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Trenčín, 24. november 2017 

Staré fotografie, kroniky či pôvodné učebné pomôcky boli súčasťou osláv polstoročnice 

ZŠ v Mikušovciach 

 

Základná škola (ZŠ) v Mikušovciach prešla počas svojej histórie viacerými zmenami. Menili sa 

politické režimy, učitelia, predmety, profily i názvy školy. Ľudia, ktorí sa zapísali do dejín školy, však 

zostali v srdciach svojich žiakov, kolegov či priateľov. Práve im bola venovaná slávnostná akadémia 

pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej školy s materskou školou v Mikušovciach. 

 

Po prvýkrát sa brány novodobej základnej školy otvorili 3. septembra 1967. Počas svojej existencie 

škola prešla viacerými zmenami až do súčasnej podoby. Základná škola s materskou školou 

v Mikušovciach je plnoorganizovaná škola, ktorá plní aj funkciu spádovej školy. Druhý stupeň 

základnej školy (5. – 9. ročník) navštevujú aj žiaci susedných obcí patriacich do mikroregiónu. 

Aktuálne má škola 156 žiakov a ďalších 37 v materskej škole. Budova školy vrátane vybavenia 

prešla v roku 2010 rekonštrukciou, novinkou je aj nadstavba materskej školy, vďaka ktorej sa 

vytvoril priestor pre ďalšiu triedu. Výchovu a vzdelanie detí zabezpečuje kolektív 29 

zamestnancov, z toho 19 pedagógov. Slávnostná akadémia bola poďakovaním za ich obetavú 

prácu a prácu všetkých bývalých zamestnancov tejto školy. „Rozhodli sme sa oceniť bývalých 

zamestnancov školy za všetko, čo pre našu školu urobili. Strávili v nej časť svojho života a svojou 

prácou ju zveľadili, prispeli k jej rozvoju a vychovali desiatky úspešných absolventov“, povedala 

riaditeľka školy Viera Jakúbková. 

 

Pozvanie na slávnostnú akadémiu a príležitosť zablahoželať k významnému výročiu školy si 

nenechal ujsť ani predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Chcem 

poďakovať všetkým učiteľom, ktorí učili a učia na tejto škole za to, akým spôsobom pripravujú 

svojich žiakov do ich budúceho života. Základná škola v Mikušovciach má obetavých 

zamestnancov, čo je veľmi dôležité v procese napredovania školy“, povedal trenčiansky župan.  

 

Pekné spomienky na školu, v ktorej prežila 33 rokov, má nielen jej súčasná riaditeľka, ale aj 

starosta obce Viktor Buček. „Môžem s hrdosťou povedať, že táto škola a vtedajší učitelia vo mne 

prebudili úsilie a chuť spoznávať stále nové veci, ktoré boli veľmi potrebné pre môj život a moje 

smerovanie v budúcnosti“, prezradil starosta.  

 

V kultúrnom programe sa predstavili deti, ktoré navštevujú jubilujúcu školu, priestor dostal aj folklór 

či ľudové tradície. Súčasťou akadémie bola aj výstava starých fotografií, kroník, projektov 

a učebných pomôcok z histórie či súčasné práce žiakov školy. 
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