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Bronislava Prášková, IV. trieda 

 

Škola oslávenkyňa 

 

    Sníval sa mi zvláštny sen. Verte, alebo neverte, naša Stráňavská škola sa so mnou 

rozprávala a prezradila mi, že tento rok oslávi piate narodeniny. 

     Tiež sa čudujete? Myslela som si, že naša Škola má už viac rokov. Vysvetlila mi to takto. 

Jeden ľudský rok sa rovná siedmym psím rokom, tak ako desať ľudských rokov rovná sa 

jednému roku našej školy. Pamätala si, ako sa v nej učili moji rodičia a smiala sa, že možno sa 

v nej budú niekedy učiť aj moje deti.... 

Potom mi povedala, aby som si zakryla oči šatkou, ako keď sa hráme s kamarátkami na slepú 

babu. Pošepla mi do ucha, že mi ukáže tajomnú komnatu. Najskôr sme šli vpravo, potom 

chvíľu vľavo, potom hore schodmi a ešte pár krokov dopredu. Viete kam ma doviedla? Do 

riaditeľne!!! 

Zabávala  som sa, lebo tvrdila, že  v tejto  komnate býva duch našej školy. Skrýšu má 

v dolnom šuflíku riaditeľského stola. Keď zazvoní zvonec, spustí sa pesnička a on si tancuje 

na stole. Volá sa Školáčik a robí samé lotroviny! Chodí odchlipkávať učiteľom z čaju, 

schováva prezuvky, pravítka a rozhadzuje toaletný papier. Keď sú prázdniny, sedí na parapete 

okna a smutne čaká, kedy začnú prichádzať žiaci. 

Pri rozlúčke mi Škola  povedala, že má veľmi rada všetkých svojich žiakov a že je šťastná, 

keď  na ňu v dobrom spomínajú. 

Tak dovidenia ŠKOLÁČIK, dovidenia ŠKOLA a krásne narodeniny!!!                          
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Na úvod   :  Zastavme sa... 

 

     Každé jubileum je príležitosťou zastaviť sa na chvíľu, 

vystúpiť z uháňajúceho vlaku času, venovať sa blízkym, 

priateľom, spomienkam. 

     V školskom roku 2012/2013 uplynulo  50 rokov odvtedy, čo 

sa otvorili brány našej školy a 16 pedagógov, 4 prevádzkoví 

pracovníci a 400 žiakov s ich rodičmi prestala zaťažovať 

dvojzmennosť vyučovania a problémy s priestormi. Medzi nami 

je dnes ešte niekoľko takých, čo majú školský rok 1962/1963 

v živej pamäti a určite si vo svojom vnútri premietnu nejeden 

obraz z tohto dňa. Každému z nás nezávisle od dĺžky pôsobenia  

v stráňavskej škole, určite prídu na um mnohé detské tváre 

s očami rozžiarenými úspechom, či zakalenými detskými trápeniami a bolesťou, ale vždy 

túžiaci po poznaní, tisíce vyučovacích hodín, opravených úloh, množstvo papiera popísaného 

prípravami, hláseniami, tabuľkami a plánmi. Iným sa možno v spomienkach vybaví 

nekonečné množstvo okien, schodov, lavíc, tried, opravených kľučiek a stoličiek, .... alebo 

tanierov, príborov, pohárov, čakajúcich na pracovité ruky. 

     A tí, čo ste školu navštevovali ako žiaci, si možno spomeniete na svojho najlepšieho 

kamaráta, alebo obľúbeného, či neobľúbeného učiteľa a samozrejme na nejaký šibalský 

kúsok, ktorý ste vyparatili.  

     Nezávisle od pracovného zaradenia v škole, či obdobia, v ktorom sme v nej pôsobili, alebo 

ešte aj pôsobíme, nás všetkých spája láska k deťom, schopnosť radovať sa z ich radosti, 

smútiť nad ich neúspechmi, prežívať s nimi úspechy i sklamania - a to je vzťah, ktorý dokáže 

človeka povzniesť nad nedocenením spoločnosťou, nevďačnosťou či nadradenosťou. 

     Čistá detská radosť, vďačný pohľad, úprimný úsmev, pozdrav, oznámenie o stužkovej, 

promócii, vysviacke či svadbe – to sú najúčinnejšie lieky proti nevôli a smútku. A myslím si, 

že na tom nič nezmenilo ani striedanie názvov školy, ani prestavby, ani zmeny zákonov, 

učebných osnov, plánov, či zmeny režimov. Vždy to malo a má  spoločného menovateľa: 

dieťa – žiak, rozvíjanie jeho schopností a poznatkov.  

     Veľmi dlho by som musela spomínať a odpovede hľadať v kronike , keby som chcela 

zachytiť čo len časť z toho, čo tvorí 50 ročnú históriu stráňavskej školy. Veď prechádzka ňou 

je prechádzka po veľmi pestrej palete činností, súťaží, podujatí, prekvapení a to v každej 

dobe, hoci dnes má učiteľ, vychovávateľ v zápase o záujem detí veľmi silných súperov – 

internet, počítače, video. 

     Retrospektívny pohľad na uplynulých 50 rokov tejto školy, je neopakovateľný film 

o ľuďoch na rôznych postoch, ktorí sa  výchove a vzdelávaniu mladých ľudí venovali celým 
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svojim srdcom. Za ich nadšenie, obetavosť a usilovnú prácu im patrí obdiv a vrelé 

poďakovanie. Odmenou za vynaložené úsilie je im prosperita a úspechy ich zverencov. 

Mnohí žiaci našej školy rozvíjali svoj um a dnes sú z nich známi  ľudia – nielen v Stráňavách 

a na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde šíria dobré meno stráňavskej školy. 

 

                                   Mgr.Miroslava Brodňanová, riaditeľka školy 

 

 

História školstva v Stráňavách 

( citované zo školskej kroniky z roku 1920 ) 

Škola , čo sa pamätajú ľudia, nebola na stálom mieste, ale sťahovala sa z miesta na miesto. 

Najprv bola u občana Šupeja, to je tam, kde je teraz postavený občan Ján Tabaček, ktorý mal 

dosť priestrannú miestnosť. Tam vyučoval akýsi murár odkiaľsi z Kysuce menom Ján Kontil. 

Za vyučovanie dostával pol štvrtky obilia ( asi 6 litrov) a 2 šestáky na peniazoch. Okrem toho 

chodil šesťrázy do roka po kantáciách a nevyhýbal sa ani rodinám, ktoré nemali 

školopovinných detí. Ľudia dávali mu vajcia, zbožie a ľan. V škole sa učilo len čítať. Školské 

pomôcky boli Šlabikár a katechizmus. Vyučovalo sa i starších žiakov ako 12 ročných. Na 

dochádzku do školy dozoru nebolo, tiež ani začiatok vyučovania nebol presne určený, preto si 

chodil do školy len ten, kto chcel a kedy chcel. Lavíc nebolo. Kolo stien boli neostrúhané 

dosky podopreté drevom, alebo tehlami, na týchto  sedávali žiaci a dávali pozor na učiteľa, 

ktorý si i pri vyučovaní často remeslo prevádzal. Uprostred miestnosti bol stôl. Škola v tej 

dobe vyzerala ako dielňa. Tak vyzerala škola i vyučovanie u nás okolo roku 1848.  
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     Druhá štácia bola na mieste, kde je teraz postavený Ondrej Púček, Hauser a Lončík Ján. By 

sa tomuto sťahovaniu zabránilo, príčiny toho sú jasné, obec postavila školu a to tak, že každý 

občan vystavil určitú výšku stien, iní zasa dali drevo a pokrytie. Merítko, koľko má kto 

vystavať, bolo určené podľa majetku. Tak bola vystavaná vo Stráňavách prvá škola, 

z nepálenej tehly a šindľom pokrytá. Škola táto stojí ešte  dodnes, je obývaná rodinou 

Zemiakovou. 

     Prvým učiteľom v tejto škole bol akýsi Čepek, po ňom Koreň, na zamestnania ich sa nik 

nepamätá. Po nich prišiel Koštial, švec, a Tamborský – stolár. Učilo sa čítať, písať aj rátať. 

Vtedy vyučuje sa v maďarčine súbežne so slovenčinou. Vyučovalo sa len v zime. Kázeň bola 

udržiavaná jako predtým, remeňom, patykom, alebo prútom.  

     Tesne pre svetovou válkou sa mala stavať nová odpovednejšia škola. Veliký vplyv mal 

bývalý richtár Ján Šupej . Škola bola vymeraná a ihneď sa dali do stavania. Stavitelia boli 

Taliani. Už v roku 1914 bola úplne hotová a bola ohradená drevenými rezanými laťami jak 

vidno na obrázku, oblokami učebne obrátenými  na západ. 

 

Prvým učiteľom je Jozef Ďurana, po jeho smrti ( po 3 rokoch) sa vyučovalo málo. Učiteľka 

príde na 2-3 mesiace a zasa odíde. Prestávky vo vyučovaní boli ročné. Tak, že deti nevedeli 

ani maďarsky ani slovensky. Keď nebolo učiteľa niektorí gazdovia posielali deti do Strečna 

do školy. Nastáva doba žiadostí za riadneho učiteľa. 13.októbra 1920 začína sa pravidelné 

vyučovanie so 117 žiakmi v jednej  triede v jednej miestnosti. Takto to bolo až do roku 1929 

kedy sa vyučovalo v jednej miestnosti ale na dve zmeny. Počas tohto obdobia sa vystriedali 

učitelia Bartošíková, Zaimusová, E. Stanek, J. Brcko, V. Kumphandt, A. Plútková. 

V školskom roku 1929/1930  dostali povolenie na 3 triedy – zapísaných bolo už 162 žiakov, 

prišla učiteľka Ľ. Franková, T. Sukopová,  J. Sukop, J. Bernát. 

10.8.1934 – je zavedená povinná osemročná dochádzka, ustanovené sú 4 triedy – 191 žiakov. 

Prišli učitelia K. Havlík, J. Macha, Z. Medvecká, J.Valko, J. Valková, K. Paulenová, J. 

Krautzinger, A. Krautzingerová, - žiakov bolo 206. Znova bola aktuálna požiadavka na 

stavanie novej budovy. Stavať sa započalo v novembri 1941 v celkovej hodnote takmer 

milión korún. V júli 1944 bola do užívania odovzdaná nová škola.  Udalosti  2.svetovej vojny 

a prechod frontu cez obec zmarilo radosť občanov z novej školy. Po odchode frontu 
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a spočítaní škody – tú vyčíslili  na 79 448 korún sa  čakalo sa na opravu. Pokračovalo sa 

v učení v  4. triedach – 1.roč, 2.-3.roč, 4.-5.roč a 6.,7.a 8.ročník. Ale opäť na zmeny. 

 

 

 

Ďalší učitelia boli J. Pekara, M. Mišenková, D. Mišenka, M. Ďurneková. Od roku 1958 -

Blahová, Turčeková, Migrová, Babík, Moravčíková, Macková, Kekely, Kekelyová, Mikuš, 

Intribus, Grešo, Čergeľová, Zazulák, Nemčko, Kopasová. Riadteľom školy bol Mikloš, potom 

Zazuľák. 
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Na hodine telesnej výchovy  V.trieda, škoský rok 1957/58 – triedna učiteľka Jozefa Moravčíková 

Sprava: Miloš Kotuláš, Ivan Vrabec, Štefan Pytel, Miroslav Lúčan, Michal Kučerík, Kamil Daňo, 

Kamil Vereš, Albín Kučera, Štefan Kučerík, Stanislav Špalek, Dominik Ondák, Ján Holboj, Milan 

Prášek, Ladislav Moravčík, Karol Rendár, Jaroslav Ondák, Milan Lúčan, Milan Daňo 

   

     Počet žiakov neustále stúpal a opäť vyvstala potreba väčšej a modernej školy. Od 

novembra 1961 započali prvé práce na novej škole. Tá bola daná do užívania 3.decembra 

1962- nové moderné priestory dostalo 409 žiakov a 17 učiteľov. 

     Pojala 10 tried, zvyšné triedy sa vyučovali ešte v starej budove. Významné bolo to, že 

okrem tried, špeciálnej učebne a kabinetov sme mali možnosť realizácie  na školskom 

pozemku a športovom areáli. Bola to na tú dobu moderná škola. Nové podmienky 

vyučovania, moderné vybavenie umožnilo nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny rozvoj 

vyučovacieho procesu. Do terajšej podoby sa škola, jej okolie dotváralo ešte niekoľko rokov. 

Vybudovanie telocvične, jedálne , výsadba zelene. To všetko svojpomocne šikovnými rukami 

občanov obce ale aj našich žiakov a učiteľov. 
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Historický prehľad zmien školy v Stráňavách 

1948/1949 – Národná škola – 5 tried – 201 žiakov 

1951/1952 – Stredná škola -  4 triedy 

1952/1953 – Jednotná škola 

1953/1954 – Osemročná stredná škola – 4 triedy 

1961/1962 – Základná deväťročná škola – 13 tried – 399 žiakov  

1962/1963 – Základná deväťročná škola – 14 tried  - 409 žiakov  

1975/1976 – Nová  výchovno- vzdelávacia sústava (množiny), 344 žiakov 

                     1.stupeň 1.- 4.ročník , 2.stupeň  5.- 8. (9).ročník 

1978/1979 –  Základná škola ( 8 ročníkov ) – 301 žiakov 

1999/2000 -   Základná škola (9 ročníkov ) – 235 žiakov 

                      Ustanovenie Rady školy  

2007/2008 -   Štátny výchovno-vzdelávací program  pre materskú školu  ISCED-0 

                      Štátny výchovno-vzdelávací program  pre 1.stupeň základnej školy ISCED-1 

                      Štátny výchovno-vzdelávací program  pre 2.stupeň základnej školy ISCED-2 

2008/2009 –  Základná škola s materskou školou – 9 ročníkov  – 178 žiakov 

2013 -           Centrum voľného času pri Základnej škole s materskou školou 

Ako sa zrodila škola 

November 1961 bol významným medzníkom v histórii školstva v Stráňavách. Uskutočnil sa 

slávnostný výkop základov novej budovy. Túto udalosť sprevádzal kultúrny program, do 

ktorého bola zapojená veľká časť obce. 
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Zo spomienok pani učiteľky Eleny Lopčianskej, rodenej Rugalovej 

     Do Stráňav som nastúpila ako mladá učiteľka v školskom roku 1959/1960. Učili sme v 

budove postavenej v roku 1944 s troma veľkými triedami. Ani to neskôr nestačilo, lebo 

stráňavskú osemročku  a neskôr deväťročku navštevovali deti spádových obcí Strečno a 

Mojšova Lúčka. Kapacita nestačila a tak sa postavil „barák“ – drevená budova so štyrmi 

triedami  pokrytá zvnútra heraklitom pribitom pivnými vrchnáčikmi. Učilo sa dokonca 

v hasičskom dome, kde bol v dolných priestoroch obecný úrad a hore kinosála, kde sa konali 

oslavy, tanečné zábavy, divadelné predstavenia i pionierske sľuby a odovzdávanie 

občianskych preukazov našim deviatakom. 

     Bolo nevyhnuté vystavať novú budovu školy. Tak vznikla, možno povedať veľkolepá na 

tieto časy, v širokom okolí obcí jediná budova ani nie za tri roky. Všetci obyvatelia obce 

zadarmo brigádovali či dopoludnia, či popoludní, podľa zaťaženosti v zamestnaní, aj cez 

soboty a nedele na jej výstavbe. 

    Nová škola prijala všetkých žiakov i učiteľov do svojich širokých chodieb, svetlých 

veľkých tried s krásnym vestibulom – vstupnou bránou a šatňami pre každú triedu osobitne. 

A tak sme sa z viacerých budov presťahovali, hoci v zimných mesiacoch, do jednej nádhernej 

viacpodlažnej budovy a zasadli do nových lavíc v triedach s novými katedrami a tiež 

krásnymi posuvnými tabuľami. Všetko bolo presvetlené a moderné. Boli sme  uveličení, 

pretože aj naše ruky mali na tom svoj podiel. Ostali zabudnuté časy, keď starká Bulková, 

školníčka prišla počas vyučovacej hodiny do triedy s naolejovanou dlážkou priložiť do 

obrovskej pece plný uhliak. Rozblčalo sa to a deti ticho a poslušne sedeli v drevených 

laviciach s rukami za chrbtom. V triede ich bolo aj 46, dobré boli a poslušné.  

    Kdeže sú tie časy, keď cez hodinu telesnej výchovy sme sa šli korčuľovať na kvintačkách 

na zamrznutú bažinu pod školou, kde teraz stojí pamätník a kultúrny dom. Aj lyžovať sme sa 

chodili pod Rosinské. A futbal? Ihrisko, plocha obrúbená dvoma brvnami nad sebou zhlobená 

dokopy stĺpikmi z dreva, bolo tiež nami  často navštevované. Žiaci futbalisti dosahovali 

znamenité výsledky aj celonárodne. Aj olympiády sme na nej my učitelia organizovali. Osud 

chcel, aby som naďalej pozorovala napredovanie žiakov v ďalších generáciách, ako sa im 

darí, ako dychtia po poznaní, pretože ja sama som sa stala súčasťou obce Stráňavy. Moje deti 

aj vnuci sedávali a sedia  v laviciach tejto školy. 

     Kdeže  sú tie časy! Bolo to kedysi milé, radostné a pekné. Teraz je to všetko už noblesa. 

                                                                                         

                                       

 



 

 

11 

Prvý školský rok v novej školskej budove 1962/1963 

 

3. decembra 1962 sa slávnostne otvorili brány novej budovy Základnej školy v Stráňavách. 

Školský rok 1962/1963  - Základná deväťročná škola, tried 15, počet žiakov 395,  riaditeľ 

školy Vladimír Žilinčík, zástupca riaditeľa Ján Zazuľák. 

 

Učiteľský zbor: A. Galbová, J. Hrušková, T. Turčeková, M. Dunajovcová, T. Macková, 

M. Nemčko, E. Rugalová, M. Kvasnicová, A. Walterová, O. Debnárová, E. Vrbičanová, 

Ž. Jantová, Martincová, Bizíková, Žilinčíková, Martinove. 

Fotografia  učiteľského kolektívu 1965/66 

 

Horný rad : Bieľaková, Trpišová ,Galová, Vozárová, Macková, Hrušková, Kadlečíková, 

Stred: Kelemenová-školníčka, Galková, Turčeková, Čmelová, Partlová, Juračáková, Bistárová, 

Formánková 

Dolný rad: Zuzíková, Kuderavá, Melová, Zazuľák, Lopčiansky, Šušolík, Krauszová, Walterová 
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Prehľad  učiteľov pôsobiacich v Stráňavách 

21 - 30 rokov  a viac :  Berzáková Z, Hrušková J, Ceterová S, Danajová Ľ, Ondák D, 

Takácsová A, Takács T, Lopčianska E, Trpiš J, Partlová E, Bernátová E, Macková T. 

11 - 20 rokov: Kollárová V, Brodňanová M, Bernátová R, Galková, Smolková E, 

Majerníková Z, Pešková A, Lopčiansky R, Partl Š, Walterová A, Ceterová E 

6 - 10 rokov:  Galová, Turčeková, Nemčko, Juračáková, Zazuľák, Formánková, Krauszová, 

Stehlík, Kadlečíková, Petejová, Siváková, Měkynová, Sládková, Medvecká, Šimurdiaková, 

Stasová, Slezáková, Laurová, Ondáková M, Cisariková, Korbášová, Machynová 

4 - 5 rokov:  Kubelová, Vršanová, Gluchová, Čmelová, Rybárová, Tomaničková, Šechná, 

Menej ako 4 roky:  Malichová, Krajňanská,  Bistárová, Šušolík, Zuzíková, Kuderavá, 

Vozárová, Janošíková, Trpišová, Sotáková, Ďuráková, Čvapková, Lesnícka, Mladenková, 

Klimová, Neomány, Kovačechová, Korčeková, Šmáriková, Rebrošová, Tabačková, 

Kačeríková, Dzurendová, Kobelová, Hlubinová, Kirnerová, Verešová, Eliášová, Sedláková, 

Urbanská, Štefánková, Polievková, Marková, Aberlová, Krupová, Funtíková, Oravík, 

Vranová, Zaťko, Jurčišinová , Pazderníková, Rapaňová, Vráblová, Šišjaková, Pallová, 

Šáliová, Sypták, Weinzettelová, Slivková, Straka, Janušková, Daubnerová, Háčiková, 

Sláviková, Kostolná, Horváthová, Tomaníčková, Domanická, Žideková, Michulková, 

Hušlová, Futáková, Šindlerová Gašparíková, Paučinová, Kiš,  Bayerová 

Prehľad pôsobenia správnych zamestnancov: 

Ekonóm: Duchoňová Žofia – 10 rokov, Komadová Janka -4 roky 

Technické zázemie školy zabezpečovali vo funkcii školníka : Kelemenová  - 14 rokov, 

Smoláková - 12 rokov, Ožvoldík – 4 roky, Holbojová – 20 rokov 

Vo funkcii kuriča  pracovali: Magočová, Rugala, Hreus, Krajčíková, Daňo, Kučera, Cetera, 

Barošinec, Piroha, Betka, Holbojová, Krajčík 

Upratovačky ZŠ Stráňavy: Smoláková, Pytlová, Magočová, Hreusová, Lúčanová, Kučerová, 

Betková, Hasková, Ondáková, Verešová, Holbojová, Kubicová, Sventeková, Lopčianska 

Prehľad zamestnancov v školskej jedálni: 

Vo funkcii vedúcej ŠJ pracovali : T.Macková,J.Rusnáková,E.Lopčianska, A.Chovančíková, 

V.Kučeríková, V.Švaňová, J.Cimbalíková, E.Chrenková, J.Zelenková, Babíková, Lipková 

Kuchárky v ŠJ Stráňavy :  Eviaková, V.Bizíková, Š.Hreusová, M.Ďurneková, M.Ondáková, 

E.Verešová, Z.Tabačková, A.Hollá, M.Betková, M.Pirohová, V.Betková, M.Barošincová, 

D.Bernátová D.Bernátová ,J.Rapaňová , S.Martinková 
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Prehľad riaditeľov a zástupcov riaditeľov školy: 

Nová organizácia školy začína rokom 1948. Za toto obdobie sa vystriedali títo riaditelia a 

zástupcovia: 

Školský rok Riaditeľ školy Zástupca riaditeľa školy 

 

1948- 

 

Dezider    Mišenka 

 

 

1951- 1961 

 

Mikloš  Ján 

 

 

1961-1965 

 

Žilinčík Vladimír 

Zazuľák Ján 

Stehlík Ján 

 

1965 - 1982 

 

Lopčiansky Rudolf 

Zazuľák Ján 

Mgr. Jaroslav Trpiš 

 

1982- 1990 

 

Mgr.Trpiš Jaroslav 

Mgr. Formánková Margita 

Mgr .Ondák Daniel 

 

1990-1991 

 

Mgr.Ondák Daniel 

 

Mgr. Danajová Ľudmila 

 

1991-2000 

 

Mgr.Danajová Ľudmila 

Mgr. Takács Tibor 

Mgr. Ondák Daniel 

Mgr. Smolková Eva 

 

2000- 2008 

 

Mgr.Smolková Eva 

 

Mgr. Bernátová Renáta 

 

2008 -doteraz 

 

Mgr. Brodňanová Miroslava 

 

Mgr. Bernátová Renáta 
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Prehľad počtu žiakov v školských rokoch 1962/1963   –  2012/2013 

Školský rok Počet žiakov Počet tried Školský rok Počet žiakov Počet tried 

1962/1963 406 14 1987/1988 311 11 

1963/1964 409 14 1988/1989 300 11 

1964/1965 430 15 1989/1990 305 12 

1965/1966 462 18 1990/1991 305 11 

1966/1967 437 17 1991/1992 267 10 

1967/1968 476 17 1992/1993 255 9 

1968/1969 369 17 1993/1994 254 9 

1969/1970 432 17 1994/1995 251 9 

1970/1971 375 17 1995/1996 232 9 

1971/1972 363 16 1996/1997 224 9 

1972/1973 403 16 1997/1998 244 11 

1973/1974 328 15 1998/1999 232 10 

1974/1975 348 14 1999/2000 235 10 

1975/1976 344 13 2000/2001 248 11 

1976/1977 322 14 2001/2002 241 11 

1977/1978 301 13 2002/2003 222 9 

1978/1979 283 11 2003/2004 217 10 

1979/1980 262 10 2004/2005 218 10 

1980/1981 257 10 2005/2006 213 10 

1981/1982 215 9 2006/2007 202 10 

1982/1983 245 9 2007/2008 182 9 

1983/1984 251 9 2008/2009 172 9 

1984/1985 301 10 2009/2010 175 9 

1985/1986 315 11 2010/2011 172 9 

1986/1987 312 12 2011/2012 165 9 

   2012/2013 153 9 
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Ako sme 50 rokov zveľaďovali školu 

     V decembri vtedajší riaditeľ školy,  Vladimír Žilinčík, prebral kľúče od novej školskej 

budovy, ktorá bola vybavená novým nábytkom. V ďalších rokoch bolo treba upravovať 

interiér školy a od základu upraviť okolie školy. Všetky práce boli vykonávané svojpomocne. 

1963  -1964  - Výsadba zelene, trávniky, dreviny 

1973  -1975  - Vybudovanie betónových ciest a chodníkov v celom areáli školy 

1979             - Nové izolácie na streche  

1980   - Rekonštrukcia kotolne 

1981  - Vybudovanie školskej jedálne 

1982  -1983  - Prístavba školských dielní 

1997  -1998 - Športový areál- Telocvičňa a posilňovňa 

1997  -1998 - Plynofikácia školy 

2002  - 2003 - Zapojenie sa do projektu Infovek, vybudovanie počítačovej učebne 

2004  -2006  - Začiatok výmeny nábytku v triedach 

2006  -2008 - Rekonštrukcia podláh v kancelárskych priestoroch 

2009 – 2011 - Rekonštrukcia budovy školy, úprava okolia školy, školského dvora  

                     - Rekonštrukcia počítačovej a jazykovej učebne, učebne chémie a fyziky 

                     - Dokončenie výmeny nábytku v triedach 

2012         - Vybudovanie novej učebne IKT s dataprojektorom 

- Začiatok budovania environmentálnej učebne v prírode 

 

- Revitalizácia zvonenia  a školského rozhlasu v budove školy 

 

- Vymaľovanie interiéru školy 

 

- Výmena umývadiel a obkladov, vymaľovanie WC 

 

2013            - Rekonštrukcia sociálnych zariadení  a podlahy v telocvični           
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Pohľad do VIII.triedy                                            Pohľad do IV.triedy 

 

 

                           

Bezpečná výška zábradlia                                             Odborná učebňa  fyziky a chémie 
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Jazyková učebňa                                              Školský klub detí 

 

           

 

 

           

Rekonštrukcia v priestoroch telocvične 
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Rekonštruované sociálne zariadenie - chlapci 

        

Rekonštruované sociálne zariadenia – dievčatá 
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Počítačové učebne s E-beam tabuľami a vizualizérmi     

        

Budovanie enviroučebne                                Projektové vyučovanie 

       

         

Počítačová učebňa                                       Kuchynka  
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Pohľad do súčasnosti 

     Základná škola s materskou školou 1.československého armádneho zboru v Stráňavách je 

v súčasnosti plnoorganizovaná škola, ktorá zabezpečuje povinnú školskú dochádzku pre 

žiakov našej obce a Mojšovej Lúčky. V rokoch 2009 – 2011 prešla najväčšou materiálovou 

zmenou. Na škole bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia okien, sanitárnych zariadení, 

špeciálne triedy boli vybavené technikou na interaktívne vyučovanie. 

Počet žiakov sa dlhodobo výrazne nemení. V ostatných rokoch sme zaznamenali mierny 

pokles. Za posledných 10 rokov navštevuje našu školu priemerne 160 žiakov. 

V školskom roku 2012/2013 navštevuje školu 153 žiakov z toho 88 chlapcov a 65 dievčat. 

Z Mojšovej Lúčky  navštevuje školu 19 žiakov. Škola v zmysle Školského vzdelávacieho 

programu ISCED l a ISCED 2 vyučuje cudzie jazyky, informačno-komunikačné technológie 

a uplatňuje  projektové vyučovanie vo všetkých predmetoch a ročníkoch školy.  

 

Súčasný kolektív zamestnancov školy 

 

Riaditeľka školy : Mgr. Miroslava Brodňanová  

Zástupkyňa riaditeľky školy : Mgr. Renáta Bernátová  

 

Učitelia 1.stupňa 

Mgr. Anna Bayerová 

Mgr. Milada Šechná, vedúca Metodického združenia 1.- 4.roč. a ŠKD 

Mgr. Marcela Ondáková, koordinátor Ochrany života a zdravia 

Mgr. Erika Ceterová, koordinátor Výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Mgr. Jana Šindlerová, koordinátor Environmentálnej výchovy a Protidrogovej prevencie 
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Učitelia 2.stupňa 

Ing. Viera Kollárová, výchovná poradkyňa 

Mgr. Zuzana Korbášová, koordinátor matematických súťaží 

Mgr. Tomáš Kiš, vedúci kabinetu TV a koordinátor športových súťaží 

Mgr. Marcela Stasová, vedúca Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov, vedúca 

knižnice 

Mgr. Tatiana  Geratová, vedúca Predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

Bc. Mária Paučinová, vedúca kabinetu cudzích jazykov 

Mgr. Pavol Hrvol, farár, vyučujúci náboženskú výhovu 

Zita Berzáková, vychovávateľka  

Andrea Kučeríková, asistent učiteľa 

 

Prevádzkoví zamestnanci 

Janka Komadová, ekonómka 

Jana Holbojová, školníčka 

Jana Lopčianska , upratovačka 

Monika Sventeková, upratovačka 

Jaroslav Krajčík, údržbár 

 

Zamestnankyne na MD 

Mgr. Zuzana Machynová, 

Mgr. Zuzana Majerníková,  

Mgr. Janka Slezáková,  

Mgr. Ingrid Porubčanská,  
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Mgr. Eva Laurová  

 

Čo nás teší a načo sme hrdí 

    Život žiakov v našej škole spestruje a oživuje veľké množstvo mimo vyučovacích aktivít a 

dlhoročných úspešných akcií ako je karneval, koledovanie, lampiónový sprievod, 

veľkonočné tvorivé dielne, či vianočný florbalový turnaj. Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú 

viacdňových školských výletov, divadelných predstavení a zaujímavých exkurzií. Pravidelne 

organizujeme plavecký výcvik a obnovili sme aj tradíciu lyžovačiek. V poobedňajších 

hodinách ponúkame našim žiakom pestrú paletu krúžkov : 

  

 Tvorivé dielne 

 Rekreačno-turistický 

 Spoločensko-tanečný 

 Angličtina hrou 

 Konverzácia v anglickom jazyku 

 Príprava na testovanie a prijímacie pohovory – SJL 

 Príprava na testovanie  a prijímacie pohovory – MAT 

 Počítačový krúžok 

 Detský folklórny súbor HÝROVČEK 

 Literárny krúžok 

 Loptové hry 

 Florball – 3.-4.ročník 

 Florball – 5.- 6.ročník 

 Florball – 7., 8. a 9.ročník 

 

Niekoľko názorov  našich žiakov na školu  

Škola mi dala veľa : zážitky, znalosti a najlepšieho priateľa. 

 Mária Novotná – 9.ročník  

Milá naša školička, všetko v sebe máš, od učenia po zábavu, radosť prinášaš. 

Katka Púčková – 9.ročník 

V škole som spoznala veľa super ľudí, mnoho som sa naučia a hlavne som si uvedomila, že 

škola nám je potrebná. 

Gabriela Milová – 8.ročník 
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Škola mi dala vedomosti aj napriek mojej lenivosti. 

Marek Gajdoš – 8.ročník 

 

Slovenčina to je moja nočná mora, informatika všetko zdolá. 

Jakub Ondák – 8.ročník 

 

Keď zazvoní v škole zvonec, 

radovaniu sa je koniec. 

Všetci rýchlo rozopneme batohy, 

zaujmeme svoje polohy 

a začneme písať domáce úlohy. 

Keď pani učiteľka vojde do triedy, 

skončia sa tieto nezbedy. 

Natália Daníčková – 8.ročník 

 

Keď mi ráno budík zazvoní, 

hurá idem do školy. 

V škole veru dobre je, 

občas sa aj zasmejem. 

Dobrá známka poteší 

a zlá nechá jazvu na duši. 

Kristína Hreusová – 8.ročník 
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Turnaj o Pohár predsedu Rady rodičov pod záštitou Juraja Blanára 

 

 

S trofejou z Trnového 
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Pasovanie prvákov 2012 

 

 

Zápis do 1.ročníka  pre školský rok 2013/2014 – Skladáme erb obce Stráňavy 
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Podpis zmluvy o spolupráci so školou vo Fryčoviciach v Čechách 

 

 

Podpis Zmluvy o spolupráci so školou v Polanke –Wielke v Poľsku 
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Vystúpenie Hýrovčeka na Plese rodičov 

 

 

Otvorenie Plesu rodičov, riaditeľka školy Mgr. Miroslava Brodňanová 

a predseda Rady rodičov Mgr. Milan Šechný 
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Na exkurzii v Osviečime 

 

 

Chceme čistú obec 
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Deň narcisov  v spolupráci s Úniou žien Slovenska 

 

Dopravná výchova v praxi 
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Spoločné zdobenie mája s členmi ZO záhradkárov v obci 

 

Stavanie mája 
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Pod piatimi olympijskými kruhmi – máme radi pohyb a šport 

 

 

Športový deň v telocvični 
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Športový deň 

 

Florbalový turnaj 
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Zber papiera 

 

Tvorivé dielne v Krajskej knižnici v spolupráci s  PZ SR v Žiline 
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Deň zdravej výživy 

 

 

Na pltiach po Váhu 
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Na výstave záhradkárov v obci - 2012 

 

Lampiónový sprievod 
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V Banskej Bystrici pri pamätníku SNP 

 

 

 

Záleží nám na životnom prostredí – projektové vyučovanie 
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V jazykovej učebni 
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Exkurzia vo Viedni 

 

 

Na Úrade vlády SR – žiaci 8. a  9.ročníka 
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 Vo vyučovacom procese využívame moderné spôsoby vyučovania – projektové 

vyučovanie, programové vyučovanie, on-line vyučovanie. Žiaci pracujú s interaktívnou 

tabuľou. 

 Pedagógovia majú k dispozíciu modernú techniku, možnosť využitia dataprojektorov, 

vizualizérov a internetu v každej špeciálnej učebni. Rodičia sú o všetkých aktivitách školy 

informovaní prostredníctvom webovej stránky www.zsstranavy.edupage.org , ktorá je v 

prevádzke a pravidelne aktualizovaná od roku 2009. 

 O výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov sa môžu rodičia dozvedieť z internetovej 

žiackej knižky a využívať  učebné materiály  na stránke www.bezkriedy.sk  

 

Naše perspektívy 

      Úlohou základnej školy je umožniť žiakom absolvovať povinnú školskú dochádzku. 

Absolvent základnej školy by mal byť človek pripravený na celoživotné vzdelávanie 

a sebavzdelávanie, človek, ktorý bude vedieť formovať tvorivý štýl života prostredníctvom 

vnútornej motivácie, citovej bohatosti. Človek schopný komunikácie, tolerancie, disponujúci 

vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami, ktoré dokáže tvorivo uplatňovať v praxi, vie sa 

demokraticky správať, konaťa rozhodovať. Pluralitná spoločnosť, ku ktorej spejeme, vyžaduje 

školu, ktorá je pestrá, mnohostranná, každá je jedinečná, plne rešpektujúca vnútorné 

a vonkajšie podmienky. 

 V centre našej pozornosti je žiak, potreby a možnosti jeho rozvoja. Pre kvalitné 

splnenie tejto požiadavky sa zameriame na : 

  skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 zvyšovanie komunikatívnosti vo vyučovaní cudzích jazykov 

 upevňovanie dobrého zdravotného stavu žiakov i zamestnancov školy  

 zvyšovanie  telesnej zdatnosti žiakov 

 modernizáciu technického vybavenia školy 

 prehlbovanie spolupráce  medzi rodinou a školou 

 

„Kvalita má ľudskú dimenziu, tvorí ju človek pre človeka“ 

 

Čo zaželať našej jubilujúcej škole? Dostatok zanietených a obetavých pracovníkov, 

spolupracujúcich rodičov a spoločnosť, ktorá bude chápať význam školy a učiteľského 

povolania. 

http://www.zsstranavy.edupage.org/
http://www.bezkriedy.sk/
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Sme hrdí na svoju obec 

 

Ďakujeme za krásne priestory pre výchovu a vzdelávanie, ale aj pre pokojný život v obci 
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