
Školský  rok    2012 – 2013 
V školskom roku 2012-2013 našu školu začalo navštevovať 584 ţiakov. 

Školský rok ukončilo 582 ţiakov. Počet ţiakov na ročníkoch 1. – 4. – 265, na 

ročníkoch 5. – 9. – 317. Dochádzka: počet vymeškaných hodín 23 676 ( ročníky 1. – 4. 

– 9814, ročníky 5. – 9. – 13 862), z toho neospravedlnených 395 (ročníky 1. – 4. – 91, 

ročníky 5. – 9. – 304). Sumárny počet ţiakov s celkovým hodnotením prospel 

s vyznamenaním v 5. – 9. Ročníku je 126. Počet ţiakov s celkovým hodnotením 

prospel veľmi dobre v 5. – 9. ročníku – 66. Počet ţiakov neklasifikovaných za ročníky 

1. – 4. – 3 (v zahraničí). Celkový počet neprospievajúcich ţiakov, ktorí budú 

vykonávali opravnú skúšku na ročníkoch 1. – 4. – 3. Celkový počet neprospievajúcich 

ţiakov, ktorí budú vykonávali opravnú skúšku na ročníkoch 5. – 9. – 3. 

V celoslovenskom testovaní vedomostnej úrovne ţiakov 9. ročníka podľa údajov 

NÚCEM Bratislava naša škola bola vyhodnotená nasledovne: matematika Ø počet % 

59,19, slovenský jazyk Ø počet % 71,53. Percentil: matematika / slovenský jazyk – 

47,12 / 72,97. Rozdiel priemernej úrovne úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 

matematika: – 0,88, slovenský jazyk: 4,02 %. 

Projekt Pre ţivot, nie pre školu sa učíme je zameraný na moderné efektívne 

učebné metódy a formy s vyuţitím IKT. Realizácia projektu začala 8. Novembra 

20029 a pokračuje do roku 2013. Ďalšie projekty, do ktorých sa škola zapojila v tomto 

školskom roku: 

- Škola podporujúca zdravie – dlhodobý projekt 

- Celoročný projekt Daj odpadu druhú šancu – separácia odpadov 

- Medzinárodný deň školských kniţníc – výstava kníh, čítanie úryvkov, tvorivé 

dielne, dramatizácia rozprávok, čítanie v Mestskej kniţnici KNM, spracovanie 

prezentácií a projektov, výstavy detských rozprávkových kníh a inej beletrie 

- Projekt Ţiackeho školského parlamentu 

- Projektový deň Nezabudnime – pri príleţitosti Dňa obetí holokaustu a rasového 

násilia 

- Adamko s nami – celoročný projekt spojený s vyuţívaním detského časopisu – 

Adamko podporujúci celkový rozvoj osobnosti ţiaka 

- Školské ovocie, Mlieko do škôl – školský mliečny program 

- Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho 

vzdelávania 

- Projekt čítania a práce s detským časopisom Vrabček. Časopis odoberá 71 

ţiakov, čím je podnecované u ţiakov zaujímať sa o čítanie, získavať nové 

poznatky 

 

Prvý polrok: Mimoškolská činnosť a vyhodnotenie aplikácie vzdelávacích poukazov: 

Vyučujúci sa venovali ţiakom v oblastiach informačných technológií, zdokonaľovaní 

jazykovej gramotnosti, rozširovaniu si vedomostí z prírodovedných a humanitných 

predmetov, dramatizácii rozprávok. V rámci Národného programu boja proti obezite 



a Národného programu na ochranu detí a mládeţe sa podporovali aktivity smerujúce 

k zvyšovaniu záujmu ţiakov o športové aktivity a pravidelný telesný rozvoj – účasť na 

športových podujatiach CVČ a Mesta Kysucké Nové Mesto. Väčšina ţiakov bola 

v záujmovej činnosti organizovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov formou 

krúţkov CVČ a CVČ sv. Jakuba. Ţiaci zmysluplne  vyuţívali voľný čas aj prácou 

v detskom folklórnom súbore Nábreţníček, ţivot na škole mapuje dlhoročne školský 

časopis Záškolák. Naša škola – pedagógovia, zorganizovali i ďalšie zaujímavé 

aktivity: Vianočný zvonček – šírenie folklórnych tradícií nášho regiónu, súťaţ v speve 

kolied ţiakov druhého ročníka, Vianočná besiedka pre rodičov a ţiakov 3.C triedy. 

ITV k svetovému dňu jabĺk, ročníkový projekt O najkrajší Betlehem – ţiaci tretieho 

ročníka, súťaţ ţiakov v rope – skipping – preskoky švihadla na počet za čas, 

zaranţovali sme výstavky vo vestibule školy: Plody plné vitamínov, Vianočné 

aranţovanie, beseda na tému Diabetes melitus pre ţiakov siedmeho ročníka, beseda 

s horolezcom a spisovateľom pánom Čeplinským v okresnej kniţnici Ţilina, varenie 

a podávanie vianočného punču pre ţiakov i zamestnancov, dopoludnie s matematikou 

za účasti 22 štvorčlenných druţstiev ţiakov 5. – 9. ročníka, účasť ţiakov v súťaţi 

Pytagoriáda, exkurzia do poľského Osvienčima a Krakova – prehliada koncentračného 

tábora z druhej svetovej vojny, projektový deň Nezabudnime pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa holokaustu a rasového násilia, uskutočnil sa zájazd do 

koncentračného tábora v Osvienčime ako spomienková akcia – 68. výročie 

oslobodenia tábora. Rovnako sme uskutočnili exkurziu ţiakov šiesteho ročníka do 

planetária v ţiari nad Hronom, pre ţiakov 7. – 9. Ročníka do Bratislavy na výstavu 

Human Body, zúčastnili sme sa literárno – historického pásma o hradoch v krajskej 

kniţnici v Ţiline, filmového festivalu Jeden svet v Ţiline, zorganizovali popoludnie 

s historickým filmom pre ţiakov deviateho ročníka, boli sme na výstave Hry a klamy. 

Súťaţe iBobor bolo z celkové ho počtu 65 ţiakov 39 vyhodnotených ako úspešní 

riešitelia. Zapojili sme sa do súťaţe Počítač môj pomocník usporiadanej CVČ Kysucké 

Nové Mesto. Vyučujúce prvého ročníka a ţiaci ţiackeho školského parlamentu 

zorganizovali Pasovanie ţiakov prvého ročníka, Šarkaniádu a ITV Mikuláš pripravili 

zase pre svojich ţiakov triedne učiteľky v druhom ročníku. Prebehol projektový deň – 

Deň európskych jazykov. Ţiaci 8. a 9. ročníka boli na Dni otvorených dverí 

v Gymnáziu v Ţiline. Ďalšími aktivitami boli: projektový deň USA a New York, 

školské kolo olympiády v anglickom jazyku, multimediálne predstavenie spoločnosti 

Astronyx v aule Strednej odbornej školy v Kysuckom Novom Meste na Nábreţnej 

ulici, účasť na projekte Mesto anjelov – výroba papierových anjelikov ţiakmi našej 

školy a sponzorovaná podnikateľmi Mesta Kysucké Nové Mesto, turnaje ţiakov 

v ŠKD v stolnom tenise a stolovom hokeji, súťaţ O najkrajší dopravný prostriedok 

zostavený pomocou stavebnice SEVA, účasť ţiakov 8. a 9. ročníka na Dňoch 

otvorených dverí viacerých stredných škôl z Kysuckého Nové Mesta ako aj na Burze 

stredných škôl.   

Druhý polrok: 15. a 16. januára 2013 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka. Pani 

učiteľky a ţiaci pripravili materiálové a organizačné zabezpečenie zápisu: príprava 

pracovných listov. Zúčastnili sa ho všetky vyučujúce 1. aţ 4. ročníka, zástupkyňa pre 

primárne vzdelávanie Mgr. Čepelová, riaditeľ školy PaedDr. Igor Drexler. Pozvanie 

prijali aj pani učiteľky z MŠ a pani psychologička z CPPPaP v Kysuckom Novom 

Meste. Bolo zapísaných 67 budúcich prváčikov. Niektorí rodičia poţiadali o odklad 



školskej dochádzky (2), nakoľko deti nie sú ešte dostatočne zrelé na školskú 

dochádzku a budú riešení CPPPaP. 

Mimoškolská činnosť v 2. polroku: 

V rámci schválených ročných plánov MZ a PK ţiaci absolvovali predmetové odborné 

exkurzie do ZOO Zlín – Lešná, štátneho oblastného archívu v Bytči, Okrasy Čadca, na 

Liptov, Oravu, do Martina, Banskej Bystrice, Kremnice, Nitry, Košíc, Bratislavy, 

Londýna a Paríţa. V rámci plánov triedneho učiteľa to boli výlety a exkurzie 

v stredisku Oščadnica, Hájnice v Hornom Vadičove. Úspešní reprezentanti školy sa 

zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Demänovskej jaskyne a Tatralandie. 

Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci vyučovacieho procesu, 

ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania, pedagógovia pre ţiakov 

pripravili a v škole zorganizovali:  

- projektové dni na podporu rozvoja konverzácie v anglickom jazyku – Animals 

and Stories, Dni britskej kultúry, Dve mestá sa predstavujú – Insbruck 

a Kysucké Nové Mesto 

- čítanie s anglickým lektorom Jamesom Baxterom, divadelné predstavenie Jack 

and Joe v anglickom jazyku 

- projektový deň Poklady Cyrila a Metóda a následné aktivity k 1150 výročiu 

príchodu solúnskych bratov na Slovensko 

- čitateľský maratón pre ţiakov v spolupráci s mestskou kniţnicou, beseda 

spojená s prednáškou o histórii a vývoji kníh 

- Noc s Andersenom – účasť v medzinárodnom projekte, popoludnia 

s historickým filmom, tvorivé dielne s pánom Jánom Stopjakom - výroba 

kraslíc, história jarných ľudových zvykov, tvorivé dielne s pánom Káčeríkom 

o včelárstve 

- Turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo vybíjanej, prehadzovanej 

a minifutbale, športová olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku 

Dňu detí, športové popoludnie pre deti v ŠKD Nezábudka 

- Ďakujem mama, ďakujem otec – program ku Dňu matiek a otcov 

- stávanie Mája s programom súboru Nábreţníček 

- podpora dobročinných aktivít UNICEF – týţdeň Modrého gombíka a Deň 

narcisov 

Škola spolupracovala so svojim zriaďovateľom aj pri viacerých aktivitách mesta – 

vystúpenia školského folklórneho súboru Nábreţníček pri kultúrnych podujatiach, 

organizačná pomoc pri športovom dopoludní Beh oslobodenia mesta, 

medzinárodný štafetový beh World Harmony Run, aktivity organizované 

zriaďovateľom ku Dňu Zeme. Pokračovala spolupráca s Kysuckým múzeom 

a kultúrnym strediskom v Čadci, Mestskou kniţnicou v Kysuckom Novom Meste – 

čitateľský maratón a Noc s Andersenom. Uskutočnili sme aktivity so Súkromným 

bilingválnym gymnáziom v Ţiline – otvorená vyučovacia hodina anglického jazyka 

s Jamesom Baxterom. Deň britskej kultúry sa uskutočnil za účasti ţiakov 

základných škôl Nesluša, Kysucký Lieskovec, Radoľa a Sneţnica. Naši ţiaci 

pravidelne vystupovali v podujatiach a programoch ZUŠ Kysucké Nové Mesto 

a CVČ. Pravidelnými sa stali aj aktivity pre deti materských škôl. Ţiaci našej školy 



boli úspešní v okresných, regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťaţiach 

a predmetových olympiádach –olympiáda cudzích jazykov, matematická 

olympiáda, prednes poézie a prózy, súťaţe v speve, recitačná súťaţ v anglickom 

jazyku Jazykový kvet, Pytagoriáda, fyzikálna a chemická olympiáda, Rastliny 

a zvieratá našich lesov, geografická olympiáda. V športových súťaţiach sme 

dostali ocenenie od CVČ „Škola s najlepšími športovými výsledkami v okrese“. 

Ţiačky sa stali majsterkami Slovenska vo vybíjanej. Dominika Chrastová 9.A 

uspela v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku. Zorganizovali sme 

plavecký a lyţiarsky výcvik, školu v prírode pre ţiakov druhého ročníka 

v Terchovej. Pedagógovia sa zapojili do vzdelávacích aktivít UIPŠ, MPC, ŠPÚ 

spojených s modernizáciou vyučovacieho procesu. Pod vedením učiteľov si ţiaci 

dopisujú s deťmi zo škôl v Litve a v Poľsku. Od začiatku školského roka, ako 

jediná základná škola v okrese Kysucké Nové Mesto, máme v školskej jedálni 

čipový systém výdaja stravy, čím je jednoduchšia platba za stravu, objednávanie 

a odhlasovanie zo stravy. Ţiacky parlament pracoval v zloţení: predseda Michal 

Choluj 9.A, Lucia Čelková 8.B, Alica Čavajdová 9.A. Aktivity ţiackeho 

parlamentu: Deň detí pre ţiakov druhého ročníka, program deviatakov pre 

ôsmakov – Odovzdávanie vlády v škole, zasadnutie parlamentu v prírode 

spojeného s opekačkou. 

Úspechy našich žiakov: Cezpoľný beh: 1. miesto Michal Kučera 8.B, 2. miesto 

Dušan Jakubík 9.A, 1. miesto druţstvo chlapcov, 1. miesto druţstvo dievčat. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry: 1. miesto Dominika Chrastová 9.A 

okresné aj krajské kolo. O putovný pohár riaditeľky CVČ – halový minifutbal: 1. 

miesto najmladší ţiaci 3. a 4. ročník. Olympiáda v anglickom jazyku – okresné 

kolo kategória B 1. miesto Dominika Chrastová 9.A. Matematická olympiáda 

okresné kolo: 1. miesto Rebeka Panáková 5.A kategória 5. ročník. Olympiáda 

v nemeckom jazyku okresné kolo : 1. miesto Michal Haluza 7.A kategória A. 

Súťaţ v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko okresné kolo: 2. miesto 

Andrea Javoríková 6.A. Basketbal okresné kolo: 1. Miesto druţstvo chlapcov, 2. 

Miesto druţstvo dievčat. Olympiáda z dejepisu okresné kolo: 1. miesto A.M. 

Svrčková 6.A kategória F – 6. ročník, 1. miesto rebeka Niníková 8.C kategória D – 

8. ročník. Geografická olympiáda okresné kolo: 1. miesto Denisa Fujašová 5.A 

kategória 5. ročník, 1. miesto Jakub Dolinay 6.A kategória 6. ročník, 1.miesto 

Dominika Chrastová 9.A kategória 9. ročník. Orion florbal Cup 2012/2013 okresné 

kolo: 1. miesto starší chlapci, 1. miesto mladší chlapci – víťazstvo aj v regionálnom 

kole a postup na krajské kolo. Hádzaná chlapci okresné kolo aj krajské kolo: 1. 

miesto starší chlapci v okresnom a 2. miesto v krajskom kole. Pytagoriáda okresné 

kolo: 1. miesto Natália Fraňová 5.A – kategória 5. ročník. Vybíjaná okresné kolo aj 

krajské kolo: 1. miesto ţiačky, postup na celoslovenské kolo, kde sa stali v Trnave 

celkovými víťazkami. Biologická olympiáda okresné kolo: 2. miesto Martin 

Handlovský 6.C kategória botanika. Matematická olympiáda okresné kolo: 1. 

Miesto Lukáš Marek 8.B, 2. miesto Martina Kyklošová 6.A. Slávik Slovenska: 1. 

miesto Nina Kavacká 7.A. Rastliny a zvieratá okresné kolo: 2. miesto druţstvo 

Ihlice – M. Holienčík, R. Panáková, L. Mozolová. Ľahká atletika: 1. miesto 

Adriána Hrubá 7.B beh na 800 m, 1. miesto Kristián Novák 8.A hod kriketkou, 1. 



miesto štafeta chlapcov 4 x 60 m, 1. miesto druţstvo chlapcov celkové poradie 

škôl, 1. miesto druţstvo dievčat celkové poradie škôl.  

Organizačné zabezpečenie vyučovania: 

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.  

PaedDr. Zita Ševčíková  výchovný poradca 

Mgr. Ivan Jurkovič   predseda ZO OZPŠaV 

Mgr. Alexandra Slávikova  predseda Rodičovskej rady 

Mgr. Janka Vlčková   predseda školskej rady 

PaedDr. Jarmila Michelová špeciálny pedagóg 

 

Trieda:  Triedny učiteľ: 

1.A   Mgr. Viera Vráblová 

1.B   Mgr. Štefánia Koptáková 

1.C   Mgr. Katarína Jakubíková 

1.D   Mgr. Ľudmila Kopasová 

2.A   Mgr. Elena Radolská 

2.B   Mgr. Jarmila Bandurová 

2.C   Mgr. Ľubomíra Hrušková 

3.A   Mgr. Elena Perďochová 

3.B   Mgr. Janka Vlčková 

3.C   Mgr. Renáta Vlčková 

4.A   Mgr. Jana Čelková 

4.B   Elena Vlčáková 

4.C   Mgr. Monika Mojtová 

5.A   Mgr. Alena Drexlerová 

5.B   Mgr. Ľudmila Heľová 

5.C   Mgr. Adriána Ondrejášová 

6.A   Mgr. Slávka Svrčková 

6.B   Mgr. Viera Ševecová 

6.C   Mgr. Alena Kavacká 

7.A   Mgr. Miroslava Kováčová 

7.B   Mgr. Mária Vlčáková 



7.C   Mgr. Jolana Kubišová 

8.A   Ing. Janka Vaňková 

8.B   Mgr. Ľudmila Kultanová 

8.C   Mgr. Ivan Jurkovič 

9.A   Mgr. Emília Palicová 

9.B   Mgr. Oľga Štefanková 

9.C   Mgr. Jozef Palica 

 

Netriedni učitelia: 

 

Mgr. Daniela Vnuková, Mgr. Renáta Jantošíková, Mgr. Anna Ochodničanová, Mgr. 

Alena Vnuková, PaedDr. Eva Iliášová, PaedDr. Thlic Pavol Mazuch, Mgr. Peter 

Mlyniský, Mgr. Jarmila Letková 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 

Peter Kuljovský – správca počítačovej siete, koordinátor IKT; Anna Kasenčáková – 

mzdová účtovníčka; Ing. Jarmila Matisová – hospodárska pracovníčka; Štefan 

Martinček - údrţbár; Jozef Jakubík - školník; Anna Labudová - upratovačka; Mária 

Cabadová - upratovačka; Zuzana Tatarčiaková - upratovačka; Zuzana Šurabová – 

upratovačka; Eva Trnovcová - upratovačka; Dáša Pápeţová - upratovačka; Mária 

Gajdošíková - upratovačka; Alena Kormanová - upratovačka; Jarmila Macúšová - 

upratovačka; Ing. Vladimíra Klečková – vedúca školskej kuchyne s jedálňou; Mária 

Michnová - kuchárka; Viera Paţičanová - kuchárka; Eva Bielá – pomocná sila v 

kuchyni; Mária Kopasová – pomocná sila v kuchyni; Milena Šutiaková – pomocná sila 

v kuchyni. 

 

Školský klub: 

 

Agnesa Novotná, Klára Skácelová, Anna Zajacová, Mária Kiššová, Dominika 

Zajacová, Katarína Holienčíková 

 

 

 


