
Vážení rodičia, priatelia školy! 

Začína pre nás školská práca a s ňou aj nové povinnosti. Chceli by sme všetci počuť, že to bude tento 

rok v poriadku: čo sa týka vyučovania, zdravia, aktivít... Nevieme, no pokiaľ nebudeme môcť zmeniť 

okolnosti, musíme zmeniť čo sa dá a začneme od seba. Od svojho prístupu. Nebojme sa, ideme do 

toho spoločne a spoločne to zvládneme. Správanie každého jedného z nás ovplyvní fungovanie 

ostatných. Školu potrebujeme udržať v najväčšej možnej miere v prezenčnom vzdelávaní, hlavne s 

ohľadom na zachovanie duševného zdravia. Takže, buďme zodpovední. Určite prejdeme pri niektorej 

triede aj na dištančné vyučovanie, ale už sa toho nebojíme, sme skúsenejší a viem, že vyučovanie cez 

IKT vždy usmerňuje učiteľ, ktorý je človek, nie stroj. Každý sa môže pomýliť, urobiť chybu, no vždy 

dokáže poradiť, povzbudiť. Buďte preto aj vy nápomocní. Nezabúdajme na to, že útek do digitálneho 

sveta nie je pre žiaka cieľ v živote. Želám si, aby nikto zo žiakov nevyhľadával sociálne siete ako 

jediný zdroj pozornosti, pochvaly, dvíhania vlastného sebavedomia. Prajem si, aby si žiaci život počas 

školy viac užívali s kamarátmi prirodzenými aktivitami, cez hru a osobné priateľstvá. Nech viac 

čítajú, cvičia a naučia sa niečo nové. Naším spoločným cieľom je dať žiakom dobré základy 

vedomostí, ale aj pevného charakteru. Pokrok, nie dokonalosť....porovnávajte svoje dieťa samé voči 

sebe, merajte jeho vlastný posun vpred. A čo si želám najviac? Aby v našej škole mal každý jeden 

žiak i dieťa možnosť rozvíjať svoje schopnosti. Prajem si,  aby si každý našiel cestu na svoj osobný 

rast, na posun vpred, lebo každý jeden má svoju hodnotu. Čo žiak, to iná cesta vpred. 

Žiaci našej katolíckej školy právom môžu byť na našu školu hrdí. Vyučovanie cez koronu, 

mimoškolské aktivity, práca v škole so žiakmi to stále dokazujú. Takže keď niekto hovorí, že 

Slovensko je na chvoste štátov vyučovania, školy sú zastaralé bez pomôcok, tak naša škola odkazuje 

tým, čo tvrdia, že sa to zmeniť nedá, že my tie zmeny už robíme. V škole máme v triedach i na 

chodbách mnoho estetických a praktických, moderných zmien. Niektoré sú ešte nedokončené 

a čakajú na vašu spoluprácu a pomoc. Zmodernizovali sme učebne, pripravujú sa nové chodby, 

oddychové kútiky, vyučujeme s dôrazom na žiaka  a jeho potreby. Obnovili sme hygienické priestory 

pre chlapcov aj vďaka mnohým rodičom, sponzorom. Za pomoc pri prázdninovej rekonštrukcii toaliet 

chlapcov ďakujem za sponzorstvo mnohým rodinám: rodine Petra Lepáčka, Štefana Stareka,  rod. 

Kubáčkovej, Šustekovej, Záhradníkovej, Verešovej, Lališovej, Mikitovej, Gregorcovej, 

Žemberyovej, Koleštíkovej, pani primátorke Zmarzlákovej, pánovi Garbiarovi a aj neznámym 

darcom. Ďakujem všetkým sponzorom a dobrodincom školy, ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám od 

vzniku školy. 

Škola je pripravená učiť, pracovať spolu so žiakmi. Nie v každej rodine má vzdelanie rovnakú 

hodnotu, nie každý žiak  má rovnaký prístup ku vzdelaniu. Každá rodina má iné potreby, potrebuje 

iné služby, zvýšili sa riadne poplatky za obedy, niektoré rodiny možno zostali cez Coronu v hmotnej 

núdzi, preto vás všetkých prosím o vzájomnú komunikáciu, aby sme o vašich potrebách vedeli. Aby 

sme dokázali, či už cez prezenčné alebo dištančné vyučovanie napĺňať potreby každého jedného 

z vás.  

Prajem nám všetkým trpezlivý, požehnaný školský rok. Verím, že sa ku všetkým úlohám postavíme 

všetci zodpovedne  a každý urobí zo svojej pozície všetko preto, aby sme boli my, vaši učitelia, tiež 

aj vaši rodičia, a predovšetkým vy žiaci -sami na seba hrdí.  

Buďte sami sebou, nezaprite Boha. Možno u ďalších generácií nebude istota, že ich nájdeme 

v kostoloch, nezatvárame oči pred realitou, ale práve obrovské množstvo aktivít zo strany školy a 

učiteľov nesie v sebe hlboké presvedčenie bezpečného prostredia, dobrých vedomostných základov 

a pomoci istoty v čase neistoty s Ježišom v srdci.  

Tak nám Pán Boh pomáhaj.  

Eva Ragalová, RŠ 


