
Školský  rok    2009 – 
2010 

V školskom roku 2008/2009 našu školu navštevovalo 604 žiakov. Počet tried 
30. Z toho na ročníkoch 1. – 4. 244 žiakov, 12 tried; na ročníkoch 5. – 9. 360 žiakov, 
počet tried 18. Na stredné školy sa hlásilo  83 žiakov deviateho ročníka a 4 žiaci 
ôsmeho ročníka. Úspešnosť ich umiestnenia na vybrané školy bola 100 %. Monitor: 
slovenský jazyk a literatúra 73,3 %, matematika 65,2 %. Zmenilo sa vedenie školy. Po 
výberovom konaní, sa piatym riaditeľom školy stal PaedDr. Igor Drexler. Zástupkyňou 
pre prvý stupeň školy sa stala Mgr. Daniela Čepelová a pre druhý stupeň Mgr. Viera 
Bodóová. 

Škola sa zviditeľňovala na verejnosti týmito aktivitami: internetová stránka 
školy – www.zsnabreznaknm.sk, publikovanie v miestnych periodikách o aktivitách 
žiakov našej školy, športová olympiáda pre deti MŠ a žiakov 1. Ročníka našej školy, 
návšteva ministra školstva Slovenskej republiky PaedDr. Ing. Jána Mikolaja, CSc. Na 
škole, úspešnosť žiakov v okresných, regionálnych a krajských súťažiach 
a predmetových olympiádach, propagácia činnosti žiakov prvého a druhého ročníka 
pre deti kysuckých materských škôlok, úspešnosť školy v projektoch, časopis 
Záškolák, ponuka športovísk verejnosti: tenisové kurty, telocvičňa, fitnes, sauna, 
verejne prístupné body na internet a internetová žiacka knižka, zorganizovanie 
tradičného Valentínskeho školského plesu, spolupráca s organizáciou UNICEF 
Slovensko – Škola priateľská deťom, zapojenosť pedagógov do vzdelávacích aktivít 
UIPŠ, MPC, ŠPÚ spojených s modernizáciou vyučovacieho procesu.   

Škola je zapojená do viacerých projektov. V školskom roku 2009/2010 boli 
školou vypracované projekty: Základná infraštruktúra – rekonštrukcia školskej 
budovy. Hotová stavba bola slávnostne odovzdaná do užívania v máji 2010. Pre život, 
nie pre školu sa učíme – OP Vzdelávanie – zameraný na moderné a efektívne učebné 
metódy a formy s využívaním IKT a tvorbu Školského vzdelávacieho programu. 
Realizácia projektu sa začala 8. novembra 2009. Ukončenie je naplánované na august 
2011. Škola podporujúca zdravie – dlhodobý projekt. Rozšírenie prístupu na internet 
a vybudovanie multimediálnych učební – projekt je v realizácii od roku 2006. Škola 
vypracovala iba jeden projekt – Voľnočasové aktivity detí a mládeže v roku 2010 – 
Športová olympiáda detí MŠ a žiakov 1. ročníka, ale Ministerstvo školstva SR 
nakoniec zastavilo všetky krátkodobé projekty pre tento rok.  

V dňoch 8.4 2010 do 13.4.2010 bola na škole vykonaná inšpekčná činnosť 
Štátnou školskou inšpekciou. Druh inšpekcie: komplexná. Výsledky : veľmi dobrá 

http://www.zsnabreznaknm.sk


úroveň riadenia školy, dobré vzdelávacie výsledky dosiahli v predmetoch slovenský 
jazyk a literatúra, vlastiveda, matematika na prvom stupni a anglický jazyk, biológia 
na druhom stupni. Priemernú úroveň mali predmety matematika, slovenský jazyk 
a literatúra, chémia, dejepis, nemecký jazyk a občianska náuka na druhom stupni. Vo 
výchovno vzdelávacom procese bolo silnou stránkou školy sprístupňovanie poznatkov 
žiakom zrozumiteľným spôsobom a v logickom slede, kladením otázok a zadávaním 
úloh na porozumenie a aplikáciu a využívanie chybných odpovedí na hľadanie cesty 
k správnym riešeniam. Učitelia viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa, k čítaniu 
a počúvaniu s porozumením, k dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia 
a k správnym postupom pri práci. Zlepšenie vyžaduje efektívne využívanie didaktickej 
techniky, zadávanie tvorivých a diferencovaných úloh a činnosti vo vzťahu 
k rozdielnym vzdelávacím schopnostiam žiakov, podporovanie vzájomnej 
komunikácie a spolupráce žiakov vo dvojiciach a v skupinách, rozvíjanie ich 
hodnotiacich a samohodnotiacich zručností a kompetencií v oblasti IKT.  

Škola mala dlhodobo priemerné až nedostačujúce vybavenie učebnými 
pomôckami v prírodovedných predmetoch a v kabinetoch na ročníkoch 1. – 4. Lepšia 
situácia bola s vybavením kabinetu telesnej výchovy a so zabezpečením výučby 
cudzích jazykov a informatickej výchovy. Aj preto sme sa zapojili do OP Vzdelávanie, 
aby sme uskutočnili modernizáciu pomôcok v tých predmetoch, ktoré to najviac 
potrebujú. Stav materiálno - technických pomôcok sa tak k záveru školského roka 
výrazne zmenil. Škola má tiež k dispozícii internetovú knižnicu, fitnes centrum, saunu, 
ihrisko s umelým povrchom, dve jazykové laboratória a tri učebne informatiky. 
Komplexnou inováciou tiež prešli odborné učebne chémie, fyziky, hudobnej výchovy. 
Prestavba zlepšila aj podmienky stravovania v školskej jedálni, vymenili sa podlahy, 
okná a nábytok v budove na Komenského ulici – 1. a 2. ročník. Zlepšil sa stav 
vnútorných a vonkajších priestorov školy realizáciou projektu EU Celková 
rekonštrukcia ZŠ. 

Hlavné ciele školy v školskom roku 2009/2010 boli: udržať odbornosť 
pedagogického zboru nad 95 %, zlepšiť prevenciu pred zhoršujúcou sa úrovňou 
správania sa žiakov, v celoslovenskom testovaní žiakov 9. Ročníka dosiahnuť 
výsledky nad celoslovenský priemer, implementovať do výchovno – vzdelávacieho 
procesu inovatívne formy a metódy práce, zapojiť školu do projektov, ktoré zlepšia 
materiálnu úroveň pre vyučovanie jednotlivých predmetov, vypracovaním a 
realizáciou  projektu Otvorená škola priblížiť školu širokej verejnosti 

Školský rok 2009/2010 bo otvorený pre 606 žiakov v 12 triedach na ročníkoch 
1. – 4. a v 18 triedach na ročníkoch 5. – 9. Odbornosť na vyučovaní bola 94 %. Počas 
celého roka nedošlo ku žiadnej personálnej zmene a vyučovanie ani inak nebolo 
narušované. Správanie žiakov stále nie je na žiaducej úrovni. Takmer vo všetkých 
prípadoch žiakov so zlým správaním, zlou dochádzkou i prospechom sa jedná o zlé 
rodinné zázemie. Ku zlepšeniu celkového prospechu, hlavne sociálne slabších žiakov 
prispelo vyplácanie motivačného štipendia. V celoplošnom testovaní žiakov deviateho 



ročníka ZŠ naši žiaci dosiahli v oboch predmetoch lepší priemer ako bol 
celoslovenský.  

Žiaci našej školy reprezentovali školu na verejnosti a dosiahli pekné výsledky 
v rôznych súťažiach a olympiádach: Florbal – 1. miesto staršie žiačky; Olympiáda 
v anglickom jazyku – 2. miesto Martinka Doová 7.A; olympiáda v nemeckom jazyku 
– 3. Miesto Michaela Chovancová okresné kolo; matematická olympiáda 3. Miesto 
Patrícia Juríčková 5.B okresné kolo, 1. miesto Peter Jurák 9.A okresné kolo; 
geografická olympiáda – 1. miesto Ivana Baliarová 5.B okresné kolo 5. ročník, 1. 
miesto Pavol Súkeník 6.B okresné kolo 6. ročník, 1. miesto Tatiana Staníková 7.A 
okresné kolo 7. ročník, 1. miesto Peter Jurák 9.A okresné kolo 9. ročník; Orion florbal 
Cup – 1. miesto družstvo mladších dievčat v okresnom kole, postup do krajského kola, 
1. miesto družstvo mladších chlapcov okresné kolo, postup do krajského kola, 2. 
miesto družstvo mladších dievčat – krajské kolo; Matematická olympiáda – 1. miesto 
Nikola Mečárová 9.A okresné kolo, 7. miesto Peter Jurák 9.A krajské kolo; Fyzikálna 
olympiáda 2. miesto Dávid Súkeník 8.A okresné kolo, 3. miesto Martin Plevko 8.A 
okresné kolo; Pytagoriáda 1. Miesto Filip Švábik 8.A okresné kolo, 1. Miesto Michal 
Lehotský 3.A okresné kolo, 1. Miesto Ľubica Papanová okresné kolo; biologická 
olympiáda 1. miesto Marek Macúš 7.C okresné kolo botanika, 2. miesto Alžbeta 
Božeková okresné kolo zoológia, 1. miesto Filip Švábik okresné kolo geológia; Beh 
oslobodenia KNM – 2. Miesto Veronika Tichá 5.A kategória najmladšie žiačky, 3. 
miesto Laura Janíčková 5.A kategória najmladšie žiačky, 1. miesto Matúš Michalec 
5.C kategória najmladší žiaci, 1. miesto Michal Kučera 5.B kategória najmladší žiaci.  

Mimoškolská činnosť žiakov je zameraná na kultúrne vyžitie a šport s využitím 
školských športovísk. Vyučujúci sa venujú žiakom aj v oblasti informačných 
technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí 
z prírodovedných a humanitných predmetov, dramatizácii rozprávok. V rámci 
Národného programu boja proti obezite a Národného programu na ochranu detí 
a mládeže sme podporovali aktivity smerujúce k zvyšovaniu záujmu žiakov o športové 
aktivity a pravidelný telesný pohyb – športová olympiáda, účasť na športových 
podujatiach CVČ, Mesta Kysucké Nové Mesto, pretek brannej zdatnosti žiakov ZŠ, 
športový deň v poľských Lodygowiciach. Triedni učitelia zorganizovali 
v mimovyučovacom čase niekoľko zaujímavých podujatí pre svojich  žiakov a ich 
rodičov – Deň mlieka, Deň jabĺk, podujatia v rámci Medzinárodného dňa školských 
knižníc, Deň matiek, matematické dopoludnie, maškarný ples. Väčšina žiakov je 
v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou 
krúžkov CVČ. Časť týchto oddelení záujmových útvarov vedú pracovníci našej školy. 
Žiaci zmysluplne využívajú voľný čas aj prácou v detskom folklórnom súbore 
Nábrežníček. Život na škole mapuje už dlhoročne časopis Záškolák. Kultúrne poukazy 
boli rozdelené žiakom a pedagogickým zamestnancom. Ich využitie bolo individuálne.  

Spolupráca školy s rodičmi: Rodičovská rada školy zasadala v školskom roku 
štyrikrát. Priebežne monitoruje chod školy a upozorňuje na prípadné nedostatky. Svoje 



aktivity smerovala aj k organizácii tradičného Plesu školy. Občianske združenie 
Rodičovská rada získalo 3 970,13 € z 2 % daní fyzických osôb za rok 2009 
a priebežne ich poskytuje  na mimoškolskú činnosť. Rodičia spolupracujú s triednymi 
učiteľmi na spoločných mimovyučovacích aktivitách a pomáhajú podľa možností aj 
materiálne.  

V spolupráci s mestom sme úspešne zavŕšili projekt v rámci ROP, ktorý zahŕňal 
celkovú rekonštrukciu školských budov, ich zateplenie a zmodernizovanie odborných 
učební. V rámci prerozdelenia zostatku finančných prostriedkov v pokladni Mesta 
Kysucké Nové Mesto, nám bola schválená suma 10 000 € na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení. Práce sa realizovali v čase letných prázdnin. Mesto spolufinancovalo aj 
projekt Športová olympiáda detí MŠ a žiakov 1. ročníka našej ZŠ – voľnočasové 
aktivity detí a mládeže v roku 2010 sumou 530 €. Organizačne nám pomohol Tenisový 
klub Kysucké Nové Mesto. Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom aj pri 
ďalších aktivitách mesta – prekladateľské služby pri družobných návštevách 
z francúzskeho mesta Rivé de Gier, vystúpenia detského folklórneho súboru 
Nábrežníček pri kultúrnych podujatiach, organizačná pomoc pri športovom dopoludní 
Beh oslobodenia mesta. Tvorivé boli tiež podujatia v spolupráci s Mestskou knižnicou, 
Kysuckým múzeom v kaštieli Radoľa a Kysuckou hvezdárňou. Veľmi dobrá bola tiež 
spolupráca s pracovníkmi údržby mesta a so Strednou odbornou školou v Kysuckom 
Novom Meste pri úpravách interiérov a exteriérov školy. Vyučujúci sa so svojimi 
žiakmi zapájajú do akcií CVČ a ZUŠ. Prostredníctvom vyučujúcich náboženskej 
výchovy spolupracujeme na mimovyučovacích aktivitách s CVČ Sv. Jakuba.  

Organizácia a personálne obsadenie školy 

Trieda
Počet 
žiakov

Chlapc
i

Dievčat
á Triedny učiteľ

I.A 22 11 11 Mgr. Elena Radolská

I.B 22 11 11 Mgr. Jarmila Bandurová

I.C 24 12 12 Mgr. Ľubomíra Hrušková

II.A 25 8 17 Mgr. Štefánia Koptáková

II.B 17 12 5 Mgr. Katarína Jakubíková

II.C 15 9 6 Mgr. Viera Vráblová

III.A 21 11 10 Elena Vlčáková

III.B 20 10 10 Mgr. Renáta Vlčková

III.C 19 11 8 Mgr. Jana Čelková

IV.A 19 9 10 Mgr. Jana Vlčková



Škola spolu: 606 žiakov 309 chlapcov a 297 dievčat 

Vedenie školy: PaedDr. Igor Drexler   riaditeľ školy 

   Mgr. Daniela Čepelová  zástupca RŠ pre ročníky 1. – 4. 

   Mgr. Viera Bodóová  zástupca RŠ pre ročníky 5. – 9.  

IV.B 20 5 15 Mgr. Ľudmila Kopasová

IV.C 22 13 9 Mgr. Helena Perďochová

V.A 24 7 17 Ing. Jana Vaňková

V.B 23 8 15 Mgr. Ľudmila Kultanová

V.C 26 20 6 Mgr. Ivan Jurkovič

VI.A 22 11 11 Mgr. Emília Palicová

VI.B 16 10 6 Mgr. Oľga Štefanková

VI.C 18 11 8 Mgr. Jozef Palica

VI.D 19 11 8 Mgr. Drahomíra Galgaňáková

VII.A 24 11 13 Mgr. Monika Mojtová

VII.B 16 6 10 Mgr. Alena Drexlerová

VII.C 16 11 5 Mgr. Anna Ochodničanová

VII.D 22 11 11 PaedDr. Zita Ševčíková

VIII.
A 24 11 13 Mgr. Jarmila Letková

VIII.
B 18 10 8 Mgr. Alena Kavacká

VIII.
C 17 10 7 Mgr. Slávka Svrčková

IX.A 17 10 7 Mgr. Mária Vlčáková

IX.B 23 7 16 Mgr. Viera Ševecová

IX.C 19 12 7 Mgr. Miroslava Kováčová

IX.D 23 14 9 Mgr. Mária Tomaníčková



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.  

Netriedni učitelia: Mgr. Ján Pariš, Mgr. Jozef Petráš, Mgr. Anna Vlčková, Mgr. Jolana 
Kubišová, PaedDr. Jarmila Michelová, Mgr. Anna Bugalová, Mgr. Daniela Vnuková, 
PaedDr. Eva Iliášová, Pavol Hrvol, Dušan Pecko 

Školský klub: Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Mária Kišová, Anna Zajacová, 
Dominika Zajacová 


