Školský rok 2008 – 2009
V školskom roku 2008/2009 našu školu navštevovalo 617.. Z toho v ročníkoch
1. – 4. bolo 248 ţiakov a v ročníkoch 5. – 9. bolo 369 ţiakov. V I. polroku školského
roka 2008-2009 v ročníkoch 1. – 4. bolo vymeškaných 5 748 hodín, Ø – 23,18.
Neospravedlnených hodín 136, Ø – 0,55. Prospelo s vyznamenaním 115 ţiakov,
prospelo veľmi dobre 36 ţiakov, prospelo 93, neprospeli 4 ţiaci. Správanie: 4 ţiakom
bola zníţená známka zo správania na stupeň 2, 6 ţiakom bolo udelené napomenutie
triednym učiteľom a jednému ţiakovi pokarhanie triednym učiteľom. V ročníkoch 5. –
9. bolo vymeškaných 15 786 hodín, Ø – 42,8, z toho neospravedlnených 429, Ø –
1,16. Neprospelo 11 ţiakov. Zníţenú známku zo správania na stupeň 3 mal jeden ţiak,
na stupeň 2 dvanásť ţiakov, pokarhanie riaditeľom školy bolo udelené jednému
ţiakovi a pokarhanie triednym učiteľom 5 ţiakom. Pochvala v I. polroku bola udelená
3 ţiakom. Zníţená známka na 3 stupeň bola udelená ţiakovi 5. ročníka za veľký počet
neospravedlnených hodín a za závaţné porušovanie školského poriadku.
Počet pedagogických rád a ich zameranie: 25. augusta 2008 – školský
vzdelávací program 1. a 5. ročník, Organizácia vyučovania v školskom roku
2008/2009; 28. augusta 2008: prerokovanie školského a štátneho vzdelávacieho
programu, Plán práce na školský rok 2008/2009; 2. septembra – Pedagogicko –
organizačné pokyny na školský rok 2008/2009; 26. januára 2009 – Výchovno –
vzdelávacie výsledky za 1. polrok školského roka 2008/2009, Metodický pokyn na
hodnotenie ţiakov základnej školy.
Škola je zapojená do projektov – Projekt Základná infraštruktúra –
rekonštrukcia školskej budovy. Uskutočnili sa výberové konania a samotné práce
začnú v mesiaci 2009. Projekt Pre ţivot, nie pre školu sa učíme, Bol vypracovaný
a odovzdaný na MŠ SR. Modernizácia zariadení školskej kuchyne. Projekt úspešne
ukončený v mesiaci november 2008.
V rámci prevencie drogovej závislosti a detskej kriminality sa uskutočnili na
našej škole nasledovné aktivity: Drogy nie – centrálna nástenka; výtvarná výchova –
téma Drogy – 7. ročník; literatúra – populárne piesne – Nikdy neber drogu; občianska
výchova – projekt Čo je droga?¸ 6. októbra 2008 sa uskutočnil Koncert proti drogám
pre ţiakov šiesteho a deviateho ročníka; 12. decembra 2008 v rámci občianskej
výchovy prednáška o drogách s Mgr. Dankou Dolinayovou z CPPPaP v Kysuckom
Novom Meste. Aktivity v oblasti výchovy k manţelstvu a rodičovstvu: priebeţne
počas celého I. polroka na hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy,
náboţenskej výchovy prebiehali u ţiakov 5. – 9. ročníka aktivity, rozhovory
a triednické hodiny k témam Výchovy k manţelstvu a rodičovstvu. Na hodinách
telesnej výchovy, prírodopisu a občianskej výchovy ţiaci získali informácie
o biologických zmenách v puberte, o psychosexuálnom rozvoji, o zvýšenej potrebe
starostlivosti o svoje telo. Na hodinách občianskej výchovy, náboţenskej výchovy
a cudzieho jazyka ţiaci robili projekty o rodine, problémoch v rodine, o úcte
a tolerancii, zdravom ţivotnom štýle. Na hodinách občianskej výchovy, etickej

výchovy, náboţenskej výchovy a triednických hodinách ţiaci diskutovali o právach
dieťaťa, diskriminácii, týraní a zneuţívaní detí.
Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy: príprava ţiakov na okresné súťaţe
Rastliny a zvieratá našich lesov, Poznaj a chráň; príprava poznávacieho materiálu;
beseda o Diabetes; s turistickým krúţkom poznávame flóru a faunu Kysúc; oboznámili
sme ţiakov s významnými dňami ekologického kalendára; čistenie studničiek
v Škorčí.
Na zápis do prvého ročníka sme sa pripravovali s dostatočným časovým
predstihom v spolupráci s materskými škôlkami a s CPPPaP. Zápis sa uskutočnil
v dňoch 15. a 16. januára 2009 na všetkých základných školách súčasne. Na našu
školu bolo zapísaných 69 ţiakov, ktorí budú v školskom roku 2009/2010 navštevovať
prvý ročník.
Mimoškolská činnosť ţiakov je zameraná prevaţne na šport s vyuţitím
školských športovísk – telocvične, posilňovňa, ihrisko s umelou trávou, tenisové
ihriská. Väčšina ţiakov je v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom
vzdelávacích poukazov cez CVČ. Všetky záujmové útvary vedú učitelia našej školy.
Ţiaci z ročníkov 1. – 4. zmysluplne vyuţívali voľný čas aj účinkovaním v detskom
folklórnom súbore Nábreţníček.
V spolupráci s mestom sme intenzívne pracovali na aktualizácii projektu
v rámci regionálneho operačného programu, ktorý zahŕňa celkovú rekonštrukciu
školských budov. Vyučujúci so svojimi ţiakmi sa zúčastnili na aktivitách
spoločenských inštitúcii v meste: Spolok sv. Vojtecha, dôchodcovia. V tomto roku
začala svoju činnosť novozvolená rada školy, ktorá zasadala v I. polroku trikrát.
Prerokovala školský vzdelávací program, správu o výchovno – vzdelávacej činnosti
a priebeţne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadné nedostatky. Občianske
zdruţenie Rodičovská rada získalo 3 300 € z 2 % daní a priebeţne ich rozdeľuje podľa
potreby na jednotlivé školské a mimoškolské aktivity.
V II. polroku školského roka 2008-2009 bolo vymeškaných 8 211 hodín, z toho
Ø: 32,8. Neospravedlnených hodín na ročníkoch 1. – 4. bolo 30 – Ø 0,18. Samé
jednotky dosiahlo 139 ţiakov, prospelo s vyznamenaním 116 ţiakov, prospelo veľmi
dobre 38 ţiakov, prospel jeden ţiak. Dvom ţiakom na ročníkoch 1. – 4. bolo udelené
pokarhanie riaditeľom školy a dvaja ţiaci mali zníţenú známku zo správania na stupeň
2. Ţiaci 5. – 9. Ročníka v II. polroku 2008-2009 vymeškali 19 061 hodín, Ø 53,09,
neospravedlnených hodín bolo 466, Ø 1,3. 8 ţiakom bola udelená zníţená známka zo
správania na stupeň 2. Celkový počet neprospievajúcich ţiakov za ročníky 5. – 9. – 1.
Počet neprospievajúcich ţiakov, ktorí robili opravné skúšky: 13.
Štátne a školské vzdelávacie programy 1. a 5. ročník: v prvom ročníku bolo 5
hodín školského vzdelávacieho programu rozdelených do predmetov slovenský jazyk,
výtvarná výchova, cudzí jazyk v 1.A triede a 1.B a 1.C triede nebol posilnený cudzí
jazyk. V 5. ročníku bol posilnený cudzí jazyk, prírodopis, matematika a zemepis v
jazykovej triede a v klasických triedach prírodopis, matematika a zemepis, dejepis,
pracovné vyučovanie. Ostatné triedy postupovali podľa variantu 1. Učebné plány boli

splnené, napísané boli všetky povinné písomné práce. S učebnou látkou sa v ţiadnom
ročníku vyučujúci nedostali do časovej tiesne. Školu nepostihla ani chrípková
epidémia.
V monitore naši ţiaci 9. ročníka dosiahli v oboch predmetoch lepší priemer ako
bol slovenský. Výsledky výstupných previerok v 4. ročníku sú nasledovné: 4.A
slovenský jazyk 85,48 %, matematika 88,57 %, 4.B slovenský jazyk 98,18 %,
matematika 90,88 %, 4.C slovenský jazyk 73,73 %, matematika 57,12 %. V rámci
školského vzdelávacieho programu boli do učiva implementované prvky regionálneho
charakteru, aby ţiaci vnímali učivo cez prostredie z najbliţšieho okolia školy, mesta
a regiónu. V predmetoch matematika a slovenský jazyk hodiny školského
vzdelávacieho o slúţili na lepšie utvrdenie a prehĺbenie učiva predpísaného štátnym
vzdelávacím programom. Vyskytli sa technické problémy v súvislosti s presúvaním
učiva zo 6. ročníka.
Počet pedagogických porád v II. polroku školského roka 2008-2009: 20.4.2009
– hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka; 22.6.2009 – klasifikačná porada za
2. polrok školského roka 2008-2009; 26.6.2009 – vyhodnocovacia porada.
V školskom roku 2008-2009 bolo integrovaných 12 ţiakov s rôznymi
diagnózami. Jeden ţiak bol počas roka preloţený na ZŠ Lipová ulica, Kysucké Nové
Mesto. Integrovaní ţiaci sa učili podľa individuálneho učebného plánu za prítomnosti
školského špeciálneho pedagóga. Všetci prospeli. Pre školský rok 2009-2010 je
navrhnutých desať ţiakov na integráciu. V tomto školskom roku začala celková
rekonštrukcia školy: 1 327 756,75 € (40 miliónov Sk) – výmena okien, radiátorov,
zatepľovanie.
Vyhodnotenie prevencie drogových závislostí a detskej kriminality – Mgr.
Jarmila Letková: občianska výchova 9. Ročník – prednáška o drogách s Mgr. Danou
Dolinayovou. 8. ročník – exkurzia do kasárni v Martine, chemické zbrane a biologické
látky, projekty o drogách. Slovenský jazyka literatúra: slohové práce : Čo je droga ?,
básne: Droga. Výtvarná výchova: Droga nie. Chémia – beseda pri témach etanol,
destilovanie. Triednické hodiny: Drogy a kriminalita mládeţe, Vyuţitie voľného času,
Ako poznám sám seba. Environmentálna výchova – Mgr. Galgaňáková: úprava
lesného chodníka a studničiek v Škorčí, prikrmovanie lesnej zveri, poznávanie okolia
Kysuckého Nového Mesta pomocou turistických vychádzok, exkurzia do Banskej
Bystrice, Deň Zeme – úprava a čistenie nábreţia rieky Kysuca, čistenia lesa v Povine,
výsadba miniarboreta v okolí školy, návšteva EKO filmu v Ţiline, účasť na
prírodopisných súťaţiach, beseda – Diabetes melitus, Ochrana lesa, výroba kŕmidiel
pre vtáky. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu – Mgr. Alena Drexlerová: zapojenie
do výchovno – vzdelávacieho programu O dospievaní a menštruácii, koncert Mosty
o zdravom ţivotnom štýle s protidrogovou tématikou, projekty o rodine na hodinách
občianskej výchovy v 5. a 6. ročníku, projekty a rozhovory, besedy o témach
súvisiacich s manţelstvom a rodičovstvom, zdravým ţivotným štýlom a hygienou na
hodinách občianskej výchovy, telesnej výchovy, prírodopisu a triednických hodinách.
Účasť pedagogických zamestnancov na vzdelávacích aktivitách: informatika –
2, cyklické vzdelávanie – 2, rozširujúce vzdelávanie – 1. Rozmiestnenie ţiakov na

stredné školy: z 8. Ročníka odišli na bilingválne gymnázium 3 ţiaci, prijatých bolo 5.
Na Gymnázium v Kysuckom Novom Meste odchádza 13 ţiakov, na Gymnázium
Veľká Okruţná Ţilina 5 – 28 %. Na SOŠ 13 ţiakov – 19 %, PaSa – 1 ţiak – 1,5 %, OA
8 ţiakov – 1,8 % a na SOU – 27 ţiakov – 39,7 % (11 maturitný odbor).
Mimoškolská činnosť bola zameraná prevaţne na šport s vyuţitím školských
športovísk. Väčšina ţiakov je záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom
vzdelávacích poukazov cez CVČ. Všetky záujmové útvary viedli učitelia našej školy.
V spolupráci s mestom sa pracovalo na opravách projektu v rámci regionálneho
operačného programu, ktorý zahŕňa celkovú rekonštrukciu školských budov.
V činnosti pokračovala aj novozvolená Rada školy, ktorá preţila zaťaţkavajúcu
skúšku v podobe s výberovým konaním na riaditeľa školy. Rada školy priebeţne
monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadné nedostatky. Občianske zdruţenie
Rodičovská rada získala 3 300 € z daní a priebeţne ich rozdeľuje podľa potreby na
jednotlivé školské a mimoškolské aktivity.
Zviditeľňovanie školy – konkrétne aktivity: prebiehajúca rekonštrukcia školy,
internetová stránka školy, publikovanie v miestnych periodikách o aktivitách ţiakov
našej školy, úspešnosť ţiakov v súťaţiach v nadškolských kolách, úspešnosť školy
v projektoch, účinkovanie ţiakov školy na kultúrnych podujatiach, časopis Záškolák,
ponuka športovísk verejnosti – Otvorená škola, účasť 9.A triedy v Slovenskej televízii
v relácii Superchyty, účasť na Svetovom festivale kreativity v San Remo – 9.A trieda
dňa 17. marca 2009. Dňa 8. Marca 2009 sa začal pre ţiakov 7. Ročníka lyţiarsky
výcvik v krásnom prostredí Donovalov v hoteli Vesel. I v tomto školskom roku sa
uskutočnil ples rodičov a priateľov školy. Výbornú zábavu umocňovala hudba pána
zástupcu Igora Drexlera. Do tomboly poskytli hodnotné ceny nasledovní darcovia: p.
Vajda, Ozaniak, Vašková, Harceková, Vnuková, Kučáková, Mahanská, Hmíra,
Kafčáková, Mičunda, Maxiánová, Iványiová, Kuchár, Richtárikova, Čelko, Ďuranová
a mnoho ďalších, za čo im srdečne ďakujeme. 2. Apríl je medzinárodným dňom
detskej knihy a tieţ 204. Výročím narodenia slávneho rozprávkara H. Ch. Andersena,.
Pri tejto príleţitosti navštívil našu školu spisovateľ, básnik a prekladateľ Tomáš
Janovic a akademický maliar, ilustrátor a sochár Miroslav Cipár.
Úspechy 2008 – 2009: olympiáda zo slovenského jazyka – Matúš Vaňko 9.A
okresné kolo 1. miesto. Streľba zo vzduchovej pušky ZŠ – 1. miesto druţstvo chlapci –
Rebeťák, Chillý, Sládek. Kysucký pohár 2008 – pretek turistickej zdatnosti – 4. miesto
druţstvo Nábreţník – regionálne kolo. Olympiáda z nemeckého jazyka: 3. miesto
Miriama Micháliková 9.A. Matematická olympiáda 9. Ročník: 3. Miesto Martin Jurák
9.A – úspešný riešiteľ krajského kola. Olympiáda anglického jazyka: 1. Miesto
okresné kolo Dávid Súkeník 7.A, 4. Miesto v krajskom kole. Geografická olympiáda:
1. miesto Pavol Súkeník – jediný úspešný riešiteľ 5.A, 1. miesto Táňa Staníková 6.A,
Dávid Súkeník 7.A, Dávid Brezina 8.A, Martin Jurák 9.A – okresné kolo. Superchyty
– víťazstvo druţstva 9.A v súťaţi STV nad ZŠ Kysucký Lieskovec – Monika
Dubovská, Matúš Vaňko, Aďa Čičalová, Róbert Mazúr. Plávanie: 1. miesto 50 m
voľný spôsob Rasťo Galvánek 9.A – krajské kolo, 1. miesto 100 m voľný spôsob
Rasťo Galvánek 9.A – krajské kolo, 4. miesto 100 m voľný spôsob a 5. miesto 50 m
voľný spôsob Rasťo Galvánek – majstrovstvá Slovenska. Fyzikálna olympiáda: Peter

Jurák 8.A okresné kolo 1. miesto. Biológia: 1. miesto Marek Macúš 6.C v okresnom
kole biologickej olympiády. Matematická olympiáda: 2. miesto Radoslav Chládek
8.A, 3. miesto Lukáš Cibuľa 8.A trieda. Rastliny a zvieratá našich lesov: 1. miesto
druţstvo veveričky – 5. ročník okresné kolo.
V apríli 2009 navštívila naše mesto i našu školu 5 – členná delegácia
z Francúzska. Keďţe mesto je veľmi podobné tomu vo východnej časti Francúzska,
ktorého meno je Rive de Gier, pán Roland Campte, vedúci delegácie, dostal nápad
spoločnej spolupráce. Oblasťou moţnej spolupráce je aj školstvo. Naša škola poslala
do Francúzska súbor detských výtvarných prác. Francúzi si pozreli našu školu ešte
pred začiatkom rekonštrukcie a v tom čase prebiehala vo vestibule výstava z pobytu
ţiakov 9,A v San Remo. Výstavou Francúzov sprevádzala po francúzsky ţiačka 9.A
triedy Romana Doová. Francúzi urobili aj záznam s podpismi v našej kronike.
Ďalšou vzácnou osobnosťou, ktorá navštívila školu a zanechala pozdrav
v kronike bol ţilinský biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. s delegáciou
biskupstva, ale aj našej farnosti pod vedením pána Pavola Mazúcha, kysuckého farára.
Do kroniky v máji 2009 napísal: Nech Duch múdrosti napĺňa učiteľov, aby sa
s radosťou delili, a ţiakov, aby radostne prijímali mieru vedomostí, ale aj múdrosť
ţivota S poţehnaním pre všetkých Tomáš Galis, ţilinský biskup.
Rada školy:
Mgr. Janka Vlčková

predseda RŠ

Mgr. Ľubomír Šteiniger

podpredseda

Mgr. Drahomíra Galgaňáková, Jozef Jakubík, Mgr. Mária Macúšová, Jana Drexlerová,
Eduard Ševčík, Mgr. Daniel Bandura, Mgr. Dušan Jančok, Bc. Roman Štecher –
členovia.
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

Trieda Počet ţiakov Chlapci Dievčatá Triedny učiteľ
I.A

25

9

16

Mgr. Štefánia Koptáková

I.B

18

13

5

Mgr. Katarína Jakubíková

I.C

17

12

5

Mgr. Viera Vráblová

II.A

25

11

14

Mgr. Jarmila Bandurová

II.B

15

9

6

Mgr. Renáta Vlčková

II.C

18

10

8

Mgr. Elena Radolská

III.A

19

9

10

Mgr. Jana Vlčková

III.B

22

5

17

Mgr. Ľudmila Kopasová

III.C

19

12

7

Mgr. Helena Perďochová

IV.A

25

8

17

Mgr. Jana Čelková

IV.B

24

8

16

Elena Vlčáková

IV.C

23

17

6

Mgr. Ivan Jurkovič

V.A

22

11

11

Mgr. Emília Palicová

V.B

16

10

6

Mgr. Oľga Štefanková

V.C

20

11

9

Mgr. Jozef Palica

V.D

20

12

8

Mgr. Drahomíra Galgaňáková

VI.A

16

6

10

Mgr. Monika Mojtová

VI.B

15

5

10

Mgr. Alena Drexlerová

VI.C

18

12

6

Mgr. Viera Bodóová

VI.D

22

11

11

PaedDr. Zita Ševčíková

VII.A

24

11

13

Mgr. Jarmila Letková

VII.B

16

9

7

Mgr. Alena Kavacká

VII.C

17

10

7

Mgr. Mária Maxiánová

VIII.A

19

11

8

Mgr. Mária Vlčáková

VIII.B

24

7

17

Mgr. Viera Ševecová

VIII.C

19

12

7

Mgr. Miroslava Kováčová

VIII.D

23

14

9

Mgr. Mária Tomaníčková

IX.A

28

16

12

Mgr. Anna Vlčková

IX.B

20

10

10

Ing. Jana Vaňková

IX.C

19

11

8

Mgr. Ľudmila Kultanová

Netriedni učitelia: Mgr. Anna Bugalová, Mgr. Eva Iliášová, Mgr. Jolana Kubišová,
Mgr. Lýdia Kubišová, PaedDr. Jarmila Michelová, Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr.
Ján Pariš, Mgr. Slávka Svrčková, Mgr. Daniela Vnuková.

