozširovali obzor a poznanie
v rámci environmentálnej výchovy.
Rozmiestnenie ţiakov na stredné školy: zo 7. ročníka odišli do učebného
pomeru 2 ţiaci, z 8. ročníka odišli do učebného pomeru 9 ţiaci, na bilingválne
gymnázia a na odborné učilištia 5 ţiaci. Z 9. Ročníka odchádza:
19 ţiakov na gymnázia
1 ţiak na SZŠ
2 ţiaci na konzervatórium
33 na SOU – 20 s maturitou

Spolupráca s Mestom bola zameraná hlavne na urýchlenie ukončenia
a sprevádzkovania polyfunkčného ihriska s umelou trávnicou, ktoré sa úplne
nepodarilo. Vedenie mesta sa priebeţne zaujíma o chod školy. Škola spolupracuje
s viacerými inštitúciami v meste, hlavne s CVČ, Spolkom Sv. Vojtecha
prostredníctvom pani učiteľky Lýdie Kubišovej. Primátor mesta a zástupcovia
inštitúcií participovali na príprave i priebehu projektu Noc s Andersenom. Rada školy
priebeţne monitoruje 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. Rodičovská rada
školy rozdelila finančné prostriedky z 2 % daní na rôzne školské akcie 50 tisíc Sk
a financovala rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád:
D. Maxiánová, M. Kadáková – 4.A – Pretek turistickej zdatnosti – 1. miesto okresné
kolo. F. Janáčik, T. Orieščik – 5.A 1. Miesto – okresné kolo Pretek turistickej
zdatnosti, Z. Maxianová, B. Fojtíková 8.A – Pretek turistickej zdatnosti 1. miesto, F.
Maxian, R. Szijárto 4.A - Kysucký pohár turistická zdatnosť 1. miesto okresné kolo.
Pytagoriáda: Filip Švábik 5.A - 2. miesto okresné kolo, Adam Vanko 5.A – 2. miesto
okresné kolo, Peter Jurák 6.A – 3. miesto okresné kolo.
Šport: Monika Dubovská 7.A - skok do diaľky 1. miesto okresné kolo, Beh na 800 m –
2. miesto okresné kolo, Katarína Mičáková – beh na 800 m okresné kolo, druţstvo
dievčat – minifutbal 1. miesto okresné kolo, druţstvo chlapcov – minifutbal 3. miesto
okresné kolo, druţstvo chlapcov Liga majstrov 1. miesto okresné kolo, druţstvo
dievčat cezpoľný beh 4. miesto krajské kolo, druţstvo dievčat cezpoľný beh 1. miesto
okresné kolo, M. Dubovská – cezpoľný beh 1. miesto krajské kolo a 7. miesto
Slovensko.
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

Rada školy:
Predseda

Mgr. Jozef palica

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Katarína Jakubíková
Ostatní zamestnanci: Jozef Jakubík
Zástupcovia rodičov: Ľubomír Šteiniger, Mgr. Mária Macúšová, Eduard Ševčík, Jana
Fojtíková

Zástupcovia zriaďovateľa: Dušan Mičian, Roman Štecher, Ivan Poláček
Zástupca stredných škôl: Mgr. Peter Kulich
Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá

Triedny učiteľ

I.A

21

9

12

jazyková Mgr. Jana Vlčková

I.B

21

5

16

jazyková Mgr. Ľudmila Kopasová

I.C

18

11

7

II.A

25

8

17

jazyková Mgr. Ľubomíra Hrušková

II.B

24

8

16

jazyková Mgr. Renáta Vlčková

II.C

26

18

8

III.A

21

11

10

jazyková Mgr. Jana Čelková

III.B

16

10

6

jazyková Mgr. Helena Perďochová

III.C

15

8

7

Mgr. Katarína Jakubíková

III.D

16

10

6

Mgr. Štefánia Koptáková

IV.A

22

9

13

jazyková Elena Vlčáková

IV.B

15

6

9

jazyková Mgr. Elena Radolská

IV.C

18

12

6

Mgr. Ivan Jurkovič

IV.D

21

10

11

PaedDr. Zita Ševčíková

V.A

28

11

17

V.B

32

20

12

Mgr. Alena Kavacká M,Tv

VI.A

19

11

8

jazyková Mgr. Mária Vlčáková Z,Tv

VI.B

23

7

16

VI.C

20

13

7

Mgr. Miroslava Kováčová M,F

VI.D

22

13

9

Mgr. Mária Tomaníčková Sj

VII.A

18

12

6

jazyková Mgr. Anna Vlčková Sj,Hv

VII.B

14

7

7

jazyková Mgr. Viera Bodóová M, Tchv

VII.C

19

10

9

Ing. Janka Vaňková

VII.D

19

11

8

Mgr. Ľudmila Kultanová

VIII.A

25

10

15

VIII.B

29

16

13

Mgr. Alena Drexlerová M, Ov

VIII.C

23

12

11

Mgr. Oľga Štefanková Sj,Hv

VIII.D

25

12

13

Mgr. Emília Palicová Z,Aj

IX.A

16

6

10

IX.B

24

14

10

Mgr. Viera Vráblová

Mgr. Jarmila Bandurová

jazyková Mgr. Jarmila Letková SJ,Ov

mat.

Mgr. Viera Ševecová Sj,Ov

jazyková Mgr. Drahomíra Galgaňáková

jazyková Mgr. Jozef Palica M, Ch
Mgr. Monika Mojtová Sj,D

IX.C

25

15

10

Mgr. Mária Maxiánová Nj

IX.D

19

9

10

Mgr. Slávka Svrčková Nj

Veľmi podarená bola akcia Noc s Andersenom pod vedením pani učiteľky Moniky
Mojtovej. Deti sa tešili, ţe boli rozprávkovými bytosťami a mali spať v škole. I Tento
rok sa konal školský ples rodičov a priateľov školy. Hlavným organizátorom bol pán
zástupca Igor Drexler a pani učiteľka Viera Ševecová. Do organizácie boli zapojení
i ostatní učitelia, ktorí sa podieľali na príprave bufetu, občerstvenia, výzdobu stolov
i celej jedálne. Chutnú večeru a občerstvenie pripravila vedúca Viera Franeková a pani
kuchárky zo školskej kuchyne.

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

