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50. VÝROČIE

Špeciálna základná škola internátna
v Bytči

1961 - 2011

Ďakujem kaţdému pedagogickému
i nepedagogickému zamestnancovi,
ktorý svojou láskou, citom a dobrosrdečnosťou
v minulosti alebo prítomnosti pomáhal rozvíjať
krehkú osobnosť kaţdého dieťaťa, ktoré bolo
súčasťou histórie našej školy.
Ďakujem zriaďovateľovi školy, rodičom detí
a priateľom školy, ktorí nás podporujú
v napĺňaní poslania pomáhať tým, ktorým osud
doprial byť inými, nie však horšími.
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Špeciálna základná škola internátna
v Bytči
1961 – 2011
Rok 2011 prináša významné jubileum pre našu školu – 50 rokov
od jej zriadenia. Za polstoročnicu svojho fungovania vychovala
mnoho ţiakov, zamestnala veľa pedagógov a nepedagogických
zamestnancov, zúčastnila sa rôznych spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí, stála pri zrode mnohých z nich. Postupom
času získavala pochopenie verejnosti a stala sa dôleţitou inštitúciou
pre celé okolie.
Päťdesiatročná existencia školy nám dáva priestor zastaviť sa,
zamyslieť sa a uvedomiť si nielen jej poslanie, ale aj relatívnosť
času, mnoţstvo vykonanej práce a myšlienok premenených na
skutočnosť.
A v neposlednom rade – ponúka nám príleţitosť obzrieť sa do
minulosti, pochopiť neľahkú cestu jej vývoja, zhodnotiť súčasnosť
a plánovať budúcnosť.

HISTÓRIA NAŠEJ ŠKOLY SA ZAČALA PÍSAŤ V ROKU 1961.
Osobitná škola v Bytči bola zriadená a otvorená 1.9.1961 odborom
školstva a kultúry ONV v Ţiline, ako jednotriedna škola pre
vzdelávanie „duševne zaostalých detí“. Umiestnená bola
v priestoroch Základnej deväťročnej školy na Revolučnej ulici, ktorá
jej dočasne zapoţičala jednu miestnosť a najnutnejší inventár. Svoju
činnosť začínala s 5 ţiakmi a triednou učiteľkou Štefániou
Korenákovou, ktorá bola zároveň prvou riaditeľkou školy.

Štefánia Korenáková

Pani Štefánia Korenáková pracovala v našej škole 17 rokov, z toho
vo funkcii riaditeľky školy 15 rokov a ďalšie roky pôsobila ako
učiteľka.
V ďalších dňoch školského roka 1961/1962 postupne pribúdali ţiaci
rôzneho veku z celého okolia Bytče, ich počet sa rozrástol na 16.
V triede bolo potrebné zriadiť päť oddelení pre ţiakov 1. aţ 5.
ročníka. Rodičia ţiakov mali veľkú radosť, ţe sa zriadila škola,
v ktorej ich deti našli pochopenie, príjemné prostredie a moţnosť
vzdelávať sa primerane svojím moţnostiam.
Do konca školského roka škola vlastnila 16 lavíc, 3 skrine, písací stôl
a najnutnejšie učebné pomôcky. Na konci školského roka sa
uskutočnila prehliadka ţiackych prác a školský výlet do „chotára
Bytče“. Školská dochádzka ţiakov bola splnená na 97,37%.

V školskom roku 1962/1963 stúpol záujem o prijatie ďalších ţiakov do
školy, avšak priestorové podmienky to zatiaľ nedovoľovali. V piatich
oddeleniach sa učili ţiaci 2. aţ 6. ročníka. „Zoznamovali sa
s čiastočnými dejinami boja nášho ľudu za lepší život, poznávali
klíčenie semien a práce na družstevnom poli. Vyšívali, pracovali so
stolárskym náčiním s pokúšali sa hrať divadlo. Na konci školského
roka podnikli zájazd do Rajeckých Teplíc“ – z kroniky školy.

Riaditeľka školy Štefánia Korenáková s časťou ţiakov

Vládna politika štátu podporovala zriaďovanie a rozširovanie
osobitných škôl, preto sa aj ONV v Ţiline po dohode s MNV v Bytči
rozhodli rozšíriť vtedajšiu jednotriednu osobitnú školu na trojtriednu
internátnu so sídlom v Bytči. Pre tento zámer bolo potrebné prideliť
škole vlastnú budovu, jednu z troch starých voľných škôl. Škola
získala budovu na ulici SNP (dnešná Treskoňova ulica).
S renováciou budovy sa začalo vo februári 1963, práce však
postupovali veľmi pomaly a ani na konci školského roka neboli
ukončené.
Z kroniky školy: „Tešíme sa na nový školský rok, ktorý zahájime
v našej novej škole, ktorá bude útulnejšia, pohodlnejšia, vhodnejšia
a hlavne naša.“

V školskom roku 1963/1964 sa začalo vyučovať vo vlastnej budove
školy. Rekonštrukcia ešte nebola dokončená, 12 ţiakov sa
vzdelávalo v jednej triede. Prijatie ďalších ţiakov a umiestnenie detí
s celoročnou starostlivosťou bolo zatiaľ odloţené na neurčito.
Na prvom rodičovskom zdruţení 29.10.1963 sa stanovil pribliţný
dátum nástupu ďalších ţiakov do školy.
13.1.1964 bola slávnostne otvorená prvá budova Osobitnej školy
internátnej (OŠI) v Bytči. Radosť ţiakov a zamestnancov z vlastných
priestorov bola obrovská. Do školy nastúpilo ďalších 10 ţiakov.
Školu tvorili tri menšie svetlé triedy s 22 ţiakmi, o ktorých sa staralo
15 zamestnancov – 2 učiteľky, 4 vychovávateľky, hospodárka,
sociálna pracovníčka, 2 kuchárky, krajčírka, práčka, domovníčka
a 2 upratovačky. Štyri miestnosti v budove slúţili ako spálne pre
potreby internátu. Ďalej sa tam nachádzala riaditeľňa, zborovňa,
kancelária, jedáleň s kuchyňou a krajčírska dielňa (pre zamestnanú
krajčírku). Na dvore za budovou školy stála kôlňa, ktorá bola
prerobená na práčovňu .
Prvá budova školy – kresba pána Bohuša Behríka (1967)

Naša prvá budova bola postavená v roku 1911 aţ 1912 na mieste
bývalého domu bytčianskeho kata, na ulici Slovenského národného
povstania, ľudovo volanej „katovská“.
V budove sídlila Štátna ľudová škola maďarská, k ktorej sa do roku
1918 vyučovalo iba maďarsky. Od tohto roku bola vyučovacím
jazykom slovenčina a škola zmenila názov na Štátna ľudová škola.
Zbúraná bola v roku 1979.

Budova školy na ulici SNP (rok nezistený)

Budova školy na ulici SNP okolo roku 1975

Vchod do budovy

1965 – pred prvou budovou školy

Horný rad zľava: Pavlína Levková, Júlia Drahňáková
Dolný rad zľava: Vincka Krumplíková, Anna Galová, Anna Krúpová, Štefánia
Korenáková, Anna Špániková, Mária Múdra, Katarína Kasagrandová

Školský dvor

Ţivot školy prebiehal so starosťami, radosťami a povinnosťami ako
v kaţdej inej škole. Odlišnosťou bola iba skutočnosť, ţe mnohí
obyvatelia mesta a blízkeho okolia nechápali význam a poslanie
školy a zamestnanci sa stretávali s nepochopením, neprijatím
a odstrkovaním. Prínos osobitných škôl najlepšie chápali a najviac
ocenili rodičia mentálne zaostalých detí, aj preto sa počet ţiakov
naďalej zvyšoval a škola zápasila s nedostatkom priestorov pre
vytvorenie nových tried.
V roku 1967 boli škole poskytnuté dve miestnosti v Základnej
deväťročnej škole na Mierovej ulici. Vytvorené triedy boli nevhodné,
studené, vlhké a tmavé, prerobené zo starej umyvárne a zborovne
s rozlohou 3x6m. Začali sa vyskytovať časté zdravotné problémy
ţiakov aj učiteliek. Taktieţ vzťahy s učiteľmi základnej školy neboli
práve najlepšie, ich správanie presne vystihovalo postoje a názory
väčšiny obyvateľov mesta na osobitnú školu v tomto období.
Napriek všetkým ťaţkostiam sa zamestnanci školy snaţili dokázať
opodstatnenosť vzdelávania ţiakov s mentálnym postihnutím
a potrebu vytvorenia vhodných podmienok. Nepriazeň okolia
zamestnancov školy spojila a vytvorila medzi nimi dobré pracovné aj
ľudské vzťahy. Postupne zvyšovali kvalitu vyučovania, získavali
cenné vedomosti a skúsenosti v rozvíjajúcej sa oblasti špeciálnej
pedagogiky, hľadali vhodné metódy a postupy v práci s mentálne
postihnutými ţiakmi, aby aj títo mali moţnosť získať základné
vedomosti, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.
Skúsenosti so vzdelávaním a výchovou v osobitných školách si
učitelia vymieňali aj na rôznych školeniach a vzájomných stretnutiach
s učiteľmi iných škôl.
V roku 1968 škola nadviazala druţbu s Osobitnou školou internátnou
v Krpeľanoch, na základe ktorej boli realizované výmenné
prázdninové pobyty detí z obidvoch škôl.
V rokoch 1968 aţ 1975 sa skvalitňovala práca učiteľov aj
vychovávateľov, vznikali záujmové krúţky, ktoré podporovali kultúrny,
manuálny a fyzický rozvoj ţiakov. Postupne vznikol krúţok šikovných
rúk, ktorý viedla Vincka Krumplíková, neskôr Emília Palková
a Genoveva Hrtánková. Tanečný krúţok viedla Emília Gajdošíková,
neskôr PaedDr. Anna Krušinová. Bábkový krúţok viedla Verona
Hulínová, neskôr PaedDr. Anna Krušinová. Spevácky krúţok viedla
Vincka Krumplíková.
V tomto období bol zorganizovaný prvý športový deň pri príleţitosti
MDD a uskutočnená prvá výstava výtvarných prác ţiakov. Do
vzdelávania sa zaviedla dopravná výchova.
V školskom roku 1974/1975 škola nadviazala druţbu so Zvláštní
školou v Jablonném, okres Česká Lípa.

1967 – pedagogický kolektív

Horný rad zľava: Mgr. Viola Kováčiková, Mária Tomaníková, Milan Korenák,
Antónia Šušolová, Anna Galová, Mária Blašková
Dolný rad zľava: Anna Čmárová, Emília Gajdošíková, Štefánika Korenáková,
Vincka Krumplíková, Verona Hulínová

1967 – školský karneval

1975 – prvomájové oslavy

Zľava: Emília Gajdošíková, Anna Galová, Vincka Krumplíková, Anna Čmárová
Genoveva Hrtánková

Školský rok 1975/1976

Zľava: Emília Gajdošíková, Štefánia Korenáková, Mgr. Viola Kováčiková,
PaedDr. Anna Krušinová, Vincka Krumplíková

V školskom roku 1976/1977 nastúpila do funkcie riaditeľky školy pani
Blanka Pániková, ktorá viedla školu 11 rokov. Od roku 1987
pracovala ako učiteľka, celkovo pôsobila v našej škole 17 rokov.

Blanka Pániková

Za prácu v školstve získala mnohé ocenenia:
- medailu za rozvoj Stredoslovenského kraja
- verejné uznanie ONV za prácu a rozvoj školstva
- Štátne vyznamenanie prezidenta republiky za obetavú prácu
V školskom roku 1978/1979 navštevovalo školu 36 ţiakov, pracovalo
v nej 20 zamestnancov. Škola nadviazala druţbu s Osobitnou školou
internátnou v Litovli (okres Olomouc), ktorá pretrvala viac ako 10
rokov. Predstavovala
spoluprácu, vzájomné návštevy, výmenu
skúseností zamestnancov a kaţdoročné výmenné pobyty ţiakov
počas letných prázdnin v obidvoch zariadeniach.
Koniec 70 – tych rokov znamenal pre školu ďalšiu zásadnú zmenu.
Budova školy bola určená na asanáciu a v priebehu náročného
týţdňa prebehlo sťahovanie do neďalekej obce Veľké Rovné.

17.4.1979 sa začalo vyučovanie vo Veľkom Rovnom, neľahké
obdobie v ţivote našej školy. Na pracovisku boli pre všetkých zloţité
podmienky, budova chátrala, opravy boli z ekonomických dôvodov
nemoţné. Zimy bývali kruté, často bez vody a elektrickej energie.
Budova školy vo Veľkom Rovnom

Vianoce 1979 – deti s nariadenou ústavnou výchovou

1979 – pani učiteľka Anna Balalová

V roku 1981 úspešne ukončili štúdium na UK v Bratislave dve naše
zamestnankyne – Mgr. Viola Kováčiková a PaedDr. Anna Krušinová
a stali sa prvými učiteľkami so špeciálno-pedagogickým vzdelaním
v našej škole.
22. júna 1984 sa konalo dlho očakávané slávnostne otvorenie novej
budovy školy v Bytči na Mičurovej ulici 364/1, ktorá je doposiaľ
hlavnou budovou školy.
V budove sa nachádzala riaditeľňa, jedna kancelária pre hospodárku
a vedúcu jedálne, štyri triedy, telocvičňa a umyváreň so sprchami.
Súčasťou školy bola školská jedáleň s kuchyňou a skladom,
krajčírska dielňa a práčovňa. Oproti hlavnej budove stála
zrekonštruovaná budova internátu.
V školskom roku 1984/1985 navštevovalo školu 44 ţiakov, z toho
bolo 15 ţiakov s nariadenou ústavnou výchovou. Počet zamestnancov sa rozrástol na 22.
Pred hlavnou budovou školy – slávnostné otvorenie

V strede: riaditeľka školy Blanka Pániková a námestníčka ministra školstva
pani Marejková

1984 – slávnostné otvorenie novej budovy školy

Zľava: školský inšpektor Mgr. Ján Kriţan, zástupcovia mesta a odboru
školstva, riaditeľka školy Blanka Pániková

1984 – zamestnanci školy

Horný rad zľava: Anna Balalová, Mária Ďuriníková, Vlasta Hacajová,
Viola Kováčiková, Genoveva Hrtánková, Drahuša Škorubová,Anna Knocíková
Dolný rad zľava: Vincka Krumplíková, Oľga Churá, Anna Macejíková,
Marta Krkošková, Eva Ninisová, PaedDr. Anna Krušinová, Emília Gajdošíková

Školský internát bola dvojposchodová budova, na ktorej prízemí sa
nachádzala kancelária vedúcej vychovávateľky, herňa, klubovňa
a veľká spálňa pre 7 detí. Na poschodí bolo šesť spální pre 17 detí.
1984 – pred budovou internátu

2008 – budova školy zboku a budova internátu

Budova internátu dnes

V školskom roku 1987/1988 sa stala riaditeľkou školy pani
Elena Makovická, ktorá tu pôsobila 4 roky. Prvou zástupkyňou
riaditeľky v histórii školy bola menovaná PaedDr. Anna Krušinová.

Elena Makovická

Do roku 1987 sa v našej škole vzdelávali ţiaci 1. aţ 5. ročníka, ktorí
odchádzali na druhý stupeň do Osobitnej školy internátnej
v Krpeľanoch alebo do osobitných škôl v Ţiline.
V školskom roku 1987/1988 škola získala budovu na Dukelskej ulici
v Bytči, bývalý rodinný dom, ktorý bol počas letných prázdnin roku
1987 prerobený pre potreby vzdelávania ţiakov 2. aţ 4. ročníka.
V budove boli tri menšie a jedna väčšia trieda, šatňa, kuchynka
a malá miestnosť slúţiaca na uskladnenie učebných pomôcok.
Ţiaci 5. aţ 7. ročníka sa vyučovali v hlavnej budove školy.
V školskom roku 1988/1989 sa stala naša škola plnoorganizovanou,
prvýkrát otvorila triedy pre 84 ţiakov 1. - 8. ročníka. V tomto roku v
škole pracovalo 34 zamestnancov.
Budova školy na Dukelskej ulici

V roku 1988 sa v našej škole po prvýkrát organizovalo školské kolo
recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín.

Rok 1988 priniesol ţiakom a pedagógom ďalší radostný okamih,
dobudovali sa školské dielne a boli odovzdané do uţívania. Budova
školských dielní je jednou z najstarších budov v meste, to však v tom
čase nič nemenilo na jej významnom prínose pre našich ţiakov, pre
ktorých je rozvoj manuálnych zručností prioritou, základným
predpokladom získania učňovského vzdelania a úspešného
zaradenia sa do pracovného procesu.
Ţiaľ, dnes sú školské dielne vo veľmi zlom stave, najnutnejšia je
oprava strechy. A škola opäť zápasí s nedostatkom finančných
prostriedkov.

Školské dielne

1989/1990 – školský výlet do Terchovej

Zľava: Alţbeta Frniaková, Oľga Churá, PaedDr. Alena Szimková, Mgr. Ján
Kriţan

1989/1990 – absolventi školy (s nariadenou ústavnou výchovou)

Po rokoch nás naši bývalí ţiaci prídu navštíviť, zaspomínať si
a porozprávať o svojom ţivote po odchode z našej školy.

Niektorí nám napíšu, pošlú fotografie.

1.1.1990 odišla zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Anna Krušinová
vykonávať funkciu okresnej školskej inšpektorky v Ţiline. Do funkcie
zástupcu riaditeľky školy nastúpil Mgr. Ján Kriţan.
Koncom januára 1990 sa uskutočnili voľby na funkciu riaditeľky
a zástupkyne riaditeľky školy. Voľby potvrdili vo funkcii riaditeľky
školy pani Elenu Makovickú, za zástupkyňu riaditeľky školy bola
zvolená Mgr. Anna Ďurajková.

V roku 1991 bola zvolená za riaditeľku školy Mgr.Viola Kováčiková,
ktorá zasvätila ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami celý svoj ţivot. V našej škole pôsobila 41 rokov a postupne
prechádzala všetkými pracovnými pozíciami. Do školy nastúpila
v roku 1966 ako vychovávateľka, neskôr pracovala ako vedúca
vychovávateľka, od roku 1981 ako učiteľka. 13 rokov zastávala
funkciu riaditeľky školy.

Mgr. Viola Kováčiková

V roku 2001 obdrţala ocenenie Ministra školstva SR za celoţivotnú
prácu v školstve.

1992/1993 - časť zamestnancov školy

Zľava: Ida Benešová, Mária Kokavcová, Mgr. Viola Kováčiková, Mgr. Ján
Kriţan, Mgr. Anna Ďurajková, Mgr. Beáta Šipulová, Marta Krkošková

1993/1994 – školský karneval

Mgr. Anna Ďurajková

1.1.1993 sa stala zriaďovateľom školy Školská správa II. v Banskej
Bystrici. Prerušila sa spolupráca s materiálno-technickým strediskom
v Ţiline, čo sa odrazilo v slabej vybavenosti školy a v nedostatočnom
financovaní.
V marci 1993 získala Osobitná škola internátna v Bytči právnu
subjektivitu a v roku 1996 sa stal zriaďovateľom školy Krajský úrad
v Ţiline.
1994 – z kroniky školy: „Milé prekvapenie a potešenie pri srdci, keď
píšu o našej škole v denníkoch Smer a Práca. Nie sú to slová hany,
ale pochvaly a uznania. Nech sa verejnosť dozvie, kde je škola,
v ktorej namiesto prísneho pohľadu rozdávajú pohladenie a úsmev.“
V školskom roku 1995/1996 školu navštevovalo 78 ţiakov, opäť bola
zavedená povinná deväťročná školská dochádzka.
25.9.1996 privítala naša škola návštevu z Dánska, ktorá bola
nadšená milým prijatím a programom našich detí. Tie mali radosť
z pekného daru charakteristického pre Dánov – stavebníc Lego.
V tom istom školskom roku získala škola na základe absolvovaného
školenia pedagógov kompletnú učebňu Lego Dacta.
1996/1997 – časť pedagogického kolektívu

Zľava: Mária Kokavcová, Emília Nemčeková, Jarmila Baláţová, Mgr. Viola
Kováčiková, Mgr. Anna Ďurajková, hospodárka školy Mária Gajdošíková

1997 – časť zamestnancov školy

Zľava: Helena Vavrušková, Oľga Chrastová, Ľudmila Huboňová
Sprava: Eva Ninisová, Marta Krkošková, Ján Kriţan, Helena Kocúrová, Oľga
Churá, Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Eva Kováčiková

1999 – časť zamestnancov školy

Vľavo: Helena Vavrušková
Sprava:Mária Gajdošíková,Eva Ninisová, Marta Krkošková, Anna Macejíková,
xxx, Ľudmila Huboňová

1996 – vianočná besiedka

Vianoce1997 – časť detí s nariadenou ústavnou výchovou

Vľavo: pani vychovávateľka Adriana Sakalová
Vpravo: riaditeľka školy Mgr. Viola Kováčiková

V školskom roku 1997/1998 ţiaci 5. aţ 9. ročníka po prvýkrát
absolvovali základný plavecký výcvik v Povaţskej Bystrici vďaka
finančnej podpore Slovenského červeného kríţa v Ţiline.

1998 – školský výlet Vršatecké Podhradie

Vľavo vzadu: Mgr. Anna Ďurajková, Mgr. Beáta Šipulová
Vpravo vpredu: Alţbeta Frniaková
Vpravo vzadu: Jarmila Baláţová

Priestory školy nepostačovali zvyšujúcemu sa počtu ţiakov, bolo
potrebné vytvoriť ďalšie triedy. Z tohto dôvodu bola pre školu v roku
1996 zakúpená ďalšia budova, pôvodne rodinný dom, ktorý sa
nachádzal v blízkosti hlavnej budovy školy. Budova bola vo veľmi
zlom stave, vyţadovala rozsiahlu rekonštrukciu a čiastočnú dostavbu.
Budova školy pre 5. aţ 9. ročník pred rekonštrukciou

Stavebné práce boli ukončené v roku 2002.
V dvojposchodovej budove vzniklo šesť tried, z ktorých bola neskôr
jedna vyčlenená pre počítačovú učebňu, cvičná kuchynka pre potreby
pracovného vyučovania, kancelária zástupkyne riaditeľky školy,
zborovňa a dva kabinety učebných pomôcok.

1. septembra 2000 sa zmenil pôvodný názov školy na názov
Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI) v Bytči.
V školskom roku 2001/2002 sa zvýšil počet ţiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia, a tak sme opäť po niekoľkých
rokoch otvorili samostatné ročníky pre vzdelávanie ţiakov B variantu.
Vďaka sponzorskému daru od Slovenského červeného kríţa v Ţiline
sme svojpomocne vybudovali na priestranstve za hlavnou budovou
školy vydláţdené posedenie s krbom a lavičkami, ktoré je s obľubou
vyuţívané pri rôznych akciách ţiakov.
2001 – oddych po účelovom cvičení

V roku 2002 začal vychádzať na podnet Mgr. Danuši Strečanskej
školský časopis „Školáčik“. Redakčnú radu tvorili: pani učiteľka
Jarmila Baláţová, Mgr. Anna Ďurajková, Mgr Janka Kalašová,
Mgr. Eva Kováčiková a Mgr. Danuša Strečanská.
V školskom roku 2002/2003 sa naši ţiaci zúčastnili Matematickej
olympiády ţiakov 8. a 9. ročníkov špeciálnych škôl v Ostrave, kde sa
umiestnili na 1., 4., 5. a 10. mieste.

V školskom roku 2002/2003 sa niekoľkí ţiaci II. stupňa zapojili do
literárnej súťaţe „Čarovný príbeh“. Pod vedením Mgr. Janky
Kalašovej vytvorili bohato ilustrovanú knihu povestí viaţucich sa
k Bytči a k okolitým obciam.
Autori knihy Čarovný príbeh

2003/2004 – školský výlet Svätý Anton (Banská Štiavnica)

Sprava: Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Beáta Šipulová

1.9.2003 sa ţiaci II. stupňa začali vzdelávať v zrekonštruovanej
budove školy na Mičurovej ulici 367/3. Slávnostné otvorenie novej
budovy sa konalo 27.10.2003 za prítomnosti zástupcov Krajského
školského úradu v Ţiline, Mestského úradu v Bytči, projektanta
a zhotoviteľa stavby.
Budova školy pre 5. aţ 9. ročník po rekonštrukcii

2003 – pred vchodom novej budovy (z denníka Smer)

Zľava : riaditeľka školy Mgr. Viola Kováčiková a pani vychovávateľky Mária
Bachoríková a Alţbeta Frniaková

Počítačová učebňa

Cvičná kuchynka

V roku 2003 získala škola certifikát „Škola podporujúca zdravie“,
ktorej koordinátorom bola Mgr.Beáta Šipulová, Mgr. Valéria Kuceljová
a Bc. Miroslava Hanulíková. V duchu poslania organizujeme pre
ţiakov zábavno – edukačné akcie, ktorými prispievame k utváraniu
návykov zdravej výţivy a zdravého ţivotného štýlu mladej generácie.
1.3.2003 bola pri škole zriadená Krajským školským úradom
v Ţiline Špeciálno-pedagogická poradňa, dnešné Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP). Odborní zamestnanci tejto
organizačnej zloţky školy zabezpečujú špeciálno-pedagogickú
starostlivosť deťom a mládeţi so zdravotným znevýhodnením od
raného detstva do ukončenia prípravy na povolanie. Tieţ poskytujú
konzultácie a prednášky rodičom a odborné poradenské sluţby
učiteľom materských a základných škôl najmä pri individuálnych
formách vzdelávania detí a mládeţe so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP) v beţných školách.
Od roku 2009 organizuje CŠPP pre ţiakov so ŠVVP v priestoroch
ŠZŠI v Bytči denné letné tábory s bohatým programom a mnoţstvom
špeciálno-pedagogických intervencií pod vedením odborných
zamestnancov CŠPP.
.
V CŠPP pracuje psychológ, psychopéd, logopéd, somatopéd,
surdopéd, fyzioterapeut a administratívny zamestnanec.
Počas intervencie

Psychopédka CŠPP Mgr. Eva Kováčiková

Priestory CŠPP

Logopédka CŠPP Mgr. Eva Poljaková

Miestnosť administratívnej zamestnankyne CŠPP

Zuzana Frolová

Rehabilitácia, ako súčasť činnosti CŠPP, napomáha klientom
k väčšej samostatnosti, sebestačnosti, prispieva k zlepšeniu kvality
ich ţivota s vyhliadkou ich postupného zaradenia sa do spoločnosti.
Miestnosť fyzioterapeuta CŠPP

2011 – denný letný tábor CŠPP

Psychologička CŠPP Mgr. Alena Búšovská

Denný letný tábor CŠPP – poznávanie bytčianskeho zámku

Denný letný tábor CŠPP – muzikomaľba

Psychopédka CŠPP Mgr. Boţena Bašová

Hippoterapia

V roku 2004 bola vymenovaná za riaditeľku školy Mgr. Anna
Ďurajková, ktorá zastáva túto funkciu dodnes. Do našej školy
nastúpila v roku 1986 ako učiteľka, od roku 1990 pracovala vo funkcií
zástupkyne riaditeľky školy.
Do ţivota ţiakov aj zamestnancov priniesla mnoho zmien, nastúpila
cestu modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovania
odbornosti pedagogických zamestnancov. Zamerala sa na
zavádzanie inovatívnych metód a foriem do edukácie našich ţiakov,
na rozvoj počítačovej gramotnosti a vyuţívanie netradičných
pracovných techník v predmetoch výchovného zamerania,
na
zveľaďovanie priestorov školy a jej okolia.
Podporuje pedagógov v ďalšom vzdelávaní formou školení,
seminárov, cyklických vzdelávaní a kurzov. Je zástankyňou tvorby
projektov, ako formy získavania finančných prostriedkov na
zabezpečenie aktivít pre ţiakov, rozvoj školy a skvalitnenie
materiálno-technického vybavenia.

Mgr. Anna Ďurajková

Od školského roka 2004/2005 vykonávala funkciu zástupkyne
riaditeľky školy Mgr. Danuša Strečanská.
V tomto školskom roku sme po prvýkrát zriadili triedu pre ţiakov
prípravného ročníka s triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Kvaššayovou.
V školskom roku 2005/2006 bol prvýkrát zriadený ročník pre ţiakov
C variantu s triednou učiteľkou Jarmilou Baláţovou.
31.12.2005 bola uskutočnená transformácia špeciálnych internátnych
škôl, v ktorých boli umiestnené deti s nariadenou ústavnou výchovou.
1.1.2006 prešlo 13 detí s nariadenou ústavnou výchovou
a 8 zamestnancov z našej školy pod rezort MPSVaR a všetci boli
delimitovaní pod Detský domov v Bytči.
Deti s nariadenou ústavnou výchovou boli celoročne umiestnené
v našej škole počas obdobia 43 rokov. Bola im domovom a kolektív
zamestnancov rodinou. Určite najbliţšími im boli pani vychovávateľky, ktoré s nimi trávili odpoludnia, noci a víkendy, trávili s nimi
sviatky, spoločne s deťmi sadali k štedrovečernému stolu.
Pani vychovávateľky sa s deťmi pripravovali na vyučovanie,
kontrolovali im školský prospech a pomôcky. Na záujmovej činnosti
rozvíjali ich sebaobsluţnú činnosť, manuálne zručnosti, výtvarné,
hudobné, tanečné, divadelné a športové schopnosti, pripravovali ich
na školské besiedky a na reprezentáciu školy pri rôznych
podujatiach. Poznávali s nimi prírodu, kultúru, tradície, vysvetľovali im
rôzne ţivotné situácie.
Pomocné pani vychovávateľky učili deti všetky beţné práce
v domácnosti. Spoločne ustielali postele, skladali bielizeň, čistili obuv,
upratovali izby, prášili koberce. Učili ich samostatnosti, zodpovednosti
a pracovitosti. Zdieľali s deťmi radosti aj starosti, nahrádzali im mamy
a snaţili sa ich čo najlepšie pripraviť do ţivota.
Za celé obdobie existencie školského internátu v ňom pracovalo veľa
vychovávateliek, mnoho z nich dlhé roky. V roku 1965 bola vytvorená
funkcia vedúcej vychovávateľky (v niektorých rokoch neobsadená),
ktorú zastávali postupne:
pani Verona Hulínová 1965 – 1978
Mgr. Viola Kováčiková 1978 – 1981
Anna Balalová 1981 - 1984
Narcis Stachová 1984 – 1990
PaedDr. Jozefína Lobotková 1990 – 1991
Mária Bachoríková 1991 - 1992
Alţbeta Frniaková 1998 – 2000
Darina Plačková 2000 - 2004
Monika Calajová 2004 - 2006
Adriana Sakalová 2009 - dodnes

2006/2007 – pedagogický kolektív

Horný rad zľava: Mgr. Eva Kováčiková, Ing. Ján Šípovský, Mgr. Janka
Kalašová, Mgr. Mária Beniačová, Mgr. Erika Cedzová, Bc. Zuzana Zrebná,
Mgr. Viola Kováčiková, Emília Koledová, Helena Kocúrová
Dolný rad zľava: Mgr. Beáta Šipulová, Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Boţena
Bašová, Mgr. Danuša Strečanská

2006 – Európsky deň rodiny s školy

Pani učiteľka Helena Kocúrová

V školskom roku 2006/2007 bolo v našej škole zaškolených
117 ţiakov A, B, C variantu v dvanástich triedach. V školskom
internáte bolo ubytovaných 15 detí, školský klub detí (ŠKD) navštevovalo 38 ţiakov.
Počas letných prázdnin v roku 2006 bola prevedená rekonštrukcia
internátu. Na poschodí boli zrekonštruované spálne, prízemie bolo
upravené a prispôsobené aktuálnym potrebám školy a Centra
špeciálno-pedagogického poradenstva. Čiastočne bol vyriešený
dlhodobý problém s nedostatkom priestorov.
12.9.2006 bol internát po rekonštrukcii slávnostne odovzdaný do
uţívania.

Riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková a prednosta Krajského školského
úradu v Ţilina Ing. Peter Weber

V októbri 2006 sa zúčastnilo 20 ţiakov II. stupňa spolu s riaditeľkou
školy Mgr. Annou Ďurajkovou a pani učiteľkou Jarmilou Baláţovou
medzinárodného projektu "Interkultúra" vo Švajčiarsku, v detskej
dedinke Pestalozzi. Ţiaci spoznávali krajinu a nových priateľov
z Poľska, Ruska, Srbska. Prezentovali kultúru, tradície a osobitosti
Slovenska a oboznamovali sa s krajinami svojich nových priateľov.
Program bol náročný, striedali sa zaujímavé pracovné aktivity
a poznávacie zájazdy. Pobyt ţiakov obohatil o nové vedomosti,
skúsenosti a priateľstvá.

Vľavo: Mgr. Anna Ďurajková

Vpravo: Jarmila Baláţová

Počas letných prázdnin v roku 2007 sme zrealizovali na školskom
dvore výstavbu športového ihriska s umelým povrchom, ktorú sme
zabezpečili zo sponzorských finančných prostriedkov. Prípravné
práce sme zvládli svojpomocne a športové náčinie sme čiastočne
financovali z prostriedkov získaných z projektov. Neskôr, vďaka
úspešnému projektu, pribudla aj plocha so stolnotenisovým stolom.

O dva roky neskôr sme z finančných prostriedkov z darovacieho účtu
prostredníctvom Nadácie Pro Charitas, ktorá nám poukázala čiastku
2% z daní, zakúpili drevené preliezačky a vytvorili sme detské
ihrisko slúţiace na rozvoj pohybovej aktivity a obratnosti ţiakom
niţších ročníkov a neskôr aj škôlkarov.

V školskom roku 2008/2009 sme prijali prvých škôlkarov, Krajský
školský úrad v Ţiline zriadil Špeciálnu materskú školu (ŠMŠ). Svoju
činnosť začínala so 14 deťmi a tromi pani učiteľkami. Jej riaditeľkou
je Mgr. Anna Ďurajková.
Umiestnená bola (a dodnes je) v priestoroch internátu, ktoré boli
upravené a prispôsobené potrebám menších „ţiačikov“ ako tí, na
ktorých sme boli doposiaľ zvyknutí. Bolo nutné vymeniť inventár,
zakúpili sme vhodné stoly, stoličky, prístelky, pomôcky...
V súčasnosti navštevuje ŠMŠ 14 detí, o ktorých rozvoj sa starajú tri
pani učiteľky. Ich činnosť je rôznorodá, pestrá a zaujímavá.
Organizujú veľa aktivít, pri ktorých deti získavajú mnoţstvo podnetov,
skúseností a poznatkov. Pravidelne sa zapájajú aj do činnosti a akcií
školy, prezentujú sa kultúrnymi vystúpeniami na rôznych podujatiach.
Školský rok 2008/2009

Mgr. Gabriela Kristelbauerová

2009/2010 – návšteva škôlkarov v Mestskej kniţnici v Bytči

2010/2011

Vľavo: Mgr. Michaela Kráľová, vpravo: Mgr. Martina Ištoková

Po ukončení školského roka
2008/2009 odišla do dôchodku
Mgr. Danuša Strečanská a do funkcie zástupkyne riaditeľky školy
bola menovaná Mgr. Boţena Bašová, ktorá zároveň vykonáva
funkciu výchovnej poradkyne.
Školský rok 2009/2010 bol pre pedagógov mimoriadne náročný.
Realizovali sme projekt z Operačného programu: Vzdelávanie pod
názvom „Sme iní, ale nie horší – učíme sa moderne“. V priebehu
celého školského roka sme organizovali pod vedením odborných
lektorov školenia a kurzy pre pedagógov, aplikovali sme získané
zručnosti vo vyučovacom procese a uskutočnili sme kurzy
záţitkového učenia pre ţiakov.
Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu
a obohatiť ho o nové pracovné postupy a techniky. Praktickou
činnosťou získať nové poznatky, osvojiť si nové zručnosti, overiť ich
pouţiteľnosť a modifikáciu podľa veku ţiakov a vhodne ich
zakomponovať do Školského vzdelávacieho programu.
Kurz paličkovania

Zľava: Ing. Emília Šulajová, Ing. Jana Valterová

Kurz – práca s drôtom

Zľava: Mgr. Mária Beniačová, Mgr. Milan Macháček, Mgr. Milada Randová,
Mgr. Eva Kováčiková

Netradičné techniky pri práci v dielni

Zľava: Bc. Mária Chabadová, Adriana Sakalová, Lívia Sliviaková

V rámci projektu nadviazala naša škola medzinárodnú spoluprácu so
školou Förderzentrum der Lebenshilfe e.V. v nemeckom meste
Weissenburg. V priebehu dvoch rokov sme vzájomne spoznávali
svoje školy, ţiakov, výchovno-vzdelávací proces, záujmovú
a výchovnú činnosť, historické pamiatky a prírodné krásy oboch miest
a ich okolia. Navzájom sme získali nové poznatky, skúsenosti
a nových priateľov.

2010 – návšteva z Nemecka

V posledných rokoch sa počet ţiakov školy pohybuje okolo 110,
14 detí navštevuje Špeciálnu materskú školu. Školský klub
navštevuje 22 ţiakov a v školskom internáte je umiestnených 15
ţiakov.
V škole pracuje 41 zamestnancov, z toho 18 učiteľov, 4 asistentky
učiteľov, 6 vychovávateľov, 3,4 zamestnancov CŠPP a 10 nepedagogických zamestnancov.
Riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Boţena Bašová
Vedúca výchovy: Adriana Sakalová

Učitelia ŠZŠI:

Učiteľky ŠMŠ:

Mgr. Mária Beniačová

Mgr. Martina Ištóková

Mgr. Jana Ďurajková

Mgr. Michaela Kráľová

Mgr. Alena Korduljaková

Bc. Michaela Mahdoňová

Mgr. Eva Kováčiková
Mgr. Valéria Kuceljová

Vychovávatelia:

Mgr. Eva Luptovská

Anna Belúchová

Mgr. Júlia Moravíková

Emília Cedzová

Mgr. Zdena Počarovská

Bc. Mária Chabadová

Mgr. Milada Randová

Miroslav Kurinský

Mgr. Ján Sagan

Lívia Sliviaková

Ing. Ján Šípovský
Ing. Emília Šulajová

Zamestnanci CŠPP:

Ing. Jana Valterová

Mgr. Boţena Bašová
Mgr. Alena Búšovská

Asistenti učiteľov:

Patrik Čička

Bc. Miroslava Hanulíková

Mgr. Jana Ďurajová

Bc. Stela Lukáčová

Zuzana Frolová

Mgr. Katarína Mičurová

Mgr. Eva Kováčiková

Narcis Stachová

Mgr. Eva Poljaková

Nepedagogickí zamestnanci:
Róbert Adamov

Zuzana Frolová

Eva Bočejová

Gabriela Janáčková

Oľga Bočejová

Anna Pinčíková

Jana Dobošová

Anna Raţdíková

Kamila Dzuríková

Bc. Eva Sedliačková

2011 – zamestnanci školy

Prvý rad zľava (sediaci): Eva Bočejová, Júlia Moravíková, Michaela
Mahdoňová, Michaela Kráľová, Stela Lukáčová, Kamila Dzuríková, Oľga
Bočejová, Mária Chabadová, Eva Luptovská
Druhý rad zľava: Jana Dobošová, Boţena Bašová, Patrik Čička, Eva
Kováčiková, Zuzana Frolová, Eva Poljaková, Jana Ďurajková, Valéria
Kuceljova, Miroslava Hanulíková, Milada Randová, Zdena Počarovská, Eva
Sedliačková, Anna Ďurajková
Tretí rad zľava: Anna Raţdíková, Jana Valterová, Lívia Sliviaková, Emília
Cedzová, Anna Belúchová, Alena Búšovská, Emília Šulajová, Katarína
Mičurová, Martina Ištóková, Ján Sagan, Anna Pinčíková, Ján Šípovský, Alena
Korduljaková
Štvrtý rad zľava: Mária Beniačová, Gabriela Janáčková
Piaty rad: Miroslav Kurinský

AKTIVITY A ÚSPECHY
Výchovno-vzdelávací proces v špeciálnych školách má svoje
odlišnosti a špecifiká v porovnaní so vzdelávaním v beţných
základných školách. Sú však oblasti, v ktorých sa naši ţiaci vyrovnajú
zdravým deťom a dosahujú v nich mimoriadne úspechy a ocenenia.
Spev, tanec, výtvarné schopnosti, šport a manuálna zručnosť našich
detí je obdivuhodná a prináša im do ţivota radosť z úspechu, ktorý
kompenzuje ich zdravotný handicap.
Za obdobie existencie školy sa naši ţiaci zúčastnili mnohých
prehliadok a súťaţí, na ktorých získali popredné miesta, významné
ocenenia a uznanie. Od roku 1978, kedy sa uskutočnil I. ročník
okresnej súťaţnej prehliadky v záujmovej umeleckej činnosti
cigánskej mládeţe, sa naši ţiaci úspešne zapájajú do speváckych,
recitačných, divadelných a tanečných súťaţí a prehliadok.
Uţ v školskom roku 1979/1980 sme získali v II. ročníku menovanej
okresnej súťaţnej prehliadky 1. miesto v sólovom speve a 2. miesto
v zborovom speve, o rok neskôr tieţ 1. miesto v tanci.
1979 – pred tanečným vystúpením

PaedDr. Anna Krušinová

Aktivity organizované pre ţiakov osobitných škôl nezostali bez
povšimnutia a články o úspechoch našich ţiakov uverejňované
v denníkoch Cieľ a Smer, tešili všetkých zamestnancov a motivovali
ţiakov do ďalšej činnosti.
Postupom času začali jednotlivé špeciálne školy organizovať rôzne
podujatia v rámci okresu a kraja. Dodnes poriada kaţdá špeciálna
škola svoje tradičné akcie a podujatia, na ktorých sa prezentujú,
alebo súťaţia ţiaci ostatných špeciálnych škôl z blízkeho, ale aj
vzdialenejšieho okolia. Takto sa naši ţiaci zúčastňovali a zúčastňujú
rôznych
recitačných,
speváckych,
tanečných,
divadelných
a športových súťaţí, tvorivých dielní a výstav výtvarných a iných
ţiackych prác v rámci Ţilinského kraja a Trenčianskeho kraja.
Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ spomeňme oblastnú súťaţ v prednese
poézie a prózy Otvorené srdcia a Slovenský slávik v Povaţskej
Bystrici, Ranené vtáčatá v Ruţomberku, spevácku súťaţ Trenčiansky
slávik, Do-re-mi v Turzovke, prehliadku moderného tanca vo
Svederníku, Divadelnú Šuju, prezentáciu umeleckej činnosti
bytčianskych škôl Na krídlach radosti.
Príprave ţiakov na kultúrne podujatia sa venujú triedni učitelia,
učitelia vyučujúci slovenský jazyk a vychovávateľky. Úspešných
ţiakov ďalej pripravovali a pripravujú:
- recitácia: Mgr. Janka Kalašová, Mgr. Danuša Strečanská
- spev: pani vychovávateľka Vincka Krumplíková, pani učiteľka
Jarmila Baláţová, Mgr. Valéria Kuceljová, Mgr. Júlia Moravíková
- divadlo: pani vychovávateľky Genoveva Hrtánková, Verona
Hulínová, PaedDr. Anna Krušinová, pani vychovávateľky Mária
Bachoríková, Alţbeta Frniaková, Lívia Sliviaková , Mgr. Milada
Randová
- tanec: pani vychovávateľka Emília Gajdošíková, PaedDr. Anna
Krušinová, pani učiteľka Emília Nemčeková, pani vychovávateľky
Genoveva Hrtánková, Darina Plačková, Mgr. Mária Beniačová,
Mgr.Boţena Bašová

V školskom roku 1995/1996 organizovala škola I. ročník regionálnej
prehliadky poézie, prózy a spevu Hviezdoslavov Kubín a Zorničkin
slávik. Kaţdoročne sa koná pod názvom Hviezdoslavov Kubín
a Bytčiansky slávik dodnes.

TVORIVÉ DIELNE poskytujú našim ţiakom moţnosť predviesť svoju
zručnosť, pracovné schopnosti, osvojené techniky a postupy práce
pri spracovaní rôzneho materiálu, vytvárajú príleţitosť naučiť sa niečo
nové od ţiakov iných škôl. VÝSTAVY rôznych výrobkov umoţňujú
ţiakom prezentovať svoju prácu a šikovnosť.

Od vzniku regionálnej výstavy prác ţiakov špeciálnych škôl „Slnko
v duši“, organizovanej KŠÚ v Ţiline, sme kaţdoročne prezentovali
manuálnu zručnosť, tvorivosť a fantáziu našich ţiakov.

V školskom roku 2004/2005 bola naša škola organizátorom výstavy
ţiackych prác a výrobkov špeciálnych škôl ţilinského regiónu.
V školskom roku 2005/2006 sme sa zúčastnili workschopu
a prezentácie škôl na akcii Fórum pedagogiky v Bratislave, kde sme
prezentovali nielen vlastnú školu, ale aj zriaďovateľa KŠÚ v Ţiline.
Pracovné vyučovanie je v špeciálnych školách profilujúcim
predmetom, kaţdý špeciálny pedagóg je v tomto predmete odborník.
Na našej škole sa rozvoju manuálnej zručnosti ţiakov venujú všetci
učitelia a vychovávatelia, vzniká veľa pekných prác, ktoré
prezentujeme na rôznych výstavách v rámci okresu a kraja.
Dlhoročne sa zapájame do výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v Bytči
a do výstavy výrobkov ţiakov bytčianskych škôl Fantázia z odpadu,
zúčastňujeme sa tvorivých dielní v Ţiline na Hurbanovej ulici a v ZUŠ
v Povaţskej Bystrici, aktivity Zdobený medovník v Čadci, súťaţe
tvorivosti ţiakov špeciálnych škôl Svetlušky v Povaţskej Bystrici.
Zručnosť pri práci na PC sme prezentovali na podujatí Môj priateľ
počítač v Ţiline na Hurbanovej ulici.
Realizáciou výstav ţiackych výrobkov sa zaoberali a zaoberajú pani
učiteľka Jarmila Baláţová, Emília Nemčeková, Mgr. Alena
Korduljaková, Mgr. Boţena Bašová a Mgr. Júlia Moravíková.

2009 – výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry v Bytči

Mgr. Júlia Moravíková

VÝTVARNÉ ZRUČNOSTI našich ţiakov bývajú pravidelne
oceňované a uznávané. Kaţdoročne zasielame okolo 200 výtvarných
prác našich ţiakov do 15 aţ 20 rôznych celoslovenských, ale aj
medzinárodných súťaţí a prehliadok. Na úspechoch ţiakov v tejto
oblasti má zásluhu predovšetkým Mgr. Boţena Bašová, v minulosti
pani učiteľka Oľga Churá a pani učiteľka Jarmila Baláţová.
2006 – výtvarná súťaţ Európa v škole

Martin Bučo - ocenenie

Zapájame sa do celoslovenských výtvarných súťaţí a prehliadok
vyhlasovaných MŠVVaŠ SR, MŢP SR, Slovenským olympijským
výborom, SPP Bratislava, SPN Bratislava, ÚĽUV Bratislava, ŠEVT
Bratislava, do výtvarného salónu Zdruţenia na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v SR, celoslovenského Výtvarného salónu
znevýhodnených detí a celoslovenskej Výtvarnej súťaţe prof. Karola
Ondreičku, výtvarných súťaţí zdravotne postihnutých detí a mládeţe,
do výtvarných súťaţí súkromnej ZUŠ v Povaţskej Bystrici, ZUŠ
v Ruţomberku, ZUŠ v Topoľčanoch, CVČ v Bytči, celoslovenských
výstav zameraných na rôzne témy týkajúce sa rodiny, ţivota v škole,

zdravého ţivotného štýlu, prírody, zvierat, ľudí rôznych profesií
a celosvetových problémov, ekológie, hladu, drogových závislostí ai.
Ďalej sú to výtvarné súťaţe Európa v škole, Krajina nádeje, Dúha,
Moderná škola, Dielo Tvojich rúk, Slovenské srdce, Dobšinského
rozprávkovo, Galandova matka, Gorazdovo výtvarné Námestovo,
Poznáš tajomstvo grafiky, Textilné variácie a výstava Farby jesene.
Z medzinárodných spomeňme súťaţ Medzinárodná výtvarná tvorba
detí a mládeţe Zelený svet, Medzinárodnú umeleckú výstavu
Umeleckého centra vo Fínsku, Slovensko – poľskú súťaţ Bohúňova
paleta, Medzinárodnú súťaţ detskej tvorivosti v Spojených arabských
emirátoch a Svetovú prehliadku umeleckých prác ţiakov v Taiwane.
2009 – ocenenie vo výtvarnej súťaţi zdravotne postihnutých detí
a mládeţe „Pozri, je to dokáţem“, organizovanej Turčianskym
kultúrnym strediskom v Martine

Ocenený Dominik Matúšek s moderátorom
a akad. maliarom Dušanom Kállayom

Martinom

Nikodýmom

ŠPORTOVÉ PODUJATIA patria medzi ţiakmi k najobľúbenejším.
Úspešne sa zúčastňujeme Športových hier na regionálnej úrovni,
nezriedka získavame popredné umiestnenia. V školskom roku
1993/1994 sme získali 1.miesto a dve 3. miesta v celoslovenskom
kole, v roku 2003/2004 osem prvých miest v rámci Ţilinského kraja.
Zúčastňujeme sa tieţ futbalových stretnutí, minifutbalový turnaj v ŠZŠ
v Martine nám priniesol od školského roka 2003/2004 tri zlaté poháre

2003 – minifutbalový turnaj v ŠZŠ v Martine

Od roku 2007 je naša škola zaregistrovaná v Hnutí špeciálnych
olympiád, ktorého cieľom je poskytovať deťom a dospelým ľuďom
s mentálnym postihnutím celoročný cyklus tréningov a súťaţí vo
všetkých druhoch olympijských športov. Dať im moţnosť rozvíjať
svoje fyzické schopnosti, zaţiť radosť z úspechu a získať nových
priateľov. HŠO má viac ako 500 tisíc dobrovoľníkov po celom svete,
ktorí pomáhajú z lásky k športu, z lásky k človeku.
Na Slovensku tento program realizuje Slovenské hnutie špeciálnych
olympiád (SHŠO), ktoré je amatérskou organizáciou dobrovoľníkov.
Pod ich záštitou sa pravidelne zúčastňujeme Národných atletických
pretekov, Národných pretekov v plávaní v Košiciach, Vianočného
unifikovaného futbalového turnaja v Púchove, na ktorom tvoríme
zmiešané futbalové druţstvo spolu so študentmi Gymnázia v Bytči.
Zúčastňujeme sa a organizujeme Európsky futbalový týţdeň.
Slovenský zväz športovcov so zdravotným postihnutím organizuje
Majstrovstvá SR v krose (beh do vrchu) v Košiciach, Majstrovstvá SR
ZP v atletike – Atletika mostom a Istropolitana Indoor v Bratislave.

2008 – Vianočný unifikovaný futbalový turnaj v Púchove

Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím organizuje
Majstrovstvá SR v krose v Košiciach a Majstrovstvá SR mentálne
postihnutých v plávaní v Povaţskej Bystrici.
2010 – Majstrovstvá Slovenskej republiky MP v plávaní

Martin Biznár – štvornásobný víťaz vo svojej kategórií

2008 – Národné atletické preteky

Od roku 2007 v spolupráci so SZŠ MP organizuje naša škola
Majstrovstvá SR MP v stolnom tenise a Atletický fonendoskop MP
pre ţiakov B variantu.
2010 – IV. ročník MS v stolnom tenise MP

Zľava: Róbert Adamov, Adriána Sakalová, Mgr. Júlia Moravíková,
Mgr. Boţena Bašová, Mgr. Eva Kováčiková, Ing. Emília Šulajová, Mgr. Eva
Luptovská, Mgr. Valéria Kuceljová, Bc. Miroslava Hanulíková, Bc. Mária
Chabadová, Mgr. Alena Korduljaková

2011 – Atletický fonendoskop

Mgr. Zdena Počarovská

Naši športovci sa zúčastnili aj medzinárodných športových stretnutí,
na čo sme veľmi hrdí. V roku 2009 reprezentovali SR na Letných
svetových hrách športovcov so zdravotným znevýhodnením v Liberci,
na ktorých sa zúčastnilo 1350 športovcov z 38 krajín.
V roku 2010 sa so spoluhráčmi z Gymnázia v Bytči zúčastnili
Stretnutia mladých futbalistov v Ríme.
2010 – Stretnutie mladých futbalistov v Ríme

Zadný rad vľavo: Mgr. Zdena Počarovská, v strede Mgr. Jozef Švrhovný,
vpravo: Mgr. Miriam Brabcová

Veľmi dobrá spolupráca roky pretrváva medzi našou školou
a základnými školami okresu Bytča. Najmä bytčianske základné
školy, ZŠ na Ulici mieru a ZŠ na ulici Eliáša Lániho, prijímajú našich
ţiakov ako rovnocenných partnerov a súperov, zapájajú ich do
športových súťaţí, ktoré organizujú.
Zúčastňujeme sa Majstrovstiev okresu v stolnom tenise v ZŠ v Bytči
na Ulici mieru, Majstrovstiev okresu vo futbale v Predmieri, Súľove
a v Štiavniku, cezpoľného behu poriadaného ZŠ v Liptovskom
Mikuláši, kaţdoročne absolvujeme poţiarnu a dopravnú súťaţ medzi
bytčianskymi školami, zapojili sme sa do Okresnej súťaţe mladých
záchranárov CO.

Máj 2000 – poţiarnícka súťaţ v Bytči

Vpravo: Mgr. Beáta Šipulová

2010 – dopravná súťaţ

V škole pracuje Metodické zdruţenie učiteľov, učiteľov ŠMŠ
a vychovávateľov, Predmetová komisia SjaSVP a Predmetová
komisia MaPVP, vedúca školskej kniţnice, koordinátor Zdravej školy,
environmentálnej výchovy a drogovej prevencie. Kaţdé zdruţenie
a koordinátor pripravujú počas školského roka akcie pre ţiakov
s vlastnou tematikou a zameraním. Sú to rôzne aktivity pri príleţitosti
Svetového dňa Zeme, vody, duševného zdravia, zdravého ţivotného
štýlu, Medzinárodného dňa školských kniţníc, Mesiaca knihy, MDD,
výchovné koncerty a divadelné predstavenia, aktivity týkajúce sa
ekológie a ochrany ţivotného prostredia, ľudových tradícií a zvykov.
Organizujeme vítanie nových ţiakov – Zoznámte sa, prosím, Dračiu
olympiádu s výrobou šarkanov, Európsky deň rodiny a školy, Beh
o jablko a Beh Terryho Foxa, Superstar, Mikulášske stretnutie,
Vianočnú besiedku, zimné hry v prírode a súťaţ v stavaní snehuliakov, školský karneval, rozlúčku s Morenou, Z rozprávky do rozprávky,
Poznaj a chráň!, školské kolo HK a BS, Farebný svet – kreslenie na
chodník, Beţ, kolobeţka, beţ!, exkurzie a školské výlety.
Mikulášske stretnutie nám dlhé roky spestrujú študenti Dopravnej
akadémie zo Ţiliny. Vo vhodných maskách predvádzajú svoj program
a zapájajú ţiakov do netradičných súťaţí.
Veľmi peknú spoluprácu máme s Gymnáziom v Bytči, ktorého
študenti pripravujú pre našich ţiakov predvianočné stretnutie pod
názvom „Ukryté v škatuli od topánok“.
Spolupracujeme aj s Centrom voľného času v Bytči, ktoré pripravuje
pre našich ţiakov poučné aktivity a divadelné predstavenia.
2008 – Marec – mesiac knihy

Vľavo: Mgr. Mária Beniačová

2008 - MDD

2009 – Školský karneval

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Program ochrany a podpory mládeţe SR
Hodina deťom
Medzinárodný projekt Komunitné školy na ceste k multikulturalizmu
Infovek
Vzdelávanie FIT učiteľa
Zdravá škola
Otvorená škola
Otvorená škola – on line metodické materiály pre učiteľov a ţiakov
špeciálnych škôl
E – learningové vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím
Enviroprojekt
Premena tradičnej školy na modernú
Prichádzame včas a odborne pomáhame
Elektronizácia a
čitateľskú kultúru

revitalizácia

školských

kniţníc

–

Rozvíjame

V súčasnosti predloţený projekt na posúdenie a schválenie pod
názvom „Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní“

ZAMESTNANCI ŠKOLY 1961 – 2011
Adamčíková
Adamov
Adamovičová
Bachoríková
Balalová
Baláţová
Bardyová
Bašová
Belúchová
Benešová
Beniačová
Benovičová
Beňová
Bieliková
Blašková
Bočejová
Bočejová
Bočejová
Bondora
Bušfyová
Búšovská
Calajová
Cedzová
Cedzová
Cedzová
Cedzová
Čička
Čmárová
Dadlíková
Dobošová
Dobroňová
Drahňáková
Drgoncová
Ďurajka
Ďurajková

Katarína
Róbert
Terézia
Mária
Anna
Jarmila
Ľubica
Boţena
Anna
Ida
Mária
Katarína
Dana
Veronika
Mária
Anna
Eva
Oľga
Peter
Silvia
Alena
Monika
Emília
Erika
Helena
Mária
Patrik
Anna
Zuzana
Jana
Helena
Júlia
Darina
Marek
Anna

Ďurajková
Ďurajková
Ďuriníková
Dzuríková
Feješová
Frniaková
Frolová
Fulierová
Gajdošík
Gajdošíková
Gajdošíková
Gajdošíková
Galiová
Galová
Goldmanová
Hacajová
Hančíková
Hanková
Hanulíková
Hnátková
Hrabošová
Hrehorová
Hrtánková
Huboňová
Hulínová
Chabadová
Chrastová
Churá
Ištoková
Jamrich
Janáčková
Jančová
Jankovychová
Jantáková
Kajdová

Jana
Jarmila
Mária
Kamila
Mária
Alţbeta
Zuzana
Mária
Pavol
Anna
Emília
Mária
Jana
Anna
Anna
Vlasta
Magda
Mária
Miroslava
Anna
Mária
Zuzana
Genoveva
Ľudmila
Verona
Mária
Oľga
Oľga
Martina
Imrich
Gabriela
Miroslava
Oľga
Boţena
Anna

Kalašová
Kaluţná
Kasagrandová
Keblúšková
Kemková
Klundová
Kmecíková
Knocíková
Kocúrová
Kočišíková
Kokavcová
Koledová
Korduljaková
Korenáková
Kováčiková
Kováčiková
Krajčiová
Kráľová
Kremeňová
Kristelbauerová
Kriţan
Krkošková
Krumplíková
Krúpa
Krúpová
Krúpová
Krušinová
Kuceljová
Kučavíková
Kudelčíková
Kucharíková
Kurinský
Kvaššayová
Lagová
Levková
Lobotková
Lukáčová
Luptovská

Janka
Elena
Katarína
Miroslava
Mária
Tatiana
Anna
Helena
Mária
Mária
Emília
Alena
Štefánia
Eva
Viola
Katarína
Michaela
Anna
Gabriela
Ján
Marta
Vincka
Marián
Anna
Katarína
Anna
Valéria
Daniela
Mária
Mária
Miroslav
Zuzana
Pavlína
Jozefína
Stela
Eva

Macejíková
Macková
Mahdoňová
Makovická
Malíková
Malobický
Melocíková
Mešterová
Mičietová
Mičudová
Mičurová
Michútová
Mikolášová
Mikulová
Mikušová
Moravíková
Múdra
Nemčeková
Ninisová
Ninisová
Pajger
Palatínusová
Palková
Pánik
Pániková
Papánková
Papíková
Pinčíková
Plačková
Plšková
Počarovská
Pokorná
Poljaková
Ponechalová
Prítelová
Randová
Raţdíková
Rumanová

Anna
Katarína
Michaela
Elena
Rudolf
Martina
Pavlína
Marta
Boţena
Katarína
Mária
Jozefína
Jana
Jozefína
Júlia
Mária
Emília
Anna
Eva
Peter
Alena
Emília
Ján
Blanka
Mária
Zuzana
Anna
Darina
Pavlína
Zdenka
Mária
Eva
Zuzana
Katarína
Milada
Anna
Anna

Sagan
Sakalová
Sedliačková
Skostková
Sliviaková
Slunčíková
Stachová
Strečanská
Szimková
Šáleková
Šamajová
Šefarová
Šípovský
Šipulová
Šiška
Šišková
Škorubová
Škrkoňová
Špániková

Ján
Adriana
Eva
Štefánia
Lívia
Marcela
Narcis
Danuša
Alena
Irena
Dana
Miroslava
Ján
Beáta
Štefan
Mária
Drahomíra
Irena
Anna

Šulajová
Šušolová
Takáčová
Talafová
Tomaníková
Tomanová
Vaclavíková
Valterová
Valterová
Vavrušková
Vavrušková
Voloníková
Weberová
Wieslerová
Zrebná
Ţigová
Ţilinčárová
Ţilková

Emília
Antónia
Helena
Mária
Mária
Katarína
Anna
Janka
Mária
Helena
Katarína
Anna
Gabriela
Daniela
Zuzana
Dana
Anna
Jozefína

POUŢITÉ ZDROJE:
Školské kroniky I.,II., III.
Výpovede bývalých zamestnancov
Školský album fotografií
Súkromné fotografie bývalých a súčasných zamestnancov
Fotografie Štátneho archívu v Bytči

www.szsibytca.sk

