Vážení priatelia,

v tomto školskom roku si naša základná škola pripomína 90
rokov a materská škola 70 rokov svojej novodobej existencie. Táto
významná

udalosť

je

príležitosťou,

aby sme

si

pripomenuli

najvýznamnejšie okamihy v ich životoch. V publikácii sa v stručnosti
zmienime o histórii, premenách a zmenách, ktoré sa udiali počas rokov
ich jestvovania a oboznámime sa s najvýznamnejšími medzníkmi, ako
aj súčasnosťou školy.
Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej
základné poslanie – poskytovať svojim žiakom základné vzdelanie,
vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným
základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na
povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Toto poslanie škola zodpovedne
plní, z mnohých našich absolventov vyrástli odborníci v rôznych
profesiách, mnohí sa dobre uplatnili v živote, stali významnými
osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. História našej školy je
naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou a ušľachtilou prácou
mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí podľa
svojho vedomia a svedomia vykonávali svoju prácu, stali sa súčasťou
školy a tvorili jej dejiny. S láskou a trpezlivosťou vštepovali žiakom
základy vied a vychovávali z nich dobrých ľudí. V nespočetných
činnostiach, často na úkor vlastného voľného času i svojich rodín,
tvarovali ich osobnosti a charaktery, vytvárali ich dobrý vzťah k iným
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ľuďom, k škole, obci i svojej vlasti. My, ich nasledovníci, tiež chceme
napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, ktoré sme si v ytýčili do
budúcnosti. Veríme, že s pomocou obce, rodičov a našich nadriadených
orgánov tieto ciele naplníme. Pri príležitosti tohto krásneho výročia
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy a
jej rozvoj.
Milé kolegyne, kolegovia, pri príležitosti okrúhleho výročia
našej školy Vám želám veľa životnej sily a optimizmu pri výchove a
vzdelávaní svedomitých, múdrych a podnikavých osobností. Každý
človek túži byť užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si miesto v
spoločnosti, ktoré by po ňom zostalo.
A čo zaželať našej jubilantke?
V mene všetkých detí, žiakov i zamestnancov jej prajem viac
krajších dní ako tých horších, viac radosti a menej smútku a trápenia,
viac lásky a porozumenia. Lebo človek nepotrebuje k životu len
najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale najviac potrebuje
práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť.

PaedDr. Iveta Krchňáková
riaditeľka školy
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Milí Vlčkovania, spoluobčania, rodáci, návštevníci obce Vlčkovce!

...“stará dáma dostala nové šaty“...
a za posledných 10 rokov sa zmenila budova našej školy a to
nielen v interiéri, ale aj celé jej okolie na nepoznanie. Všetko sa riešilo
najmä z finančných prostriedkov obce, príspevkov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj vďaka sponzorom.

Kde vo Farkašíne získavali základné vzdelanie naši
predkovia.
V roku 1846 zriadil gróf Esterházy vo Farkašíne prvú
jednotriednu školu, ktorá bola umiestnená v budove Obecného domu
(na jej mieste stojí v súčasnosti Obecný úrad). Keďže vznikla potreba
umiestniť v obecnom dome Notariát, tak v roku 1882 bol grófom
Esterházym venovaný iný dom na umiestnenie školy, ktorý obec
upravila a zariadila v ňom byt pre učiteľa a pristavila jednotriednu
školu. Na základe zvýšeného počtu žiakov v roku 1910 sa škola
rozšírila prístavbou o ďalšiu triedu a byt pre pomocnú učiteľku.
V tomto období sa škola nachádzala na mieste vedľa esterházyovského
majera (v súčasnosti na danom mieste stojí rod. dom č. 33).
Prvým učiteľom s učiteľským diplomom, ktorý pôsobil vo
Farkašíne v rokoch 1881 – 1911 bol p. Rudolf Diebl. V rokoch 1911 –
1923 to bol p. Dezider Uhrín a od novembra 1923 do roku 1946 p.
Dominik Müller. Ako prvá učiteľka – žena vo Farkašíne pôsobila
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slečna Anna Rupprechtová z Trnavy a to v období 1910 až do odchodu
do dôchodku v roku 1937.
Ako sa dočítate aj v nasledujúcich stránkach, naša škola prešla
viacerými turbulentnými obdobiami. Posledné desaťročie obec ako
zriaďovateľ zabezpečuje plnohodnotný chod našej základnej školy
a materskej školy. Sú vytvorené plnohodnotné až nadštandardné
podmienky

na

zabezpečenie

predškolskej

výchovy

a získanie

základného vzdelávania.
V súčasnosti je iba na vlčkovských rodičoch, aby v celom
rozsahu využili možnosti dané obcou Vlčkovce, pedagogickými
a nepedagogickými zamestnancami našej školy. Verím, že existenčné
problémy našej školy, ktoré hrozili pred niekoľkými rokmi na základe
nízkeho počtu žiakov až možným zánikom, sú dávno zažehnané.
Prajem

všetkým

pedagógom

a

zamestnancom,

žiakom

a žiačkam, ktorí navštevujú našu školu pokojnú a nerušenú prípravu
a získanie základných vedomostí, ktoré využijú v ďalšom vzdelávaní.
„Najlepšia investícia je investícia do vzdelania“.
Ďakujem Mgr. Zuzane Falathovej a PaedDr. Ivete Krchňákovej
za spracovanie textovej časti publikácie, ako aj občanom, ktorí
dopomohli k jej spracovaniu fotografiami a informáciami zo svojich
rodinných zbierok.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce
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Triedna hymna, školský rok 1936 - 1937
autor: p. František Kučera
My sme deti z Farkašína, ako jedna rodina.
Ponáhľame po ulici, blízko ôsma hodina.
Škola volá, dobrá vôľa, zaskočíme si do kola.
Škola volá, dobrá vôľa, zaskočíme si.
V škole si my zasadneme za pracovné stolíky,
učíme sa čítať, písať, počtovať i veršíky.
Škola volá, dobrá vôľa, zaskočíme si do kola.
Škola volá, dobrá vôľa, zaskočíme si.
V škole sa my pomodlíme po učení Otčenáš,
poobede my prídeme do tej našej školy zas.
Hurá, hurá, len do kroku, k pravde, práci,
ku pokroku vždycky pôjdeme.

Pamätná tabuľa umiestnená na chodbe školy
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1928-1945

Plány na novú trojtriednu školu vypracoval architekt p.
František Floriáns zo Zavara, pričom náklady na výstavbu predstavovali
sumu 400 000 Kč (úver poskytla Mestská sporiteľňa v Trnave).
Následne bola v júni 1927 podpísaná zmluva so staviteľom p. Štefanom
Huštom z Trnavy a začiatkom júla sa začalo s kopaním základov. Škola
bola dohotovená a kompletne zariadená v auguste 1928. Slávnostná
posviacka školy za prítomnosti významných hostí cirkevného
i svetského života, domáceho obyvateľstva a ľudí z okolitých dedín sa
uskutočnila 8. septembra 1928. Školu vysviacal správca fary
v Križovanoch a predseda cirkevnej školskej stolice Camillo Kovácsy
spolu s dôstojným pánom Buznom. Pri tejto príležitosti bol v školskej
kronike vyhotovený Pamätný spis.
Vyučovanie v novej budove Rímsko - katolíckej slovenskej
ľudovej školy začalo od školského roku 1928-1929 a deti nastúpili do
školy 10. septembra 1928. Každý učiteľ tu mal svoju triedu, ktorá bola
zariadená stolíkmi a stoličkami a v každej triede sa nachádzala aj
rotačná tabuľa. Na vtedajšiu dobu to bolo najmodernejšie zariadenie
v širokom okolí.
O novú školu učitelia dbali a prvé veľké čistenie školy sa konalo
počas veľkonočných prázdnin v roku 1930. O rok na to bola prispením
správcu školy a obce zriadená záhrada - zakúpili sa a vysadili okrasné
kríčky, stromčeky i kvetiny. Na obecný účet boli tiež objednané učebné
pomôcky – fyzikálne a prírodovedné spolu s obrazmi k prvouke.
V tomto období sa v budove školy konali schôdze ohľadom
novostavby farkašínskeho kostola a zároveň sa rozhodlo, že sv. omše sa
zatiaľ budú konať v škole. Žiaci usporadúvali aj rôzne divadelné
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predstavenia a zo zisku jedného z nich boli zakúpené knihy a peniaze
použité na školský výlet.
V apríli 1936 sa uskutočnila na školskom ihrisku verejná
„stromková slávnosť“, počas ktorej boli na ihrisku i na školskom dvore
vysadené ovocné stromčeky.
Zvyšujúci sa počet žiakov si vyžiadal potrebu zriadenia 4. triedy
a zároveň rozšírenie objektu školy. Plány na prístavbu 2 tried boli
predložené na schválenie v júni 1937, ale stavebné povolenie bolo
udelené až v júni 1938.
Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie v septembri 1938
narukoval aj správca školy p. Dominik Müller a škola bola následne
zabraná pre ubytovanie vojska. Vystriedali sa tu rôzne druhy
vojenských útvarov – ženisti, pechota i delostrelectvo. Tieto udalosti
ovplyvnili správny priebeh vyučovania.
S prístavbou dvoch nových tried sa začalo 1. mája 1939, pričom
náklad na prístavbu aj s opravou a novými záchodmi predstavoval
200 000 Ks. Táto suma sa hradila z vlastných obecných prostriedkov.
Slávnostná posviacka nových tried sa uskutočnila 8. septembra 1939
a posviacal ich cirkevný škôldozorca d. p. Michal Tarek, dekan
z Abrahámu. Pri posviacke školský inšpektor prítomným oznámil
povolenie na zriadenie piatej triedy.
Počas stromkovej slávnosti v školskom roku 1942 - 1943 boli
vysadené ovocné stromčeky v záhrade a pred školou bola vysadená
záhrada kvetinami. Zakúpené boli aj knihy pre knižnicu spolu
s vlastivednými, prírodopisnými a zemepisnými obrazmi.
Začiatok školského roka 1943 - 1944 bol búrlivý, nakoľko sa
nemecké vojsko zdržiavalo v školskej budove, následkom čoho
vyučovanie zaostávalo. Ešte viac však trpelo častými náletmi
a bombardovaním Bratislavy, ktoré boli na každodennom poriadku.
Dve bomby dopadli aj do farkašínskeho chotára. V roku 1943 bola
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škola rozšírená o jednu triedu – zriadená bola šiesta trieda. Vyučovalo
tu 6 učiteľov.
Po Vianociach 1944 obsadila nemecká armáda znovu školské
miestnosti a vyučovanie úplne prestalo. V pivnici tejto budovy si
zriadili Nemci kuchyňu a zo školy urobili poľnú nemocnicu, kde liečili
zväčša ľahko ranených. Kvôli častým náletom rozkopali celý školský
dvor a urobili si tu protiletecké zákopy. Po ústupe nemeckej armády sa
v škole následne ubytovalo sovietske vojsko. Front prešiel dedinou 1.
apríla 1945. Keď sa začalo opäť s vyučovaním, tak žiaci nemali kníh,
ani učebných pomôcok, vyučovalo sa iba v dvoch triedach, nakoľko
zariadenie z ostatných miestností bolo vyrabované.

Obecný dom v ktorom bolo sídlo školy v rokoch 1846 - 1882 (v súčasnosti
stojí na tomto mieste Obecný úrad, číslo domu 15)
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Dom kde sídlila škola v rokoch 1882 - 1927 (v súčasnosti číslo domu 33)

Neschválený a nerealizovaný návrh na stavbu farkašínskej školy
z roku 1925

10

Realizovaný návrh na stavbu farkašínskej školy z roku 1925

Stavba prvej časti školskej budovy v roku 1927 (kresba od sochára
Fraňa Štefunku)
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Slávnostná posviacka školy 8. septembra 1928

Najvýznamnejší predstavitelia vyfotografovaní na posviacke školy
8. septembra 1928
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Vysvedčenie zo školského roku 1929 - 1930
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Podoby školskej budovy z 30.-tych rokov
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Žiaci II. triedy s učiteľmi v roku 1931

III. trieda s učiteľom Dominikom Müllerom (vpravo) v roku 1938
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Budova školy v roku 1941

V pozadí budova školy okolo roku 1942
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1945 - 1989

Po poštátnení všetkých škôl v roku 1945 sa zmenil názov
Rímsko - katolíckej ľudovej školy na Národnú školu.
V roku 1947 vystriedal vo funkcii vtedajšieho riaditeľa školy p.
Dominika Müllera (pôsobil na škole od roku 1923) p. Ján Pitoňák.
V školskom roku 1947 - 1948 bola zrušená šiesta trieda – škola mala
päť tried. Vždy k začiatku školského roku učiteľský zbor spolu so
žiakmi zorganizovali pracovnú brigádu a pripravili školu na riadne
vyučovanie (očistili okolie školy, usporiadali školský dvor, ozdobili
obrazmi a kvetinami školské chodby a triedy).
Vo vedľajšej dedine, v Križovanoch nad Dudváhom, bola v roku
1948 zriadená stredná škola. Týmto bol 6. až 9. ročník na škole vo
Vlčkovciach zrušený a žiaci prešli do Križovian nad Dudváhom. Na
Národnej škole vo Vlčkovciach zostalo 5 tried s piatimi ročníkmi.
Vďaka daru 15 000 Kčs pre školu od ONV vo Vlčkovciach
škola v roku 1949 zakúpila harmónium. Okrem neho zakúpila z darov
aj bábkové divadlo a žiaci 5. ročníka vytvorili bábkový súbor. V októbri
1950 bol „pre podporu socialistickej výchovy a zblíženie školskej práce
s verejnosťou“ na škole zavedený jednotný pozdrav „Práci česť“
a oslovovanie učiteľov „súdruh učiteľ/učiteľka.“ Zároveň bol na škole
založený aj Pioniersky oddiel z 15 žiakov 4. a 5. ročníka. Pionieri sa od
tohto obdobia zúčastňovali na rôznych slávnostiach a oslavách
usporiadaných školou i obcou. Učiteľom pomáhali zabezpečovať
kultúrne a športové podujatia, nacvičovali rôzne vystúpenia, programy
a filmové predstavenia. Slabším žiakom pomáhali v učení a učiteľom
pri dozore počas prestávok.
V školskom roku 1954 - 1955 bola budova školy cez hlavné
prázdniny opravená. Nafarbili sa okná z uličnej strany, čiastočne bola
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opravená aj omietka a okolo školskej záhrady bol postavený nový
drevený plot v dĺžke 114 metrov.
Na skrášľovaní a úprave okolia školy sa aktívne podieľali žiaci
s učiteľmi a napr. v školskom roku 1956-1957 odpracovali na tejto
činnosti 148 hodín. Povysádzali kvety na záhonoch a počas
ovocinárskeho krúžku zasadili stromčeky v školskej záhrade.
Žiaci boli veľmi aktívni aj v brigádach na JRD napr. pri čistení a
zbere rôznych plodín alebo zbere škodcov. Za peniaze získané z týchto
prác škola potom mohla zakúpiť rôzne potrebné veci – jednou z nich
bolo aj rozhlasové zariadenie, televízor alebo magnetofón. Niekedy sa
podarilo ísť z týchto peňazí aj na školský výlet.
Začiatkom 60.-tych rokov bolo školské zariadenie už zastarané
a nevyhovovalo vtedajším požiadavkám školy. Napriek tomu pribudli
škole nové moderné pomôcky akými bol napr. mikroskop a diaprojekty.
V roku 1965 sa uskutočnila oprava strechy na školskej budove a
na dvore boli vybudované chodníky a bola zriadená družina.
Nasledujúci rok si škola zakúpila vodárničku za výhru od ONV v akcii
„Obec škole“, kde sa zapojila do skrášľovania školy a jej okolia.
Do konca roku 1970 bolo na škole dokončené ústredné kúrenie
a od januára 1971 sa začala vykurovať celá škola. Riaditeľ školy p. Ján
Habina v spolupráci s ostatnými inštitúciami začal v roku 1973
uskutočňovať generálnu opravu školskej budovy a jej okolia. Do tried
boli zavedené rozvody vody, vetráky, zamurované komínové otvory,
boli položené parkety, opravená strecha a vyčistená povala. Vybudovali
sa nové splachovacie záchody so žumpou. Ďalej boli v areáli školy
vyklčované staré stromy a upravený terén navezením zeminy.
Nasledujúci rok bola ukončená rekonštrukcia školy, uskutočnila sa aj
maľovka všetkých tried a tiež celej budovy z vonku.
V roku 1976 sa začala výstavba školskej jedálne v akcii „Z“,
ktorá bola odovzdaná v roku 1980 v hodnote 490 000 Kčs. V roku 1981
boli na škole štyri triedy – pracovali v nich štyria učitelia a tri
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vychovávateľky školskej družiny. Členovia ZRPŠ aktívne pomáhali pri
zariaďovaní školy a organizovali brigádnické práce.
V roku 1984 bol na škole s 1. - 4. ročníkom stále riaditeľom p.
Ján Habina. V budove Základnej školy dostala v roku 1985 nové
priestory Miestna ľudová knižnica.

Žiaci II. ročníka s riaditeľom Jánom Pitoňákom
v školskom roku 1949 - 1950
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Sprievod dedinou na Deň Matiek 21. 5. 1951

Škola v roku 1953
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Medzinárodný deň detí 1954 - 1955

Bábkarsky krúžok v roku 1956
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Oslavy 10. výročia založenia PO v r. 1958 - 1959

Žiaci v školskom roku 1962 - 1963
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Žiaci v školskom roku 1970 - 1971

Sľub pionierov, 8. 5. 1985
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MATERSKÁ ŠKOLA 1948 - 1989

V budove Národnej školy bola 1. októbra 1948 zriadená
jednotriedna materská škola. Navštevovali ju deti od 3 - 6 rokov v počte
60. Učiteľkou a riaditeľkou bola p. Olympia Sklenárová. Škôlka bola 1.
novembra 1951 kvôli nedostatku prihlásených detí na celodennú
starostlivosť zrušená. Opäť sa ju podarilo zriadiť v novembri 1952
v zadnom byte Kultúrneho domu. O 33 detí sa starala p. učiteľka V.
Korecová.
V roku 1954 sa škôlka presťahovala do domu oproti Obecnému
úradu. Mala jednu triedu a vzhľadom na zvyšujúci sa počet detí občania
požiadali o zriadenie druhej triedy – fungovala od septembra 1955.
Budova materskej školy bola vo veľmi dezolátnom stave a na jej
generálnu opravu bolo v roku 1960 vyčlenených 30 000 Kčs. Avšak pre
jej veľmi zlý stav nebola táto suma na úplnú opravu postačujúca a veľa
prác tu bolo uskutočnených brigádnicky. V roku 1962 mala škôlka dve
triedy, ale celodenná starostlivosť tu nebola stále zavedená, hoci sa jej
zamestnané matky dožadovali. Dôvod bol ten, že Finančný odbor ONV
nemohol na to zabezpečiť finančné prostriedky.
Riaditeľkou škôlky bola v roku 1965 p. Margita Pitoňáková a
materská škola bola upravená tak, aby v nej mohla byť zavedená
celodenná starostlivosť. V škôlke bolo zavedené aj stravovanie detí.
V materskej škole sa v roku 1966 urobili rozsiahle adaptačné
práce – prístavba sklenenej verandy, skladu, osadenie nových okien a
zavedenie vodovodu. Neskôr prešiel úpravou aj školský dvor –
zabudovali sa húpačky a prevažovačky, upravil sa chodník a vysadili
šípové kríky.

24

So stavbou novej materskej školy sa začalo v roku 1981.
V tomto čase bola riaditeľkou škôlky p. Alžbeta Sokolovská a deti
vychovávali 4 učiteľky.
V decembri 1983 bola nová budova materskej školy
skolaudovaná, pričom jej celková hodnota diela predstavovala
1 999 000 Kčs. Na stavbe materskej školy bolo bezplatne
odpracovaných 6 175 brigádnických hodín. Podobne sa urobilo aj
oplotenie škôlky s hodnotou diela 466 000 Kčs.

Vlčkovskí škôlkari 50-te roky
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Zbúraná budova materskej školy oproti Obecnému úradu, kde sídlila od
roku 1954 (v súčasnosti číslo domu 167, fotené okolo roku 1975)

Sprievod škôlkarov po dedine 50-te roky
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Deti v materskej škole, školský rok 1954 - 1955

Na dvore materskej školy, školský rok 1955 - 1956
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Deti v materskej škole, školský rok 1955 - 1956

Budova škôlky, kde sídlila od roku 1981 (fotené okolo roku 1985)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1990 - 2004

V školskom roku 1990 - 1991 bol na základnej škole z dôvodu
menšieho počtu žiakov znížený počet tried. Novembrové udalosti
priniesli zmeny aj v školstve. Nastala úplná sloboda náboženského
vyznania a odpolitizovanie školy. Do popredia sa dostávalo štúdium
cudzích jazykov. Na škole sa uskutočnili demokratické voľby nového
riaditeľa školy – znovuzvolený bol p. Ján Habina. O rok na to bola
ustanovená Rada školy.
Dňa 15. 4. 1991 bol predložený všetkým pracovníkom školy
Vzorový štatút školy a školského zariadenia.
V roku 1992 pracovala škola pod vedením riaditeľky p. Jarmily
Horváthovej. Ďalší pokles počtu žiakov znamenal zníženie počtu tried
z troch na dve.
Aj v roku 1995 bola škola s prvým stupňom – mala dve triedy
a v každej sa vyučovali spojené dva ročníky (1. - 4. ročník).
K školským pomôckam pribudol rádiomagnetofón. Školská družina
bola premenovaná na školský klub.
V roku 1999 bolo vyhodnotené, že budova základnej školy je
pre obec priveľká. Školstvo v obci upadalo a škole hrozil dokonca aj
zánik. Nechýbali len deti, ale aj finančné prostriedky na údržbu a
materiálne vybavenie.
Na poste riaditeľky prišlo k zmene v roku 2000, keď bola
menovaná do funkcie p. Erika Šušlová. V tomto čase boli na náklady
Okresného úradu v Trnave vymaľované priestory jedálne a kuchyne.
Od 1. 7. 2002 prešla do kompetencie obce Vlčkovce základná
škola, materská škola a školská jedáleň. Školské budovy obec prevzala
s mnohými závadami, ktoré vyžadovali údržbu. Právna subjektivita
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oboch škôl bola schválená k 1. 1. 2003. Riaditeľkou Základnej školy s
Materskou školou pre 1. - 4. ročník zostala p. Erika Šušlová.
Ešte na jeseň v roku 2002 sa škola umiestnila na 1. mieste
v súťaži RAMA – projekt Počítače školám, vďaka čomu získala
výpočtovú techniku v hodnote 130 000 Sk.
Smutná situácia pre školu nastala v roku 2003, keď bol zapísaný
iba „jeden prvák“. Obci pritom veľmi záležalo na zriadení samostatnej
triedy prvákov aj za cenu financovania ďalšieho učiteľa. Riešili sa
mnohé problémy od personálnych cez finančné až po zriadenie počtu
tried a údržbu budovy. Rodičov nepresvedčila ani anketa, ani
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ani príhovory v Občasníku. Z
dôvodu vysokých nákladov na prevádzku bolo nevyhnutné presťahovať
základnú a materskú školu do jednej budovy, čo sa aj uskutočnilo o rok
neskôr.
V roku 2003 bol na školu pripojený internet cez projekt Infovek.

Žiaci v školskom roku 1993 - 1994, 1. a 3. ročník
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Žiaci v školskom roku 1993 - 1994, 2. a 4. ročník

Úspech v súťaži Rama, október 2002
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MATERSKÁ ŠKOLA 1990 - 2004

Materská škola pracovala pod vedením p. riaditeľky Heleny
Štefunkovej. Aj v škôlke poklesol počet detí a od januára 1993 bolo
zriadené jedno oddelenie, v ktorom pracovali dve učiteľky. Deti
z materskej školy vystupovali s programom na rôznych akciách ako
napr. besiedky pod jedličkou, oslavy Dňa matiek či oslavy
Medzinárodného dňa detí. Mnohé z akcií sa uskutočnili za finančnej
pomoci sponzorov z obce. Pomáhali aj rodičia detí pri prácach ako napr.
pri úprave školského dvora, záhrady, preliezok a pieskoviska. Tiež pri
starostlivosti o kvetinové záhony, pomohli pri oprave hračiek,
svojpomocnom zhotovovaní pomôcok a odstraňovaní drobných porúch
a nedostatkov na škole.
V roku 1995 bola na materskej škole uskutočnená plynofikácia
celej budovy a začalo sa s kúrením plynom. Plynofikácia bola ukončená
nasledujúci rok.
Vďaka Okresnému úradu v Trnave boli v roku 2000 zakúpené
pre deti hračky v hodnote 11 000 Sk. Tento úrad financoval aj výmenu
radiátorov.
Presťahovanie materskej školy do budovy základnej školy sa
uskutočnilo v júli a auguste 2004 a všetky náklady znášal zriaďovateľ.
Čo sa týkalo ďalšieho osudu bývalej budovy materskej školy,
tak do úvahy prišli viaceré možnosti. Zriadenie medzinárodnej škôlky s
výučbou anglického alebo francúzskeho jazyka, prípadne ubytovňa pre
zamestnancov firmy Peugeot Citroen. Nakoniec sa budova zmenila na
skladové a administratívne priestory pre firmu R&J zaoberajúcu sa
predajom autoservisnej techniky, nákupom a predajom potravinových
polotovarov. Schválené bolo ročné nájomné s predpokladom odkúpenia
majetku, čo sa neskôr aj uskutočnilo.
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Škôlkari v školskom roku 1995 - 1996

Škôlkari v školskom roku 1996 - 1997
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ZÁKLADNÁ A MATERSKÁ ŠKOLA
2004 - 2018

Nový školský rok 2004 - 2005 sa začal v zmenených
podmienkach, keď sa pod jednou strechou budovy školy ocitli školáci
aj škôlkari. Na poschodí boli učebne a potrebné priestory pre žiakov 1. 4. ročníka spolu s počítačovou učebňou. Škôlkarom slúžila útulne
zariadená prízemná časť budovy. K dispozícii mali dve triedy – jedna
bola rozdelená na učebňu a herňu, v druhej bola spoločná spálňa.
Spoločne so školákmi využívali školskú jedáleň a školský dvor.
Základnej škole s materskou školou chýbal už len väčší počet žiakov a
dôverných rodičov. Mnohí rodičia podceňovali systém malotriednej
školy, hoci sa o to sami pričiňovali tým, že svoje deti zapísali do škôl
v okolí. Na začiatku septembra škole pribudli ďalšie počítače z projektu
INFOVEK.
V januári 2005 prišli na zápis do základnej školy iba dvaja
budúci prváci. V tomto čase bolo zriadené jedno oddelenie v materskej
škole. V danom období bola zastupujúcou riaditeľkou p. Jarmila
Horváthová a od roku 2006 p. Carmen Delinčáková. Aj v januári 2007
sa zapísali do prvého ročníka iba dvaja prváci.
Ďalšie vynovenie školskej budovy prebehlo v auguste 2007, keď
boli vymenené okná od ulice. Prebudoval sa aj školský byt na ďalšie
priestory škôlky – pribudla nová učebňa, kuchynka, sociálne zariadenie
a nábytok.
V školskom roku 2007 - 2008 navštevovalo základnú školu 16
detí a vyučovanie štyroch ročníkov bolo organizované v dvoch triedach.
Materskú školu navštevovalo 27 detí v dvoch oddeleniach.
Na základe metodického usmernenia Ministerstva školstva
prišlo v roku 2008 k zmene názvu školy na Základná škola s
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materskou školou Vlčkovce bez označenia 1. - 4. ročník. V tomto roku
škola získala v projekte „Revitalizácia a elektronizácia školských
knižníc“ 50 000 Sk.
V roku 2009 sa vybudovalo nové detské ihrisko z rozpočtu obce
v sume 5 000 EUR.
V školskom roku 2010 - 2011 nebol na škole zriadený 4. ročník.
Problémom bolo obsadenie postu riaditeľa, jeho zastupovaním bola
v roku 2011 zriaďovateľom poverená najprv p. Petra Slížová a následne
p. Renáta Vranovičová. Od roku 2012 po riadnom výberovom konaní
až do dnes vykonáva funkciu riaditeľky p. Iveta Krchňáková.
V školskom roku 2011 - 2012 mala škola k dispozícii dve bežné
učebne ZŠ, dve herne a spálne MŠ, jednu počítačovú učebňu s
knižnicou, školskú kuchyňu s jedálňou, spoločné sociálne zariadenia
a ihriská. V tomto období sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia
strechy vďaka finančnej pomoci MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa. Pod
novým vedením začala nová etapa premeny školy na moderné
vzdelávacie centrum. Škola vstúpila do digitálneho veku.
Zabezpečovala sa nielen údržba budovy, ale aj vybavenosť kabinetov a
tried. Pomôcky sa postupne vymieňali za lepšie, kvalitnejšie a
modernejšie.
V roku 2012 - 2013 zriaďovateľ zabezpečil z vlastných zdrojov
vybudovanie nových sociálnych zariadení na prízemí a v jedálni sa
zrenovovali elektrické rozvody. Tiež sa do budovy zaviedla optická sieť
s novým digitálnym vybavením cez projekt Digitálne učivo na dosah.
MŠVVaŠ SR v roku 2013 - 2014 vyčlenilo finančné prostriedky
a zabezpečila sa rekonštrukcia fasády so zateplením a výmena okien
a dverí na celej budove. Pokračovala úprava okolia a areálu školy,
úprava povrchu celého dvora a chodníkov, výsadba zelene. Zároveň sa
uskutočnila postupná rekonštrukcia jednotlivých tried aj s výmenou
nábytku. Naša škola sa zmenila na nepoznanie, púta pozornosť
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okoloidúcich a zvyšuje sa záujem rodičov o umiestnenie detí v škole
a škôlke.
Vzhľadom k zvýšenému počtu detí vo Vlčkovciach obec
Vlčkovce požiadala v roku 2015 v rámci projektu „Zvýšenie kapacít
materských škôl“ o dotáciu MŠVVaŠ SR, a keďže bola úspešná,
zrealizovala sa prístavba dvoch tried a sociálnych zariadení, čím sa
rozšírila kapacita materskej a základnej školy. Zároveň sa uskutočnila
rekonštrukcia plynovej kotolne.
Pre celkové zvýšenie počtu detí a žiakov (stravníkov) obec
Vlčkovce z vlastných zdrojov v roku 2017 zrealizovala prístavbu
a kompletnú rekonštrukciu priestorov školskej kuchyne aj s novým
zariadením, ktorej prevádzka bola spustená v septembri 2017. V tomto
roku sa zrealizovala úprava podkrovia, kde vznikli priestory pre
umiestnenie školskej knižnice, archívu a kabinetu učebných pomôcok.
Následne sa v ytvorila samostatná počítačová trieda a priestor pre
zriadenie štvrtej triedy, ktoré sú plnohodnotne zariadené.
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Školská budova v roku 2013

Nádvorie školy v roku 2013
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Predný vchod do budovy školy 2014

Školská budova v roku 2014
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Trieda Základnej školy po rekonštrukcii v roku 2016

Trieda Materskej školy po rekonštrukcii v roku 2016
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Školská budova v roku 2016

Prístavba školy 2016
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SÚČASNOSŤ ŠKOLY
„Aj v malej škole môžu vyrásť veľkí ľudia!“
Škola je inštitúcia, ktorá plní jednu zo základných vitálnych
funkcií v každej obci. Vyžaruje z nej čosi, čo je spolutvorcom ducha
a atmosféry v obci, je súčasťou kultúrnych, spoločenských a sociálnych
vzťahov v nej.
Naša škola je živý organizmus, pracuje, je v činnosti, dýcha,
raduje sa i občas smúti, kráča vpred, hľadá si svoje miesto v
spoločnosti. Je večne mladá, žije vravou a smiechom šťastných detí,
neustále sa v nej niečo deje, nové sa rodí. Škola je mladá svojím
duchom, svojimi deťmi, žiakmi, myslením, prácou.
V materskej škole podporujeme aktívny pohyb detí rozmanitými
spôsobmi, vedieme ich k samoobslužným činnostiam, venujeme
pozornosť vytváraniu priaznivej atmosféry a podpore komunikovania
detí a tiež ich inšpirujeme k získavaniu a uplatňovaniu skúseností.
Využívame hru ako základný prostriedok výchovy a vzdelávania,
uplatňujeme zážitkové učenie sa detí s dôrazom na experimentovanie a
bádanie. Žiakom v základnej škole sa spoločne snažíme odovzdávať
kvalitné vedomosti, zodpovedajúce ich schopnostiam, pristupovať k
nim individuálne a pripraviť ich k zvolenému štúdiu na ďalších školách.
Chystáme ich k prevzatiu zodpovednosti za vlastné konanie,
posilňujeme vzájomnú dôveru a dôveru v seba samého, priateľskosť a
uvedomelú disciplínu. Veľký dôraz kladieme na nadstavbu
vyučovacieho procesu zapájaním žiakov do súťaží, predmetových
olympiád, projektových aktivít v oblastiach, v ktorých majú
predpoklady uspieť a rozvinúť svoj talent a schopnosti. Žiakov vedieme
aj k takým hodnotám, ako je úcta k starším, oslava Dňa matiek
a Vianočná akadémia, na ktorých žiaci vystupujú s pripraveným
programom. Okrem plnenia povinného vzdelávania, chceme dať deťom
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do života oveľa viac, a preto sme školou, ktorá vedie svojich žiakov
k pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu a k prírode. Celkový život školy
máme zverejnený na webovom sídle www.zssmsvlckovce.edupage.org.
V školskom roku 2017 - 2018 školu od septembra navštevuje
102 detí (57 detí predprimárneho vzdelávania v troch oddeleniach, 45
žiakov primárneho vzdelávania v štyroch triedach) pod taktovkou 20
zamestnancov.

Zamestnanci školy - 28. 3. 2018
Zľava horný rad: PaedDr. Iveta Krchňáková (riaditeľka), Žaneta Falathová
(prevádzkový zamestnanec), Katarína Šeryová (kuchárka), Mgr. Mariana
Trubačová (učiteľka ZŠ), Anton Richtárik (školník), Mgr. Stanislava Poláková
(asistentka učiteľa), Bc. Jana Lopatková (učiteľka MŠ), Mgr. Mária Kovačičová
(vychovávateľka), Erika Bočková (kuchárka), Bc. Ivana Piknová (učiteľka MŠ),
Lucia Falathová (ekonómka)
Zľava dolný rad: Bc. Lucia Pavlíková (učiteľka MŠ), Martina Guľová
(upratovačka), Mgr. Nikoleta Jamrichová (učiteľka ZŠ), Ivana Hlavnová
(zástupkyňa pre MŠ), Miriam Šulcová (vedúca školskej jedálne), Mgr. Martina
Vašáková (vychovávateľka), Bc. Eva Koštialová (učiteľka MŠ), Mgr. Mária
Valjentová (učiteľka ZŠ – nie je na fotografii), Mgr. Klára Neslušanová (učiteľka
NBV – nie je na fotografii)
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VÝBER AKTIVÍT DETÍ A ŽIAKOV

Planetárium v ZŠ - 2016

Jesenná slávnosť v MŠ - 2017
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Výstava ovocia a zeleniny v ZŠ - 2017

Športová súťaž v MŠ - 2017
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Darček pre starých rodičov - MŠ 2017

Úcta k starším - MŠ 2017
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Vianočné trhy - 2017

Poznávací krúžok v Trnave - 2017
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Vianočná akadémia - 2017

Vidiecky dom - ŠKD 2017

47

Škola v prírode - 2017

Zober loptu, nie drogy - 2017
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Športová olympiáda v Chtelnici - 2017

Medzinárodný deň detí - 2017
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Deň matiek - 2017

Vynášanie Moreny - 2017
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Kúzelník v MŠ - 2018

Návšteva predškolákov v škole - 2018
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Karneval v ZŠ - 2018

Búdka pre vtáčiky - MŠ 2018
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ŠKOLA OČAMI DETÍ
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

d. p. – dôstojný pán
JRD – Jednotné roľnícke družstvo
Kčs – korún československých
Kč – korún československých
Ks – korún slovenských
MDD – Medzinárodný deň detí
MŠ – Materská škola
MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
NBV – náboženská výchova
ONV – Okresný národný výbor
p. – pán/pani
PO – pioniersky oddiel
Sk – slovenských korún
ŠKD – Školský klub detí
ZRPŠ – Združenie rodičov a priateľov školy
ZŠ – Základná škola
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