Od jednotriedky k efektívnemu základnému školstvu
BUDOVA PRVEJ ŠKOLY V OBCI UŽ NESTOJÍ
Prvá škola v obci bola zriadená v roku 1873 pri evanjelickej farnosti. Bola pristavaná k rodinnému domu na súčasnej Košariskej ulici č. 45. Spočiatku bola
jednotriedna s vyučovacím jazykom nemeckým. V roku 1905 bola škola prebudovaná na dvojtriedku a ako sídlo školy slúžila až do roku 1962, kedy bola
postavená nová 20-triedna škola. Odvtedy budova chátrala a obec ju predala na skladové priestory Jednote SD Bratislava-vidiek. Budova dnes už nestojí a ani sa
nepodarilo získať jej fotografiu, predstavujeme ju na jednoduchom nákrese.

BUDOVA KLÁŠTORA SESTIER SV. KRÍŽA BOLA SÍDLOM ŠKOLY AŽ DO ROKU 1962
V rokoch 1911 – 1962 sídlom školy bola budova bývalého kláštora sestier sv. Kríža na súčasnej Jánošíkovskej ulici. Do roku 1945 tu sídlila Ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským a
nemeckým, od roku 1945 Národná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Od roku 1953 školu navštevovali aj žiaci druhého stupňa a škola bola premenovaná na Osemročnú strednú školu.
Na fotografii
vpravo sú
žiaci
s riaditeľom
školy
a vyučujúcou
sestričkou
z roku 1937.
Budova kláštora v 30. rokoch minulého
storočia.

V roku 1953 boli k obom stranám budovy
kláštora pristavané ďalšie triedy.

Chlapčenská trieda 1.-3. ročník Ľudovej
školy v roku 1911.

Letná konštrukcia na cvičenie umiestnená
na školskom dvore v bývalom kláštore
nahrádzala chýbajúcu telocvičňu.

V roku 1927 už priestory kláštora nepostačovali pre pribúdajúce triedy žiakov, preto
boli v budove na súčasnej Jánošíkovskej ulici č. 29 tiež zriadené triedy Národnej
školy. Budova slúžila ako národná škola do roku 1953.

Tablo absolventov Osemročnej strednej školy
v roku 1956-57.

Žiaci 1. triedy Národnej školy
v bývalom kláštore v šk. r. 1949-50
s pani učiteľkou Margitou Vallovou.

Pretože v budove
kláštora nebolo
dostatok miesta pre
všetky triedy, v roku
1953-1954 boli v tejto
budove na súčasnej
Hlavnej ulici dočasne
zriadené dve triedy
základnej školy.
V budove zároveň bola
aj úradovňa MNV.

V ROKU 1962 BOL V OBCI VYBUDOVANÝ NOVÝ AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Až vybudovanie novej školy
s dvoma priestrannými budovami
vyriešilo problémy s nedostatkom
priestorov pre pribúdajúce triedy.
Škola mala 20 tried, chýbala však
telocvičňa, školská jedáleň
a priestory pre školskú družinu.
Do roku 1980 stáli v areáli len dve
budovy.

Žiaci 9.B triedy s riaditeľom školy
Jánom Hostiakom v šk. r. 1962-63.

Pohľad na budovy školy v roku 1965.

Na fotografii z r. 1967
je provizórna školská
jedáleň, ktorá bola
prerobená z bývalého
skladu stavebného
materiálu, ako
jedáleň slúžila do
roku 1982 a následne
bola odstránená.

V ROKOCH 1980-82 K BUDOVÁM ŠKOLY PRIBUDLA TELOCVIČŇA A JEDÁLEŇ

Letecký pohľad na dobudovaný areál
školy z roku 2005.

Stavba telocvične začiatkom roka 1980 (vľavo) a už v októbri
bola teločvičňa otvorená. Vpravo: Budovanie ihrísk v roku
1985. Otvorenie telocvične a vybudovanie ihrísk zefektívnilo
vyučovanie telesnej výchovy.

Telocvičňa je bohato využívaná nielen
pri školskom vyučovaní, ale aj na
záujmovú činnosť žiakov a organizácií.

Budova jedálne a družiny
v roku 2002.

V školskej kuchyni pripravujú
obedy pre 579 žiakov a
celodennú stravu pre deti MŠ.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SÚČASNOSTI
Základnú školu navštevuje
573 žiakov, ktorí sú rozdelení
do 25 tried. Výchovnovzdelávací proces
zabezpečuje 35
pedagogických pracovníkov.
Súčasťou školy je Školský
klub detí, ktorý má 8
oddelení a navštevuje ho
200 detí. V klube pracuje 8
vychovávateliek.
V ostatnom čase rýchlo
pribúda počet žiakov
a priestory školy
nepostačujú pre pribúdajúce
triedy, preto obec
v súčasnosti pripravuje
dostavbu objektu školy.

V rokoch 2011-2012 v oboch
budovách školy bola zabezpečená
výmena okien a dverí.

Areál školy
dopĺňajú okrasné
kríky a kvetinové
záhony.

V škole sú vybudované dve
počítačové triedy.

Účelné učebné pomôcky
v triedach vyučujúci
využívajú vo výchovnovzdelávacej práci.
Dopravná výchova žiakov je
súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu.

Interaktívne tabule v triedach prispievajú
k efektivite vzdelávacieho procesu.

Všetky triedy sú vybavené novým
nastavovateľným nábytkom.

Využívanie
bicyklov ako
dopravného
prostriedku sa
stalo bežnou
potrebou
každodenného
života žiakov.
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