
Školský  rok    2007 – 2008 
V školskom roku 2007/2008 našu školu navštevovalo 643. Počet tried 30. 

Z toho v ročníkoch 1. – 4. bolo 267 ţiakov a v ročníkoch 5. – 9. bolo 376 ţiakov. 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007: súčet 59/28 počet dievčat. Skutočný počet 

ţiakov 1. ročníka k 15.9.2007 : súčet 59/28 počet dievčat.  

Dochádzka: celkový počet vymeškaných hodín na ročníkoch 1. – 4. – 8 242, 

z toho neospravedlnených 175, priemer I. polrok na ţiaka 1,5. Celkový počet 

vymeškaných hodín na ročníkoch 5. – 9. – 15 624, priemer na ţiaka 42,07, z toho 

neospravedlnených 980, priemer na ţiaka 2,1. Spolu 23 866, priemer na ţiaka 36,25, 

z toho neospravedlnených 98, priemer na ţiaka 1,5.  

Správanie: uspokojivé (2) – 7 ţiakov, menej uspokojivé (3) – 1 ţiak, 

neuspokojivé (4) – 3 ţiaci. Štyri prípady zníţenia známky zo správania na 3. a 4. 

stupeň sa týkajú ţiakov s veľkým počtom vymeškaných neospravedlnených hodín 

a opakovaným hrubým porušovaním školského poriadku. K záškoláctvu pristupujeme 

v súlade s platnou legislatívou, ale v spomínaných troch prípadoch sme málo úspešní. 

Prospech: v I. polroku 2007/2008 priemerný prospech 1,00 dosiahlo za ročníky 

2. – 4. 82 ţiakov, celkový počet ţiakov s priemerným prospechom 1,00 za ročníky 5. – 

9.: 34. Celkový počet neprospievajúcich ţiakov za ročníky 1. – 4. : 1, celkový počet 

neprospievajúcich ţiakov za ročníky 5. – 9.: 18, počet neklasifikovaných ţiakov za 

ročníky 5. – 9.: 1. 

V I. polroku školského roka 2007-2008 sa škola zapojila do projektov:  

a) elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 

b) rozšírenie prístupu na internet 

c) otvorená škola Infovek 

d) otvorená škola Šport 

Všetky projekty boli úspešné, snaţíme sa ich stále rozvíjať.  

V oblasti environmentálnej výchovy sa ţiaci školy zapojili do nasledovných 

aktivít: účasť na 1. kole biologickej súťaţe Rastliny a zvieratá našich lesov – príprava 

na ďalšie kolá, príprava na biologickú olympiádu kategórie D, aktualizácia nástenky, 

zhotovenie výrobkov z odpadového materiálu, beseda s pani Pavlusíkovou – 

civilizačné choroby, čistenie a úprava studničiek v Škorčí.  

 V oblasti výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: nástenka zameraná na VMaR, 

beseda o potrebe zvýšenia hygieny v období dospievania na hodinách telesnej výchovy 

a občianskej výchovy, projekty na tému Rodina, zapojenie ţiačok do súťaţe 

spoločnosti Johnson & Johnson o dospievaní. 

 V oblasti primárnej prevencie drogových závislostí: nástenka zameraná na ţivot 

bez drog – chodba na prízemí školy, výtvarné práce na tému Drogy NIE – 6. ročník, 

školské kolo – Detská populárna pieseň, divadelný koncert zameraný proti drogám: 5. 



– 9. ročník – Divadlo Maska Zvolen, predaj pohľadníc UNICEF ţiakmi – december, 

príspevky do školského časopisu Záškolák – priebeţne, rozbor literárnych ukáţok 

Nikdy nezober drogu, film Taký normálny cvok.  

 Do prvého ročníka pre školský rok 2008/2009 bolo zapísaných 61 ţiakov. 

Plánujeme otvoriť celkom 3 triedy. Jednu jazykovú a dve klasické. 

 Od začiatku školského roka 2007/2008 krúţková činnosť a aktivity zastrešené 

vzdelávacími poukazmi prebiehajú pod hlavičkou CVČ – 23 vedúcich v 39 krúţkoch 

vyvíja svoju činnosť 480 ţiakov. 

 Ťaţisko spolupráce s Mestom spočívalo v ukončení prác na ihrisku s umelým 

povrchom. V spolupráci s mestom intenzívne pracujeme na aktualizácii projektu 

v rámci regionálneho operačného programu, ktorý zahŕňa celkovú rekonštrukciu 

školských budov. Vyučujúci so svojimi ţiakmi sa zúčastňujú na aktivitách 

spoločenských inštitúcií v meste ako sú Spolok sv. Vojtecha, dôchodcovia. 

Zviditeľňovanie školy – konkrétne aktivity: 

Publikovanie v Zvestiach Kysucké Nové Mesto 

Silový trojboj 

Projekt Vagón 

Moderná kniţnica 

Internetová stránka 

Kysucký ţurnál, MY Kysucké noviny 

V mestskom rozhlase, prostredníctvom prezentácie v MŠ 

Školský časopis Záškolák 

 

Školu sa snaţíme zviditeľňovať hlavne kaţdodennou prácou s deťmi vo výchovno – 

vzdelávacom procese, aby boli čo najlepšie pripravené na stredoškolské štúdium.  

 

II. polrok 

 

Dochádzka: v II. polroku školského roka 2007-2008 na ročníkoch 1. – 4. Bolo 

vymeškaných 3 193 hodín. Priemer na ţiaka 40,93, z toho neospravedlnených 280 

hodín, priemer na ţiaka 3,59 hodín. Spolu: 22 167 hodín, priemer na ţiaka 34,6, z toho 

neospravedlnených 1064, priemer na ţiaka 1,7.  

Prospech: Celkový počet ţiakov s priemerným prospechom 1,00 za ročníky 1. – 4.: 83, 

celkový počet ţiakov s priemerným prospechom 1,00 za ročníky 5. – 9. : 45. Počet 

neprospievajúcich ţiakov za ročníky 1. – 4.: 1. Počet neklasifikovaných ţiakov za 

ročníky 1. – 4. : 0. Celkový počet neprospievajúcich ţiakov za ročníky 5. – 9.: 14, 

počet neklasifikovaných ţiakov za ročníky 5. – 9. : 1. Celkový počet 

neprospievajúcich ţiakov, ktorí vykonávali opravnú skúšku za ročníky 5. – 9. : 11. 

 

 V školskom roku 2007 – 2008 bolo na škole 10 integrovaných ţiakov, všetci 

prospeli. Vyučovanie týchto ţiakov prebiehalo podľa vopred vypracovaných plánov 

jednotlivých predmetov pod dohľadom triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga. 

Školskú dochádzku ukončila jedna ţiačka. Rozmiestnených bolo 89 ţiakov 9. ročníka, 



1 ţiak ôsmeho ročníka, 2 ţiaci siedmeho ročníka a 1 ţiak zo 6. ročníka. Zo 4. ročníka 

odišiel jeden ţiak na 8. ročné športové Gymnázium Ţilina. 20 ţiakov gymnázium, 17 

ţiakov na SOŠ, 5 ţiakov na PedaSa, 14 ţiakov na OA, 33 ţiakov na SOU – 

s maturitou 20. Neumiestnený je jeden ţiak.   

 

 V druhom polroku školského roka 2007/2008 sa uskutočnili aktivity školy 

v oblasti primárnej prevencie drogovej závislosti: 

1. Diagnostické centrum Lietavská Lúčka 

2. Slohové práce na tému Droga 

3. Beseda s pracovníčkou kriminálnej polície v Čadci 

4. Návšteva kasárni v Martine – beseda: Úloha armády, film Chemické zbrane 

5. Besedy na hodinách občianskej výchovy: Drogy a my 

6. Výchovný koncert: Drogou proti droge 

7. Výtvarné práce na tému: Ţivot bez drogy 

8. Triednické hodiny: Drogy a kriminalita mládeţe 

V rámci plnenia úloh environmentálnej výchovy a prírodopisu sa ţiaci zúčastnili 

biologických súťaţí: 

a) Biologická olympiáda 

b) Rastliny a zvieratá našich lesov 

c) Lesy deťom 

d) Mladý zdravotník 

Ochrana lesa – Zorganizovali sme brigádu Deň Zeme v spolupráci s Mestským 

úradom. Vyčistili sme studničky v Škorčí a pod Ľadonhorou. S turistickým krúţkom 

sme spoznávali flóru a faunu Kysúc. Uskutočnili sme výstavku hmyzu. Prispeli sme 

finančnou sumou na boj proti rakovine – Deň narcisov. 

 Spolupráca s mestom je veľmi úzka hlavne po ekonomickej stránke. Mesto 

Kysucké Nové Mesto je zriaďovateľom školy. V spolupráci s mestom intenzívne 

pracujeme na aktualizácii projektu v rámci regionálneho operačného programu, ktorý 

zahŕňa celkovú rekonštrukciu školských budov. Vyučujúci so svojimi ţiakmi sa aj v II. 

polroku zúčastnili akcií, ktoré organizovalo mesto. 

 Funkčné obdobie Rady školy pod vedením pána učiteľa Jozefa Palicu skončilo 

v mesiaci apríl a v súlade s platnou legislatívou bola ustanovená nová Rada školy pre 

funkčné obdobie 2008 – 2012. Spolupráca s doznievajúcou Radou školy bola 

bezproblémová. Zloţenie Rady školy pre obdobie 2008 – 2012 je nasledovné: 

Predseda:  Mgr. Jana Vlčková 

Podpredseda:  Ľubomír Šteiniger 

Členovia:  Mgr. Drahomíra Galgaňáková 

   Jozef Jakubík 

   Mgr. Mária Macúšová 

   Jana Fojtíková 

   Eduard Ševčík 

   Bc. Roman Štecher 



   Mgr. Daniel Bandura 

   Ing. Ondrej Holienčík 

 

Spolupráca so ZRPŠ je tradične dobrá. Občianske zdruţenie Rodičovská rada pri ZŠ 

Nábreţná výdatne pomáha škole hlavne po finančnej stránke prostredníctvom 2 % 

daní. Rodičia tieţ pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí v rámci tried. 

Záškolák – je školský časopis, ktorý dosiahol úspechy v súťaţiach celoslovenského 

zamerania. Majú ho radi všetci ţiaci našej školy. Prednú stranu časopisu má po 

výtvarnej stránke za úlohu pani učiteľka Ľudmila Kultanová. Redakčná rada časopisu: 

Mgr. D. Čepelová – šéfredaktor, Mgr. I. Jurkovič – zástupca šéfredaktora, grafická 

úprava, foto. Členovia rady sú naši ţiaci: L. Sucháňová, R. Doová, D. Gajdlanová, A. 

Lacková, D. Kopasová.  

 

Projekty: Europrojekt – Základná infraštruktúra, celková rekonštrukcia budov; 

Otvorená škola – oblasť športu; Noc s Andersenom – priviesť deti k čítaniu; Otvorená 

škola – Infovek – prístup verejnosti na internet; IT Academy; škola priateľská deťom 

2005, 2006, 2007, 2008; Škola budúcnosti – rozšírenie prístupu na internet  

a vybavenie učební informatiky, Zdravá škola od roku 1997 v sieti, Eurofondy – 

rozšírenie prístupu; Road Show Infovek – moderná stredná škola; Nábreţníček; 

Internetová kniţnica – návrat k čítaniu literatúry¸ Zdravie v školách – Orange konto.  

 Keďţe má škola viac ako 40 počítačov v dvoch učebniach a internetovej 

kniţnici, veľa ţiakov sa zapája do práce s počítačmi. K dispozícii je internet. Škola 

disponuje s učiteľským zborom, ktorý je plne kvalifikovaný, vysoko erudovaný 

a odbornosť vo vyučovaní je viac ako 95 %. K slabým stránkam školy patrí 

skutočnosť, ţe školu navštevujú ţiaci Rómovia, ktorých väčšina má zlú školskú 

dochádzku a slabé výsledky v učebnom procese. Nevýhodou je tieţ blízkosť 

azylového domu pre sociálne slabších obyvateľov mesta, ktorí trvale spôsobujú 

nepríjemnosti. Znečisťovanie prostredia, rušenie učebného procesu. V koncepčnom 

závere rozvoja školy sme si určili okrem trvalej kvality učebného procesu hlavne 

pripravovanie projektu Základná infraštruktúra, ktorý je zameraný na celovú 

rekonštrukciu školských budov. Projekt bol vypracovaný uţ v roku 2004 a schválený, 

ale pre nedostatok finančných prostriedkov nebol realizovaný. Keďţe škola je 

v prevádzke od roku 1961, celková rekonštrukcia je nevyhnutná. Zlepšia sa 

podmienky ţiakom i učiteľom a tým i výchovno – vzdelávacie výsledky.  

 

 Ţiaci našej školy dosiahli pekné výsledky v súťaţiach a olympiádach: 

Dejepisná olympiáda – Mária Chovancová 9.B – regionálne kolo – 1. miesto; Anna 

Ondrušková 8.B – regionálne kolo 1. miesto; Kristína Fábiková 8.C – regionálne kolo 

1. miesto; Dávid Brezina 6.A – regionálne kolo 1. miesto, druţstvo ţiakov 6. – 9. 

ročník – regionálne kolo 1.miesto. Minifutbal: druţstvo chlapcov – okresné kolo – 1. 

miesto. Druţstvo dievčat – okresné kolo – 1. miesto – vybíjaná. Basketbal – druţstvo 

chlapcov – okresné kolo – 2. miesto; Volejbal – druţstvo chlapcov – okresné kolo – 1. 

miesto, druţstvo dievčat – 2. miesto. Vybíjaná – pohár CVČ – druţstvo dievčat – 

okresné kolo 5. – 6. ročník – 2. miesto. Slávik Slovenska kategória I – Lucia Čelková 

3.B – okresné kolo 2. miesto, Nina Kavacká 2.B – 1. miesto.  



Hliadka mladých zdravotníkov – druţstvo ţiakov regionálne kolo 5. – 9. ročník – 4. 

miesto, druţstvo ţiakov 1. – 4. ročník – 1. miesto.  

Olympiáda anglického jazyka – Romana Doová 8.A – okresné kolo 4. miesto; Dávid 

Súkeník 6.A – 2. miesto; Peter Jurák 7.A – 1. miesto; Dáša Baliarová 9.A – 1. miesto.  

Pytagoriáda 7. ročník: Peter Jurák 7.A – okresné kolo 2. miesto; Filip Švábik 6.A – 

okresné kolo 2. miesto. 

Chemická olympiáda – Jozef Jančiga 9.A – okresné kolo 3. miesto. 

Plávanie: 50 m kraul – Rastislav Galvánek 8.A – krajské kolo 1. miesto; Jakub Jantulík 

7.A – okresné kolo 2. miesto; Alena Dršmanová 9.B – okresné kolo 2. miesto. 100 m 

kraul – Rastislav Galvánek 8.A – okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 2. miesto.  

Ľahká atletika: druţstvo chlapcov – okresné kolo 1. miesto; druţstvo dievčat – okresné 

kolo 2. miesto. Vrh guľou – Lukáš Jakubík 9.A – 3. miesto; štafeta na 4 x 60 m 2. 

miesto; Peter Chupáč 9.A – beh na 1000 m 2. miesto.  

Geografická olympiáda: Dávid Súkeník 6.A – krajské kolo 2. miesto; Juraj Jopek 6.A 

– okresné kolo 3. miesto; Martin Brezina 7.A – okresné kolo 1. miesto; Dávid Súkeník 

6.A – okresné kolo 1. miesto; Filip Švábik 6.A – okresné kolo 1. miesto.  

Rastliny a zvieratá našich lesov: druţstvo 5.B, 5.C – okresné kolo 1. miesto. 

Biologická olympiáda botanika – Filip Švábik 6.A – okresné kolo 1. miesto; 

biologická olympiáda zoológia – Lukáš Jakubík 9.A – okresné kolo 1. miesto.  

 

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 

   Mgr. Ivan Jurkovič   predseda ZO OZPŠaV 

   Ľubomír Šteiniger   predseda Rodičovskej rady 

   Mgr. Janka Vlčková   predseda Rady školy 

 

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá   Triedny učiteľ 

I.A 24 11 13 jazyková Mgr. Jarmila Bandurová 

I.B 17 10 7   Mgr. Renáta Vlčková 

I.C 18 10 8   Mgr. Ľubomíra Hrušková 

II.A 19 9 10 jazyková Mgr. Jana Vlčková 

II.B 21 5 16 jazyková Mgr. Ľudmila Kopasová 

II.C 18 11 7   Mgr. Viera Vráblová 

 



 

III.A 25 8 17 jazyková Mgr. Elena Radolská 

III.B 24 8 16 jazyková Elena Vlčáková 

III.C 24 17 7   Mgr. Ivan Jurkovič 

IV.A 22 11 11 jazyková Mgr. Jana Čelková 

IV.B 16 10 6 jazyková Mgr. Helena Perďochová 

IV.C 20 11 9   Mgr. Katarína Jakubíková 

IV.D 19 11 8   Mgr. Štefánia Koptáková 

V.A 33 13 20 jazyková Mgr. Monika Mojtová  Sj,D 

V.B 16 10 6 jazyková Mgr. Viera Bodóová  M, Tchv 

V.C 21 10 11   PaedDr. Zita Ševčíková Sj,D 

VI.A 28 11 17 jazyková Mgr. Jarmila Letková Sj,Ov 

VI.B 32 20 12   Mgr. Alena Kavacká M,Tv 

VI.C   11 7   Mgr. Mária Maxiánová  Nj 

VII.A 19 11 8 jazyková Mgr. Mária Vlčáková Z,Tv 

VII.B 24 6 18 matem. Mgr. Viera Ševecová Sj,Ov 

VII.C 20 14 6   Mgr. Miroslava Kováčová M,F 

VII.D 23 14 9   Mgr. Mária Tomaníčková  Sj,Vv 

VIII.A 30 18 12 jazyková Mgr. Anna Vlčková  Sj,Hv 

VIII.B 19 10 9   Ing. Jana Vaňková 

VIII.C 21 13 8   Mgr. Ľudmila Kultanová   Rj,Vv 

IX.A 23 11 12 jazyková Mgr. Drahomíra Galgaňáková 

IX.B 27 15 12   Mgr. Alena Drexlerová  M,Ov 

IX.C 18 9 9   Mgr. Oľga Štefanková 

IX.D 21 9 12   Mgr. Emília Palicová 

 

 


