Školský rok 2013 – 2014
Školský rok 2013-2014 otvoril brány pre 575 ţiakov rozdelených do 13 tried na
ročníkoch primárneho vzdelávania a 15 tried na ročníkoch niţšieho sekundárneho
vzdelávania. Na ročníkoch primárneho vzdelávania vyučovalo 14 učiteliek a na
ročníkoch niţšieho sekundárneho vzdelávania 15 triednych učiteľov, 6 netriednych
učiteľov a 4 vyučujúci náboţenskej výchovy. Zvláštnu úlohu mala na škole aj tento
rok výchovná poradkyňa PaedDr. Zitka Ševčíková, ktorá poskytuje deťom prevaţne
posledného ročníka informácie o moţnostiach štúdia na stredných školách. Svoje
miesto má v pedagogickom zbore aj špeciálny pedagóg PaedDr. Jarmila Michelová,
ktorá koordinuje prácu s integrovanými ţiakmi. Jednej ţiačke so ŠVVP sa venoval od
februára 2014 aj asistent učiteľa. Na čele školy stojí riaditeľ PaedDr. Igor Drexler
a dvaja zástupcovia, Mgr. Viera Bodóová a Mgr. Daniela Čepelová. Učitelia pracovali
v predmetových komisiách a metodických zdruţeniach. K personálu školy patril tieţ
správca počítačovej siete Bc. Peter Kuljovský. V školskom klube pracovalo 6
vychovávateliek.
V školskom vzdelávacom programe sme sa v reformných ročníkoch zamerali
predovšetkým na zvládnutie kompetencií v oblasti jazykovej gramotnosti ţiaka
a rozšírením vedomostí a zručností predovšetkým v prírodovedných predmetoch.
Dôraz sme kládli tieţ na výchovu environmentálnu, regionálnu a multikultúrnu, ktoré
sú prierezovými témami štátneho vzdelávacieho programu v našom školskom
kurikule. V ročníkoch 1. – 4. sme zvolili ako voliteľné rozširujúce predmety: cudzí
jazyk (od prvého ročníka) a rozšírili sme základnú hodinovú dotáciu v predmetoch:
slovenský jazyk, prírodoveda, matematika, náboţenská výchova a výtvarná výchova.
V ISCED 2 na ročníkoch 5. – 9. sme rozšírili hodinovú dotáciu ŠVP v týchto
predmetoch: cudzí jazyk, matematika, informatika, všetky prírodovedné predmety,
dejepis, slovenský jazyk a literatúra, náboţenská výchova (etická výchova) v 9.
ročníku, výtvarná výchova (v 5. ročníku).
Ţiaci dosiahli počas školského roka veľmi dobré výsledky, čo sa prejavilo
v hodnotení na jeho konci. Sumárny počet ţiakov s celkovým hodnotením prospel
s vyznamenaním v 2. – 4. ročníku na konci školského roka bol 129, v 5. – 9. ročníku
88. V prvom ročníku neprospel jeden ţiak, ktorý nastúpil do školy aţ v marci 2014
z Číny a na ţiadosť zákonného zástupcu ročník bude opakovať. Celkový počet
neprospievajúcich ţiakov, ktorí vykonávali opravnú skúšku v auguste za ročníky 5. –
9. Bol dvaja, jeden ţiak bude opakovať piaty ročník. Štyria ţiaci boli neklasifikovaní,
nakoľko majú povolené riaditeľom školy štúdium v zahraničí.
Ţiaci vymeškali v druhom polroku spolu 288 neospravedlnených hodín, čo činí
0,5 hodiny na jedného ţiaka. Najvýraznejšie porušovanie povinnej školskej dochádzky
sa prejavilo u ţiaka z 9. B. V jednom prípade sme oznámili zanedbávanie dochádzky
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v KNM (71 hodín) a dvakrát aj na priestupkové
oddelenie MSÚ (20 resp. 30 hodín). Tento ţiak mal aj iné priestupky voči zákonu
nielen v škole, takţe bol väzobne stíhaný. Druhým prípadom bol iný ţiak, kde sme
rovnako vec posunuli na riešenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj tento ţiak

bol riešený a od marca 2014 bol umiestnený v reedukačnom zariadení a stal sa ich
ţiakom. Po 15 resp. 18 hodín vymeškali bez ospravedlnenia aj dvaja súrodenci zo 7.B
resp. 1.B. Po niekoľkonásobnom oznámení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, bol
vedený rozhovor s ich matkou. Aj títo súrodenci uţ od marca nie sú ţiakmi našej
školy. V ostatných prípadoch neospravedlnených absencií sme ţiakov riešili
pohovormi z ich zákonnými zástupcami a siahli sme po výchovných opatreniach
v zmysle platnej legislatívy.
V celoplošnom testovaní vedomostnej úrovne ţiakov 9. ročníka Testovanie 9 –
204 škola dosiahla vynikajúce výsledky. V oboch predmetoch sa ţiaci dostali nad
celoslovenský priemer. V matematike sa výsledkom 82,3 % zaradili do prvej desiatky
škôl v SR, slovenský jazyk mal úspešnosť 74,5 %. Za tento výsledok sme boli ocenený
ministrom školstva Prof. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. nálepkou kvality „Škola
roka 2014“ Pri tejto príleţitosti pán minister navštívil 20.6.2014 školu a do kroniky
napísal: „Blahoţelám škole za kvalitné pedagogické výsledky, systematickú prácu
celého pedagogického kolektívu pod vedením riaditeľa. Ste školou „Naj“ v Ţilinskom
kraji v rámci Monitoru 2014. Ďakujem a drţím palce v ďalšom vzdelávaní. S úctou
Dušan Čaplovič“
Mimoškolská činnosť ţiakov bola zameraná aj tento rok na kultúrne vyţitie
a šport s vyuţitím školských športovísk: telocvične, posilňovne, ihriska s umelou
trávou, tenisových ihrísk. Vyučujúci sa venovali ţiakom aj v oblastiach informačných
technológií, zdokonaľovania jazykovej gramotnosti, rozširovania si vedomostí
z prírodovedných a humanitných predmetov. Pokračovala úspešná spolupráca na
spoločenských aktivitách s materskými školami v meste ako aj Mestskou kniţnicou
v Kysuckom Novom Meste, Kysuckou hvezdárňou a Kaštieľom v obci Radoľa.
Väčšina ţiakov bola aj tento rok organizovaná v záujmovej činnosti prostredníctvom
vzdelávacích poukazov formou krúţkov CVČ a CVČ sv. Jakuba.
Aktivity, ktoré sme ponúkli svojim ţiakom v tomto školskom roku:
V prvom polroku v rámci schválených plánov MZ a PK ţiaci absolvovali Projektový
deň európskych jazykov a Medzinárodný deň školských kniţníc, besedu
s prekladateľkou a tlmočníčkou Mgr. Hlavatou, divadelné predstavenia v anglickom
jazyku Jack and Giant a Allien, posedenia pri čaji Tea at Two s konverzáciou
v anglickom jazyku, projektový deň s nemeckou lektorkou Isabelle Muschaweek,
zapojenie ţiakov do súťaţe Vitaj v našom regióne – vyhlásená agentúrou MŠVaV SR,
besedy so spisovateľmi Drahoslavom Maskalom a Ľubomírom Feldekom v spolupráci
s Mestskou kniţnicou v Kysuckom Novom Meste, projektový deň Moja obľúbená
slovenská populárna pieseň v siedmom ročníku, projektový deň Nezabudnime pri
príleţitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia a spomienkový projekt pri
príleţitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu a oslobodenia koncentračného
tábora Osvienčim (69. Výročie), projekt Odsúdení na spolunaţívanie v dobrom
k prierezovej téme multikultúrna výchova o dodrţiavaní ľudských práv
a spolunaţívaní s národnostnými menšinami v spolupráci s kultúrnym Centrom stanica
Ţilina – Zariečie, popoludnia s historickým filmom pre ţiakov 5. a 6. ročníka,
divadelné predstavenie Červená čiapočka (3.B), účasť na projekte Anna Franková
organizovanom Gymnáziom v KNM, strašidelné dopoludnie (5.C) – história a tradície

jesenných sviatkov, kvíz s dopravnou tematikou – Dávaj pozor na cestách v 3. ročníku,
projektové vyučovanie a workshopy – Čas v mojom ţivote, Cesta do praveku, Pevní
vo vernosti, Veľká Morava, Osobnosti histórie, Slovenčina verzus čeština, Včela
medonosná a práca včelára, Kniha – zdroj zábavy a informácií, Ako vyzerá taká Pipi,
Vianočné tvorivé dielne v ZUŠ Kysucké Nové Mesto (3.B), Vianočné putovanie,
Príslovia, porekadlá a pranostiky, projekty s časopisom SME Najstaršie dejiny
Slovenska a Slovensko v stredoveku, Na jeden deň spisovateľom – na jeden deň
ilustrátorom (tvorba leporel a vlastných kníh), exkurzie – Hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste, planetárium v Ţiari nad Hronom, CHKOM Kysuce, Banská Štiavnica
(Štiavnické bane, mineralogické múzeum), múzeum v Sv. Antone, Giganti doby
ľadovej v Liptovskom Mikuláši, keltská osada Havránok, Krásno nad Kysucou a Stará
Bystrica – expozícia Pevní vo vernosti, výstava betlehemov a slovenských dreveníc
v DK v Kysuckom Novom Meste, vianočná výstava v Klube 75 v Kysuckom Novom
Meste, výstava Rozprávková ríša bábik spojená s tvorivými dielňami
a Veľkomoravská tradícia – expozícia v kaštieli Radoľa, besedy – medziľudské vzťahy
s pani Dolinayovou z CPPPaP v Kysuckom Novom Meste, Vianočný zvonček –
spevácka súťaţ pre šírenie vianočných folklórnych tradícií nášho regiónu, Vianočné
besiedky a posedenia pri príleţitosti vianočných sviatkov vo viacerých triedach,
besiedka s Mikulášom (2. ročník), súťaţ ţiakov v rope – skipping – preskok švihadla
na počet za čas, aranţovanie výstavok vo vestibule školy – Vianočné aranţovanie,
dopoludnie s matematikou za účasti štvorčlenných druţstiev ţiakov 5. – 9. ročníka,
pasovanie ţiakov prvého ročníka, (zorganizovali vyučujúce prvého ročníka a ţiaci
ţiackeho školského parlamentu), účasť ţiakov 8. a 9. ročníka na Dňoch otvorených
dverí viacerých stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta a regiónu, ako aj na burze
stredných škôl.
V druhom polroku to boli: predmetové odborné exkurzie a vychádzky do ZOO
Zlín – Lešná, Štátneho oblastného archívu v Bytči, na Oravu, do Okrasy Čadca, na
Liptov, farmu v Rakovej, do Nitry, Martina, Bratislavy, CHKO Kysuce, Kysuckej
hvezdárne a kysuckej hasičskej stanice. V rámci plánov triedneho učiteľa to boli
výlety a exkurzie do Trenčína, na hrad Strečno, ranč pri Ţiline. Úspešní reprezentanti
školy sa zúčastnili za odmenu koncoročného výletu do Vlkolínca a Tatralandie.
Z ďalších podporných aktivít jednotlivých predmetov v rámci vyučovacieho procesu,
ale aj mimovyučovacích foriem výchovy a vzdelávania pedagógovia pre ţiakov
pripravili a škola zorganizovala: projektové dni a iné aktivity na podporu rozvoja
konverzácie v anglickom jazyku a nemeckom jazyku – Dni Britskej kultúry, Tea at
Two – popoludnia s konverzáciou v anglickom jazyku, projektové dni USA a New
York, Londýn, recitačná súťaţ Feel English in Verses (zorganizovala pre školy
v okrese Kysucké Nové Mesto naša škola v spolupráci s mestskou kniţnicou),
netradičná hodina angličtiny v Galérii Ţilina s pani Hankou Hudcovičovou Lukšů
z kultúrneho centra Stanica Ţilina – Zariečie, exkurzia Prešporáčikom do Európy
(návšteva informačného centra Európskeho parlamentu). Zorganizovali sme Školu
v prírode – dva turnusy v oblasti Terchovej (hotel Gold) s účasťou takmer 100 ţiakov
2. – 4. ročníka, prázdninový priškolský tábor pre ţiakov 1. a 2. ročníka v čase jarných
prázdnin – zúčastnilo sa 22 ţiakov, plavecký kurz pre ţiakov 4. ročníka a lyţiarsky
kurz 7. Ročníka (Valčianska dolina), rozprávkový deň ţiakov 5.C triedy, projektový
deň Vody s kvapôčkou ţiakov 1. ročníka, projektový deň Národné parky SR

s prezentáciou prác ţiakov v priestoroch hlavnej budovy školy, 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, účasť na filmovom festivale Jeden svet v spolupráci so Stanicou
Ţilina – Záriečie, besedy s archeologičkou pani Majerčíkovou, s pracovníčkou
policajného zboru – obchod s bielym mäsom, trestnoprávna zodpovednosť,
pracovníčkou CPPPaP pani Dolinayovou – drogy, cestovateľom, horolezcom,
fotografom a spisovateľom pánom Čaplickým o Číne a juhovýchodnej Ázii,
riaditeľkou Súkromnej školy podnikania v Ţiline, s botaničkou pani Jankou Pietorovou
na tému invázne rastliny na území CHKO Kysuce a v SR, pani Zatkuliakovou
z cestovnej kancelárie Gad Tours o cestovaní po Veľkej Británii, hodina dejepisu
naţivo – vystúpenie skupiny historického šermu Bojník (Čierny prach), tvorivé dielne
s pánom Jánom Stopjakom – výroba kraslíc a história jarných ľudových zvykov,
návšteva interaktívnej expozície Detské mesto povolaní v obchodnom centre Mirage
Ţilina, športové vystúpenie skupiny športovcov judistov z Kysuckého Nového Mesta
a Poľska v rámci projektu Šport cez hranice, environmentálne popoludnie ţiakov 4.
Ročníka, turnaj O putovný pohár riaditeľa školy vo florbale a minifutbale, športová
olympiáda pre deti MŠ v Kysuckom Novom Meste ku Dňu detí, stávanie Mája
s programom súboru Nábreţníček, triedne či ročníkové vystúpenia venované Dňu
matiek, podpora dobročinných aktivít UNICEF – Týţdeň modrého gombíka, Deň
narcisov.
V dňoch 15. a 16. januára zorganizovala naša škola zápis detí do prvého
ročníka. Zápis bol veľmi dobre zorganizovaný, zúčastnili sa ho takmer všetky
vyučujúce 1. aţ 4. ročníka, zástupkyňa pre primárne vzdelávanie Mgr. Daniela
Čepelová a riaditeľ školy PaedDr. Igor Drexler. Pozvanie prijali aj pani učiteľky z MŠ
a pani psychologička z CPPPaP v KNM. Tento rok sme zapísali 78 budúcich prvákov.
Niektorí rodičia poţiadali o odloţenie školskej dochádzky (2), nakoľko deti nie sú ešte
dostatočne zrelé na školskú dochádzku a budú tak v riešení CPPPaP v KNM. Budúci
prváci dokazovali svoju šikovnosť recitovaním, kreslením, poznávaním farieb, čísiel,
geometrických tvarov. Pomôckou im bol pripravený pracovný list. Po jeho vyplnení
dostali deti sladkú odmenu a mnoţstvo krásnych darčekov, ktoré pre nich pripravili
pani učiteľky a ţiaci našej školy. Predškoláci sa u nás cítili veľmi dobre, nemali vôbec
strach, nakoľko prostredie tried uţ poznali z predchádzajúcich návštev u prvákov
a druhákov. Tí pre nich pripravili mnohé krásne akcie: Deň jabĺčok, Deň tekvičiek,
Deň hravého učenia či Šarkaniádu a tieţ športovú olympiádu ku Dňu detí.
Starostlivosťou učiteľov a ich obetavou prácou dosiahli aj v tomto školskom
roku ţiaci niekoľko pozoruhodných výsledkov v rôznych súťaţiach. Z mnoţstva
týchto ţiakov, na ktorých bola škola právom pyšná, spomenieme:
Mladý záhradkár okresné a celoslovenské kolo – 2. miesto Denisa Fujašová v kategórii
II; Slávik Slovenska okresné kolo – 1. miesto Nina Kavacká (8.B) v kategórii III;
Olympiáda zo slovenského jazyka celoslovenské kolo - 2. miesto Laura Janíčková
(9.B) ; Biologická olympiáda okresné kolo – 1. miesto Martin Handlovský (7.C)
kategória botanika, 1. miesto Matúš Červienka (8.A) kategória zoológia; Volejbal
okresné kolo – 1. miesto druţstvo dievčat; basketbal ţiakov a ţiačok ZŠ okresné kolo

– 1. miesto chlapci a 2. miesto dievčatá; geografická olympiáda okresné kolo – 1.
miesto Lucia Ondrušková 5. ročník, 2. miesto Patrik Šustek 5. ročník, 1. miesto
Natália Fraňová 6. ročník, 2.miesto Denisa Fujašová 6. ročník, 1. miesto Alţbeta
Vaňková 7. ročník, 2. miesto Matúš Kohút 7. ročník, 1. miesto Marcel Vasiľák 8.
ročník, 2. miesto Filip Mihalda 9. ročník; stolný tenis okresné kolo druţstiev –
1.miesto dievčatá – Tichá, Janíčková, Beláková, Mihaldová; olympiáda z nemeckého
jazyka okresné kolo – 2. miesto Michal Haluza kategória B; olympiáda z anglického
jazyka okresné kolo -1. miesto Tomáš Karnet v kategórii A ; streľba zo vzduchovky
okresné kolo – 1. Miesto Róbert Ţidek (7.B).
Na konci školského roka pán riaditeľ ocenil desiatku najlepších športovcov
školy a Cenu riaditeľ za vynikajúce výsledky počas štúdia a reprezentáciu školy
dostala ţiačka 9.B triedy Laura Janíčková. Pán riaditeľ sa tieţ rozlúčil s dlhoročnou
učiteľkou prvého stupňa Mgr. Vierou Vráblovou, ktorá odišla na zaslúţený dôchodok.
Konštatovaním, ţe to bol úspešný školský rok, poprial ţiakom a zamestnancom školy
pekné prázdniny.
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