Základná škola má novú riaditeľku Mgr. Moniku Sojčákovú

1. Kedy ste sa narodili /deň a mesiac/ a odkiaľ pochádzate?
Narodila som sa 2. februára na sviatok Obetovania Pána a pochádzam z Pucova.
2. Kde ste navštevovali základnú, strednú a vysokú školu? Aký odbor ste študovali na
vysokej škole?
Prvý stupeň základnej školy som navštevovala v Pucove a druhý stupeň v Kňažej.
Ďalej som pokračovala na Gymnáziu P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Vysokú
školu som absolvovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyštudovala
som aprobáciu matematika a hudobná výchova.
3. Ako sa vám v detstve darilo na základnej škole?
Myslím si, že veľmi dobre. Veľmi rada som chodila do školy, rada som sa učila
a spoznávala nové veci.
4. V čom ste vynikali, na aké krúžky ste chodili?
V čase môjho detstva neboli ani zďaleka také možnosti výberu záujmových činností
aké sú dnes. Veľmi som chcela hrať na nejakom hudobnom nástroji. Žiaľ na základnú
umeleckú školu sa v tých časoch dostali len deti vplyvných ľudí. A tak som nemala
iné východisko len každú sobotu zavčasu ráno cestovať autobusom a vlakom na
súkromné hodiny hry na akordeóne.
5. Čo Vás viedlo k profesii učiteľky?
Možnosť niekoho viesť a vychovávať ako aj to, že pri práci s deťmi sa človek cíti byť stále
mladý.

6. Na ktorej škole ste začali prvýkrát pracovať ako pani učiteľka?
Na Základnej škole v Kňažej, kde som zastupovala pani učiteľku na materskej
dovolenke.
7. Na základe čoho ste sa rozhodli učiť na našej škole?
Veľmi som chcela učiť predmety, ktoré som vyštudovala. No a najbližšie voľné
miesto bolo práve v Chlebniciach. Naviac, spoznala som tu veľa dobrých ľudí, a keď
k tomu pridám nádherné hlasy Vašich detí a prekrásny spev Vášho chrámového
spevokolu, tak to je dostatočne veľa dôvodov na to, prečo som tu dodnes.

8. Koľko rokov pracujete na tejto škole?
Tento školský rok je deviaty.
9. Čo Vás priviedlo k myšlienke stať sa riaditeľkou školy ?
Možnosť ovplyvniť chod školy podľa vlastných predstáv.
10. Ako ste sa cítili, keď ste sa dozvedeli, že ste vyhrali konkurz ?
Veľmi dlho som tomu nemohla uveriť a ešte stále mám občas pocit, že sa mi iba sníva.
Ale určite je to pocit radosti, ale zároveň aj veľkej zodpovednosti.
11. Čo bolo pre Vás najťažšie a čoho ste sa najviac obávali, keď ste prebrali funkciu
riaditeľky školy ?
Najdôležitejšie pre mňa bolo to, aby všetko prebehlo v pokojnej a priateľskej
atmosfére. A to sa mi aj splnilo.
12. Vieme, tie začiatky nebývajú ľahké. Čo alebo kto Vám pomáhal ich zvládnuť ?
Modlitba a pocit, že som bola obklopená množstvom veľmi dobrých ľudí, na ktorých
som sa mohla kedykoľvek obrátiť a oni mi ochotne pomohli. Za to im aj touto cestou
zo srdca ďakujem.
13. Ako RŠ ste si vytýčili ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Prezradíte nám aspoň niektoré ?
Uvedomujem si, že súčasná doba si od človeka vyžaduje vedieť komunikovať,
spolupracovať, riešiť problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa, kriticky myslieť a aj
vedieť sa učiť a permanentne sa vzdelávať. Celý výchovno-vzdelávací proces by mal
byť teda zameraný na postupné získavanie spomínaných kompetencií. Z mojej strany
je preto nevyhnutné podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní, získavať
kvalifikovaných pedagógov pre jednotlivé predmety, zabezpečovať a rozširovať nové
učebné pomôcky a didaktickú techniku. V spolupráci s obecným a farským úradom
ako aj v spolupráci so ZUŠ sa podieľať na oživení kultúrno – spoločenského života
školy a obce.
14. Podarilo sa Vám už niečo z nich splniť v tomto krátkom časovom období ?
Som veľmi rada, že sa nám podarilo v rámci školského vzdelávacieho programu
zaviesť výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a získať kvalifikovaného pedagóga
pre tento predmet. Ďalej sa nám od nového školského roka podarilo zriadiť novú
učebňu pre asistenta učiteľa, čím sme definitívne ukončili vyučovanie v školskej
jedálni. No a veľmi sa teším z toho, že práve naše pani učiteľky sa podieľajú na
zostavovaní Chlebnického spravodaja.
15. Náš rozhovor sa bude pomaly končiť. Chcete niečo odkázať žiakom našej školy ?
Odkazujem im, aby sa snažili byť vo svojom živote dobrými a vychovanými ľuďmi,
ktorí si vážia každého človeka a aj sami seba. Aby verili, že každý z nich má svoju
hodnotu a svoje jedinečné poslanie. Prajem im, aby všetko vo svojom živote robili
s láskou, s úsmevom na tvári a vždy verili v Božiu pomoc.
Ďakujem pani riaditeľke za rozhovor a prajem veľa úspechov v práci.
Mgr. Terézia Sárená

