
Školský  rok    2019 – 2020 
Školský rok 2019/2020 začal v kmeňových triedach, nakoľko dáţď nedovolil jeho 

slávnostné otvorenie na školskom roku. 66  ţiakov prvého ročníka aj s rodičmi privítal 

riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler, vo veľkej telocvični. Ostaným ţiakom sa prihovoril 

prostredníctvom školského rozhlasu. Zaţelal všetkým pokojný školský rok a veľa úspechov. 

Ţiaľ, tento školský rok bol celý výnimočný, iný, ako tie ostatné. Všetko prebiehalo pokojne, 

niekedy veľmi úspešne, niekedy menej, tak, ako po iné roky. Zvyšujúca sa chorobnosť 

koncom februára 2020, najmä medzi pedagógmi a ostatnými zamestnancami, bola 

predzvesťou ťaţkých chvíľ. V Európe, ale aj po celom svete sa začala šíriť nová choroba, 

spôsobená vírusom COVID-19. Preto od 12.3.2020 rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR uzatvoriť všetky školy a školské zariadenia a prerušiť v nich 

vyučovanie. Preto celý školský rok môţeme rozdeliť na dve časti. Tú, pred dvanástym 

marcom a tú, po ňom.  

Druhého septembra 2019 nastúpilo do školy 627 ţiakov. Pedagogický zbor sa oproti 

predchádzajúcemu roku nezmenil. Vo funkcii zástupkyne pre prvý stupeň Mgr. Danielu 

Čepeľovú vymenila Mgr. Janka Vlčková. Pani Čepelová poţiadala o prácu asistenta učiteľa, 

ktorú následne vykonávala po celý školský rok. Nakoľko sa PaedDr. Jarmila Michelová stala 

učiteľkou na prvom stupni, pozíciu špeciálneho pedagóga školy prevzala nová 

zamestnankyňa, Mgr. Eva Gladišová.  V septembri sme pokračovali aktivitami v rámci 

medzinárodnej spolupráce so školami z Jablunkova. Zúčastnili sme sa stretnutia na 

Trojmedzí, kde pre ţiakov pripravila ZŠ Lesní 190 športovo branné súťaţe. Spoločné aktivity 

pokračovali Európskym dňom jazykov, spoločným poznávacím zájazdom ţiakov deviateho 

ročníka do Osvienčimu a pamätníku SNP v Banskej Bystrici, súťaţou v anglickom jazyku 

Let´s Make Friends a predvianočným spoločným vystúpením na námestí v Jablunkove pri 

rozsvietení vianočného stromčeka aj za účasti našich speváčikov a tanečníkov z folklórneho 

súboru Nábreţníček. Pokračovali sme aj v realizácii medzinárodného projektu Erasmus+. 

V októbri sa traja pedagógovia zúčastnili na spoločnom stretnutí v španielskej Malage 

a o necelé tri týţdne neskôr ďalší štyria učitelia boli hosťami v talianskej základnej škole 

Casarote Sempione – Arsago Seprio neďaleko Milána. Stretnutia mali pracovno poznávací 

charakter. V januári 2020 sedem  ţiakov a dve pani učiteľky boli na študijnom pobyte 

vo Fínsku, v základnej škole Gesterbyn Kuolu v meste Kirkkonummi. Erasmus+ je 

medzinárodná spolupráca škôl realizovaná medzinárodnou a národnými agentúrami Erasmus. 

Naša škola je zapojená do dvoch projektov – Childhood In The Box a LO-VE. V rámci týchto 

projektov ţiaci, okrem výmenných pobytov, realizujú spoločné online worshopy, pracovné 

listy, plagáty. V marci sme mali byť hostiteľmi našich kolegov, ale aj ţiakov zo Španielska, 

Nemecka, Českej republiky, Talianska a Grécka, ţiaľ celosvetová pandémia vírusu tomu 

zabránila. Učitelia pokračovali aj v spolupráci v rámci programu e-twinning v projekte 

s názvom With Food to Tradition and Health. Do tohto projektu boli zapojení ţiaci 6.A a B 

triedy. Spoluprácu rozvíjali so školami na Ukrajine a v Chorvátsku. V prvom polroku škola 

ešte pre ţiakov pripravila niekoľko zaujímavých vyučovacích aj mimovyučovacích aktivít.  



Ţiaci so svojimi pedagógmi absolvovali poznávací zájazd do Prahy (deviaty ročník), 

predmetovú exkurziu do Bratislavy a Modré, geografickú exkurziu do Tatier (Štrbské pleso), 

do Britského centra v Ţiline a absolvovali workshop vo Včelnici v Hornom Vadičove. Ţiaci 

prvého a druhého ročníka boli na predstavení Červená čiapočka a Trafená hus v bábkovom 

divadle v Ţiline. Siedmaci, ôsmaci a deviataci boli účastníkmi kaţdoročného festivalu 

dokumentárnych filmov Jeden svet v Stanici Záriečie Ţilina. Zaujímavé boli aj besedy 

Včelárstvo, Diabetes melitus, Zdravý ţivotný štýl, so Záchranným tímom Rescue Team 

Slovakia, s pracovníkmi polície (dopravná výchova – Bezpečne na ceste). Pravidelné 

novembrové stretnutie absolvovali najlepší matematikári na druhom stupni v rámci 

matematického dopoludnia. Telocvikári rovnako pokračovali v decembri v uţ tradičnej súťaţi 

o „Najlepšieho strelca na basketbalový kôš“ a v preskoku ponad švihadlo „Rope skipping“. 

Zaujímavé aktivity pre deti materských škôlok v meste pripravili vyučujúce prvého a druhého 

ročníka spolu so svojimi ţiakmi – ITV s Mikulášom, Šarkaniáda. Tieto dva ročníky si 

zrealizovali aj pravidelné jesenné projekty Deň tekvíc a Svetový deň jabĺčok. Tvorivé dielne 

v Budatínskom hrade si pripravili pre ţiakov pani učiteľky tretieho ročníka, štvrtáci navštívili 

krytú plaváreň v Ţiline, Aquapark v Turčianskych Tepliciach a filmové predstavenia v Ster 

Century Cinemax v obchodnom centre Mirage v Ţiline. Veľmi peknú činnosť pre svojich 

ţiakov pripravili aj vychovávateľky v Školskom klube detí.  

Pre vyučujúcich pripravil riaditeľ školy vzdelávanie s vyuţitím programu SmartBooks, 

ktorého sa v čase zimných prázdnin zúčastnilo 25 vyučujúcich. Tento program vyuţíva škola 

ako digitálny nástroj na vzdelávanie ţiakov a patríme medzi najviac ho vyuţívajúce školy na 

Slovensku. V prvom polroku prešli modernizáciou kabinet chémie, dokončila sa modernizácia 

školských dielní. Dobrá finančná situácia v škole umoţnila doplnenie mnohých moderných 

pomôcok a nástrojov pre všetky vyučovacie predmety. Najväčšia zmena sa týkala 

vybudovania modernej učebne, ktorú podľa nainštalovanému hardvéru Raspberry-pí, všetci 

volajú „Malina“. Je to aj centrum vyučovania s programom SmartBooks a realizácie tém 

Ochrany človeka a prírody v rámci ŠkVP. Škola tieţ zakúpila interaktívnu podlahu do 

rovnako zrekonštruovanej učebne IKT. Je to absolútna novinka na slovenskom trhu a naša 

škola sa stala jednou z mála, ktoré ju začali vyuţívať v rámci vzdelávacieho procesu.  

Testovanie ţiakov piateho ročníka v novembri 2019 nedopadlo podľa predstáv vedenia 

školy ani vyučujúcich matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V oboch predmetoch sme 

skončili pod celoslovenským priemerom. Z matematiky o 2,5 % a slovenského jazyka 

a literatúry o 0,1 %. V prvom polroku všetci ţiaci prvého stupňa prospeli, v druhom aţ 

štvrtom ročníku bolo 146 ţiakov vyznamenaných. Na druhom stupni päť ţiakov neprospelo 

v jedenástich prípadoch (matematika, , slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, 

dejepis). Vyznamenaných na druhom stupni bolo 297 ţiakom, čo predstavuje priemer 52,75 

%. 153 ţiakov školy prospelo veľmi dobre. Dochádzka nebola najlepšia, pretoţe ţiaci celkovo 

vymeškali v prvom polroku 21 617 hodín, čo je priemer na ţiaka 34,36 hodín, teda takmer 

dva pracovné týţdne. Neospravedlnených bolo 67 hodín, z toho na prvom stupni aţ 59 (ţiaka 

sme riešili cez ÚPRaSV a zriaďovateľa). V zahraničí nám študuje rozhodnutím riaditeľa školy 

desať ţiakov. Podľa individuálneho plánu pre ţiakov so ŠVVP sa vzdelávalo celkom 49 

ţiakov, 19 na prvom stupni a 30 na druhom stupni. 



Druhý polrok reálne trval do 11.3. V tom čase sme stihli zrealizovať dva kurzy 

lyţovania ţiakov siedmeho ročníka. Uţ v čase druhého turnusu rozhodnutím Úradu verejného 

zdravia SR a následne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, bolo z dôvodu 

šírenia ochorenia COVID-19 prerušené vyučovanie. Najskôr do 23. marca, neskôr predĺţené 

takmer do konca školského roka. Od 23.3.2020 začalo na škole dištančné vzdelávanie, na 

ktoré nikto nebol pripravený. Ostali doma všetci ţiaci a rovnako aj všetci zamestnanci. Celé 

školstvo fungovalo na často meniacich sa nariadení hlavného hygienika SR a Ministerstva. 

Tieto prísne nariadenia zrušili aj hodnotiace porady na trištvrte roka, zasadnutia MZ a PK 

prebiehali online „per rollam“. Učitelia museli hľadať vhodné metódy a prostriedky či 

nástroje, aby mohli vzdelávať ţiakov. V prvej fáze ţiakov aj hodnotili za vypracované 

zadania a domáce úlohy, následne bolo hodnotenie online zrušené. Prvé dni či týţdne všetci 

zúčastnení vyučovania, teda učitelia, ţiaci aj rodičia, na ktorých prešla veľká váha 

zodpovedností, hľadali čo najvodnejšie nástroje vzdelávania. Nakoľko škola nebola na takúto 

situáciu pripravená, toto vzdelávanie bolo nejednotné a vyučujúci vyuţívali mnohé nástroje, 

čo ţiakom robilo nemalé problémy. Najčastejšie sa pri vzdelávaní vyuţívali SmartBooks, Bez 

kriedy, Edupage, Messenger, WhatsApp, mobilné aplikácie, mailová konverzácia. Kozmix, 

školský portál Učíme na diaľku, Wocabee, Lepšia geografia, Fenomény sveta. Teda aţ príliš 

veľa. Učitelia zadávali ţiakom domáce úlohy cez SmartBooks, dávali im vypracovať 

prezentácie v Power Pointe, referáty vo Worde. Všetci ţiaci sa takýmto spôsobom vzdelávali 

aţ do 1.6.2020. Ministerstvo od tohto dátumu povolilo vzdelávanie prezenčne v školách pre 

ţiakov prvého stupňa a piateho ročníka na dobrovoľnej úrovni. Na základe pokynov musela 

škola upraviť rozvrhy hodín pre ţiakov učiacich sa v škole a ţiakov učiacich sa z domu. Bola 

to veľmi náročná práca najmä pre učiteľov, ktorí realizovali proces vyučovania v škole 

a zároveň museli dištančne vzdelávať aj ţiakov doma online. Upravené boli Ministerstvom aj 

učebné osnovy. O hodnotení na konci školského roka rozhodovali učitelia na online 

zasadnutiach MZ a PK. Koncoročné známky teda dostávali iba ţiaci druhého stupňa 

z predmetov matematika, fyzika, biológia, slovenský jazyk a literatúra a s cudzieho jazyka. 

Zrušené bolo samozrejme hodnotenie správania sa ţiakov a prestala sa sledovať dochádzka 

ţiakov. Počas vyučovania v škole bolo naďalej zastavené známkovanie, nesmeli sa písať 

písomky, diktáty ani hodnotené známkou pracovné listy. Od 23. júna mohli na prezenčné 

vyučovanie nastúpiť aj ţiaci ostatných ročníkov. Treba doplniť, ţe všetko prebiehalo za veľmi 

prísnych hygienických opatrení – ranný zdravotný filter s dezinfekciou rúk a meraním telesnej 

teploty, všetci ţiaci i zamestnanci sa mohli pohybovať v priestoroch školy iba s ochrannými 

rúškami alebo prekrytím dýchacích ciest, nemohli sa spájať do skupín ţiaci rôznych ročníkov, 

všade po škole boli umiestnené hygienické obrúsky a náplne s tekutým mydlom, nemohli sa 

na vyučovanie vyuţívať telocvične, prísne opatrenia boli aj pri výdaji stravy v školskej 

jedálni. Všade upozornenia a obmedzenia. Nástupom ţiakov do školy bolo upravené aj 

vyučovanie dĺţka vyučovacích hodí. Ţiaci chodili do školy po etapách od 7.45 do 8.15 

hodiny, upravené a posunuté boli aj veľké prestávky, počas ktorých museli v triedach 

dôsledne vetrať. Zatvorené boli aj telocvične pre krúţkovú a inú športovú činnosť, odstavená 

bola školská sauna a rovnako aj školský bufet. Práca v škole bola sťaţená aj tým, ţe niektorí 

zamestnanci, aj traja učitelia, boli zaradení do rizikových skupín a do školy nenastúpili, 

realizovali vzdelávanie formou homeoffice. Do školy mali zakázaný vstup všetky cudzie 

osoby, vrátane rodičov ţiakov, dodrţiaval sa zákaz zhromaţďovania sa osôb pred školou, 



dezinfekcia priestorov školy a najmä dotykových plôch sa robila dva ţ trikrát denne. 

Zakázané boli aj všetky mimovyučovacie aktivity. Vedenie školy tak muselo zrušiť uţ 

spomínané aktivity projektov Erasmus+ či Ţijeme na Trojmedzí. Zrušil sa plavecký výcvik, 

škola v prírode, Noc s Andersenom, oslava MDD, všetky výlety a exkurzie, besedy, rozlúčky 

so školským rokom, dokonca aj slávnostné ukončenie školského roka prebiehalo v triedach za 

prísnych hygienických opatrení.  

Okrem lyţiarskeho kurzu v siedmom ročníku, za obdobie do 12.3.202 vyučujúci stihli 

ešte naplánované fašiangové posedenia na prvom stupni a zapojili ţiakov do rôznych súťaţí – 

školské kolo Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko (dve tretie miesta v okrese), technická 

(druhé a tretie miesto v okrese) a biologická olympiáda (prvé štyri miesta), okresné kolo 

geografickej olympiády (dve prvé miesta, jedno tretie a jedno štvrté), výtvarná súťaţ Rusko 

mojimi farbami (7 ocenených ţiakov), celoslovenské kolo súťaţe v speve ruskej piesne Ruské 

slovo (druhé miesto dievčat na Slovensku). Jednou z posledných aktivít bol jarný prázdninový 

tábor pre najmenších ţiakov školy. V ŠKD stihli deti Retro popoludnie s dekupáţou, 

Čitateľský maratón a prípravu darčekov pre budúcich prvákov k zápisu. Nakoniec aj zápis 

prvákov pre nasledujúci školský rok sa konal za veľmi sťaţených a náročných hygienických 

opatrení v dvoch aprílových termínoch. Napriek prideleným číslam, o našu školu bol opäť zo 

strany rodičov veľký záujem. Celkovo prišlo k zápisu viac ako osemdesiat záujemcov. 

Vyhoveli sme všetkým, ktorí prišli. Zapísaných bolo nakoniec 72 detí, viac ako desať rodičov 

poţiadalo o odklad povinnej školskej dochádzky. Testovanie ţiakov deviateho ročníka 2020 

bolo z dôvodu „koronakrízy“ zrušené, rovnako aj väčšina pohovorov na strené školy. Na tie 

sa hlásilo celkovo 53 ţiakov deviateho  ročníka. Všetci boli prijatí, aj keď niektorí aţ na 

druhý pokus. Najviac ţiakov sa hlásilo na Strednú odbornú školu strojnícku v KNM (11), 

Gymnázium v KNM (7), Strednú odbornú školu obchodu a sluţieb v Čadci (5) a Strednú 

odbornú školu podnikania v Ţiline (4).   

Aj na základe Usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, všetci ţiaci 

na škole k 30.6.2020 prospeli a ani jednému ţiakovi nebolo udelené výchovné opatrenie. Tí 

ţiaci, ktorí ignorovali online vzdelávanie, neposielali učiteľom vypracované zadania 

a domáce úlohy zo subjektívnych dôvodov, nemali ukončený školský rok k 30.6.2020, ale im 

bolo umoţnené tzv. preskúšanie, teda vyučujúci im zadali úlohy, ktoré počas prázdnin museli 

do 25.8.2020 odovzdať vypracované. Takýchto ţiakov bolo na druhom stupni 11. 

K 31.8.2020 tak všetci ţiaci riadne ukončili školský rok postupom do vyššieho ročníka.  

Vedenie školy vyuţilo zastavenie prevádzky školy, okrem šetrenia energiami, na 

rekonštrukcie a opravy. V Elokovanom pracovisku na Komenského ulici sa vybudovala úplne 

nová učebňa s interaktívnou podlahou, 24 zostavami PC. Vybudovalo sa aj detské ihrisko pre 

deti v ŠKD a ţiakov prvých dvoch ročníkov s preliezkami, hojdačkami, lezeckou stenou, 

šmýkačkou a ruskými kuţelkami. Do školského fitnes centra škola zakúpila dva veslovacie 

trenaţéry, TRX pásy a dve posilňovacie laná. Pre vyučovanie programovania bolo 

zakúpených šesť programovateľných mini robotov. Zrealizovali sme aj zmodernizovanie 

poloodbornej učebne geografie. Riaditeľ školy vypracoval tri projekty s environmentálnym 

zameraním. Projekt Sadovo, vyhlásený občianskym zdruţením Ţivica bol schválený a jeho 

realizácia bude v mesiaci september 2020. Projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní 



a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách  (ClimaEdu), ktorý vyhlásilo Ministerstvo 

ţivotného prostredia spolu s Nórskymi fondmi, bol vypracovaný a odovzdaný na schválenie. 

Projekt To sa očakáva v druhom polroku tohto roka. Škola aj napriek prerušeniu vyučovania 

pokračovala v priebehu školského roka v realizácií projektov Školský program Školské 

ovocie a zelenina, Školské mlieko, Daj odpadu druhú šancu, projektu KIA Motors na rozvoj 

technického a jazykového vzdelávania, Tenis do škôl, My Machine – medzinárodný projekt 

Karpatskej nadácie v spolupráci so SŠ priemyselnou informačných technológii v KNM 

a Ţilinskou univerzitou VŠDS. 

Školský rok to teda bol veľmi atypický a zvláštny. Učitelia ale aj ostatní 

zamestnanci a veríme, ţe aj rodičia ţiakov boli z neho unavení. Čakali nás však dva mesiace 

letných prázdnin. Na záver sa so svojou pedagogickou cestou na škole rozlúčili pani učiteľka 

Mgr. Mária Vlčáková a vychovávateľka ŠKD pani Agnesa Novotná.  
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Mgr. Daniela Čepelová – asistent učiteľa 

Mgr. Katarína Fridrichová – asistent učiteľa 

Zuzana Brezinová – asistent učiteľa 

 

Školský klub: 

 

Agnesa Novotná 

Klára Skácelová 

Anna Zajacová 

Natália Kozelková 

Katarína Holienčíková 



Mgr. Mária Kopasková 

Darina Smrţová 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

 

Dominik Smetana – správca počítačovej siete, koordinátor IKT  

Ing. Jarmila Matisová, Ing. Gabriela Biela – ekonomické oddelenie 

Jozef Jakubík – školník 

Štefan Martinček – školník, údrţbár 

Ing. Vladimíra Klečková – vedúca zariadenia školského stravovania 

Viera Paţičanová, Mária Michnová, Mária Kopasová, Terézia Marčanová, Elena Račková, 

Kristína Labudová  – kuchárky a pomocné sily v kuchyni 

Mária Cabadová, Anna Labudová, Mária Gajdošíková, Zuzana Tatarčiaková, Zuzana 

Šurabová, Alena Kormanová, Jana Šimaliaková, Jarmila Macúšová, Eva Trnovcová - 

upratovačky 

 

 

  

 


