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Základné identifikačné údaje o škole  

 

Názov školy: Základná škola Horný Vadičov  

Adresa školy: Horný Vadičov 277, 023 45  

Telefón: 041/422 92 55, 0915 602 394  

Internetová adresa školy: www.zshvadicov.edu.sk  

Elektronická adresa školy: skola@zshvadicov.edu.sk  

Zriaďovateľ školy: Obec Horný Vadičov  

Adresa zriaďovateľa: Horný Vadičov 160  

Telefón: 041/422 92 21  

Fax: 041/422 92 26  

Internetová adresa zriaďovateľa: www.hornyvadicov.sk  

Elektronická adresa zriaďovateľa: ocuhornyvadicov@stoline.sk  

 

 

 

 

 

 Správa je vypracovaná v zmysle:  

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení  

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006 Z.z.  
3. Plánu práce školy na školský rok 2011/2012  
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií  
5. Triednej dokumentácie zo školského roku 2011/2012  
6. Informácií o činnosti Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ Horný Vadičov  
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Vedenie školy a poradné orgány 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Jana Ozaniaková  

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Anna Vnuková  

Rada školy:  

 Poslanie, úlohy a zloženie Rady školy sú vymedzené v § 24 a v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej členmi sú dvaja zástupcovia 

pedagogických zamestnancov, jeden zvolený za ostatných zamestnancov ZŠ, traja zvolení 

zástupcovia rodičov, dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa a delegovaný zástupca inej 

právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní.  

Predseda RŠ:   Mgr. Bernard Janík  

Podpredsedníčka RŠ: Mgr. Emília Javoríková  

Členovia RŠ:   Mgr. Janka Halúsková  
   

Monika Kubáščiková  
 
Helena Káčeriková  
 
Ing. Ľubomír Králik  
 
Jozef Pavlusík 
 
Miroslav Majčín 

Rada rodičov:  

Predseda RR:   Jozef Beliančin  

Hospodárka:   Jana Pavlusíková  

Členovia:   Zuzana Galieriková    Viera Galieriková 
 

Lenka Kubaščíková                            Erika Várošová 
 

                Lenka Zajacová     Lenka Majčinová  
 

Silvia Andelová  
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Pedagogická rada  

Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá 

spája zodpovednosť riaditeľa  so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických 

zamestnancov školy. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej postavenie, 

poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady.  

 V školskom roku 2011/2012 bolo 8 pedagogických rád a 2 pracovné porady. Pedagogické 

rady  riešili tieto úlohy : 

- Plán práce školy, ŠVP, výchovný program ŠKD, úväzky pedagogických 

zamestnancov 

- ŠkVP, začlenení žiaci a vypracovanie ich vzdelávacieho programu 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok 

- Správa ŠŠI ku kontrole dodržiavania ľudských práv  

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok 

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 3. štvrťrok, správa inšpekčnej kontroly - 

Testovanie 9 

- Organizačné zabezpečenie MDD, školskej športovej olympiády, návrhy a podnety ku 

ŠkVP 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok, metodické usmernenie ku 

školským úrazom 

Na pracovných poradách zamestnancov školy sa preberal pracovný a organizačný 

poriadok, mzdový predpis a na poslednej porade boli stručne zhodnotené výsledky žiakov 

a hospodárenie školy. 

Metodické orgány  

Na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu zriaďuje riaditeľ ZŠ 

metodické združenia a predmetové komisie. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú 

úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch na I. stupni, v ŠKD a v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch alebo skupinách predmetov na II. stupni. Predmetové komisie a 

metodické združenia sa zriaďujú aj pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými 

zamestnancami. Za vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľ ZŠ najskúsenejších 

učiteľov a učiteľky s dobrými organizačnými schopnosťami.  
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V školskom roku 2011/2012 pracovali na škole nasledovné metodické orgány:  

MZ – I. stupeň, ŠKD  

Vedúca :  Mgr. Janka Halúsková  

Členovia : Mgr. Emília Javoríková  

Mgr. Marta Maliarová  

Mgr. Anna Vnuková  

Bc. Jana Kubjatková  

Mgr. Jana Ozaniaková  

Mgr. Zuzana Neupauerová  

PK – jazyky, dejepis, OV  

Vedúci : RNDr. Ján Šurhaňák 

Členovia : Mgr. Štefan Zajac  

Mgr. Janka Halúsková  

Bc. Andrea Garajová  

Mgr. Veronika Dzúriková 

 

PK – prírodné vedy  

Vedúca : Ing. Zuzana Vendrinská  

Členovia : Ing. Jana Špiriaková 

Mgr. Alena Remišová  

Mgr. Štefan Zajac  

Mgr. Jana Capková  
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PK - výchovy  

Vedúca :  Mgr. Emília Javoríková  

Ing. Zuzana Vendrinská 

Mgr. Jana Ozaniaková  

Mgr. Anna Vnuková  

Mgr. Marta Maliarová  

Mgr. Alena Remišová 

Inventarizačná komisia  

Riadi sa príslušnými predpismi a vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení 

inventarizácie predkladá jej predseda riaditeľovi ZŠ písomný návrh na vyradenie a likvidáciu 

neupotrebiteľného majetku. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ ZŠ. Okrem určenej 

inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby.  

Členovia inventarizačnej komisie : Mgr. Anna Vnuková, Mgr. Štefan Zajac, Mgr. Emília 

Javoríková  

Údaje o počte žiakov  

Základnú školu v Hornom Vadičov tvorilo v školskom roku 2011/20012 spolu 10 tried a 1 

oddelenie ŠKD. Školu navštevovali žiaci z Horného Vadičova, Dolného Vadičova, 

Kysuckého Nového Mesta a Lopušných Pažití v počte 196  z toho 1. stupeň 91 žiakov,  

2. stupeň 105 žiakov.  

Trieda Počet chlapcov Počet dievčat Spolu žiakov v 
triede 

I.A 15 7 22 
II.A 14 10 24 
III.A 15 7 22 
IV.A 12 8 20 
V.A 7 7 14 
V.B 8 5 13 
VI.A 13 9 22 
VII.A 7 14 21 
VIII.A 10 10 20 
IX.A 10 8 18 
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I. stupeň     chlapcov : 56   dievčat :  32      spolu : 88 

II. stupeň                                         55                            53                            108 

Spolu                                              111                           85                            196 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

 V školskom roku 2011/2012 výchovno-vzdelávací proces pri 5 žiakoch prebiehal podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracovali triedni učitelia a 

vyučujúci jednotlivých predmetov v spolupráci s výchovnou poradkyňou. Učitelia mali 

k dispozícii metodický materiál s návodmi na prípravu pracovných listov pre začlenených 

žiakov podľa odporúčania pracovníkov CPPaP v Kysuckom Novom Meste. 

Školský klub detí:  

Vychovávateľkou ŠKD bola Bc. Jana Kubjatková. V ŠKD bolo v šk. roku 2011/2012 

zapísaných 23 detí.  

Školská jedáleň:  

Priemerne sa v šk. roku 2011/2012 v ŠJ stravovalo 100 stravníkov. 

 

Mimoškolská činnosť žiakov – použitie vzdelávacích poukazov 

Zo 196 žiakov školy využili 35 možnosť použiť vzdelávací poukaz na činnosť v krúžkoch, 

ktoré pracovali na škole. V astronomickom krúžku pracovalo 7 žiakov, Tvorivé dielne 

navštevovalo 8 žiakov. Kombinovaný krúžok Slovenčina naša – Logické hry, ktorý 

pripravoval žiakov na Testovanie 9 navštevovalo 20 žiakov. Ostatní využili možnosti CVČ 

v Hornom Vadičove, kde mohli naplniť svoje záujmy v 19 krúžkoch umeleckého, športového, 

či pracovného charakteru. Niektorí žiaci využili možnosti krúžkovej činnosti CVČ 

v Kysuckom Novom Meste. 
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Zápis do 1. ročníka ZŠ:  

Zápis žiakov do 1.ročníka bol v dňoch 16. a 17.1. 2012. Zápisu sa zúčastnili vyučujúce 

1.stupňa, výchovná poradkyňa Mgr. Alena Remišová, p. učiteľky MŠ Horný Vadičov Eva 

Jedináková a Monika Vajdová, riaditeľka CPPPaP v Kysuckom Novom Meste Mgr. Alena 

Žabková .  

Počet zapísaných žiakov: 23  

Z povinne voliteľných predmetov si všetci rodičia pre svoje deti vybrali vyučovanie 
náboženskej výchovy.  

 Horný 
Vadičov 

Dolný 
Vadičov 

Lopušné 
Pažite 

Kys. N. 
Mesto Čierne pri Čadci 

dievčatá 11  1   
chlapci 8 1  1 1 
spolu 19 1 1 1 1 

 Úspešnosť deviatakov na prijímacích skúškach 

Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na SŠ v 1. kole prijímacích pohovorov. Zaradenie žiakov do 

škôl uvádzame v tabuľkách :  

Škola so 4-ročným študijným programom chlapci dievčatá 
Gymnázium 2 0 

Spojená škola, Nábrežná ul. Kys. N. Mesto 3 1 
SPŠ stavebná Žilina 1 0 

Spojená škola, Hlinská 31, Žilina 0 4 
Sociálna a pedagogická akadémia 0 1 

Stredná zdravotná škola 0 1 
SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku 1 0 

spolu 7 7 

  

Škola s 3-ročným učebným programom chlapci dievčatá 
Spojená škola Športová ul., Kys. N. Mesto 1 1 
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica 1 1 

spolu 

 
2 2 
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Výsledky hodnotenia správania a prospechu žiakov na konci školského roka 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa Metodického pokynu č.7/2009-R z dňa 

28.4.2009 na hodnotenie žiakov ZŠ s účinnosťou od 1.5.2009 a Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy.  
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I.A 22 15 7 0 0 22 0 2 1,08 0 

II.A 24 14 10 17 6 1 0 0 1,14 0 

III.A 22 15 7 19 2 0 0 0 1,18 0 

IV.A 20 12 8 9 9 2 0 0 1,45 0 

V.A 14 7 7 9 1 2 0 0 1,54 0 

V.B 13 8 5 7 4 1 0 0 1,53 0 

VI.A 22 13 9 7 10 5 0 0 1,73 0 

VII.A 21 7 14 10 5 7 0 0 173 1 

VIII.A 20 10 10 6 9 7 0 0 1,71 0 

IX.A 18 9 9 6 6 6 0 0 1,86 0 

spolu 196 110 86 90 52 53 0 2 1,49 1 

 

Dochádzka 

Trieda Počet 
žiakov 

Zameškané 
hodiny 

Ospravedlnené 
hodiny 

Priemer 
na 1 
žiaka 

Neospravedlnené 
hodiny 

Priemer 
na 1 
žiaka 

I.A 22 1154 1154 57,70 0 0,00 
II.A 24 1104 1104 46,00 0 0,00 
III.A 22   968   968 44,00 0 0,00 
IV.A 20 1492 1492 74,60 0 0,00 
V.A 14 1104 1104 78,86 0 0,00 
V.B 13   617   617 47,46 0 0,00 
VI.A 22 1827 1827 83,05 0 0,00 
VII.A 21 1830 1830 87,14 0 0,00 
VIII.A 20 2458 2450 122,50 8 0,40 
IX.A 18 2505 2505 139,17 0 0,00 
spolu 196 15059 15051 77,58 8 0.04 
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Záškoláctvo  

V šk. roku 2011/2012 sme riešili  prípad záškoláctva u staršieho žiaka, ktorý má zdravotný 

handicap a nie je v kolektíve spolužiakov obľúbený, ale je akceptovaný. Má sklony strániť  sa 

spoločnosti spolužiakov a vyhľadáva spoločnosť mladších chlapcov. Po viacnásobnom 

vymeškaní vyučovania, triedna učiteľka jednala s matkou a dochádzka sa na určitú dobu 

zlepšila. Po čase začal vymeškávať opäť, riešila to potom riaditeľka každodennou kontrolou 

ráno a pravidelným telefonickým rozhovorom s rodičmi. V budúcom školskom roku treba 

žiaka sledovať systematicky. 

 
Učebné plány 
  
I. stupeň                 ŠkVP  ISCED 1  

II. stupeň  5., 6., 7. a 8. ročník   ŠkVP  ISCED 2  

9. ročník Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl 

520/2003 platné od 1.9.2003 VARIANT 2  

v  9. triede rozšírené vyučovanie Slovenského jazyka a literatúry  

v  9. triede nepovinný predmet nemecký a anglický jazyk  
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Zamestnanci školy  
 
Počet zamestnancov: 20 + 1  

Pedagógovia: 15 + 1 čiastočný pracovný úväzok 

Prevádzkoví pracovníci: 5 

 

Meno a priezvisko  Pracovné zaradenie  
 

Mgr. Jana Ozaniaková  Riaditeľka školy, učiteľka 1.- 4., 

HUV  

Mgr. Anna Vnuková  Zástupkyňa riaditeľa školy, 

učiteľka 1.-4. r.  

Mgr. Marta Maliarová  Učiteľka 1.- 4. roč. 

  

Mgr. Zuzana Neupauerová Učiteľka 1.- 4. roč.,  

 

Mgr. Emília Javoríková  Učiteľka 1.- 4. roč.,  

 

Bc. Andrea Garajová Učiteľka ANJ  

 

Mgr. Veronika Dzúriková Učiteľka SJL, BIO 

 

Mgr. Janka Halúsková  Učiteľka 1.- 4. roč.  

 

RNDr. Ján Šurhaňák  Učiteľ 5.- 9. NEJ  

 

Mgr. Jana Capková Učiteľka INF, NBV 

 

Mgr. Alena Remišová  Učiteľka 5.-9. MAT, výchovná 

poradkyňa  

Ing. Zuzana Vendrinská  Učiteľka 5.- 9. roč., PRI., BIO, 

CHEM, TSV,GEO,  

Bc. Jana Kubjatková  Vychovávateľka ŠKD, HUV  

 

Mgr. Štefan Zajac  Učiteľ 5.-9. roč., SJL, DEJ, OBV 
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Monika Kubaščíková  Vedúca ŠJ  

 

Anna Zajková  Kuchárka  

 

Jaroslav Kuriak  Školník, kurič  

 

Milena Kuriaková  Upratovačka  

 

Zuzana Martinčeková  Pomocná sila v kuchyni  

 

Elena Pavlusíková Upratovačka 

 

Mgr. Pavol Mitaš Učiteľ NBV - skrátený úväzok 
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Výchovno – vzdelávacia činnosť 

Činnosť MZ 1. – 4. ročníka 

Zasadnutia MZ: 

1. polrok 

P.č. dátum program 

1. 31.08. Zaradenie vzdelávacieho obsahu ŠVP z predmetu prírodoveda do jednotlivých 
ročníkov 

2. 29.09. Plán práce MZ v školskom roku 2011/2012,schválenie TVVP pre jednotlivé 
predmety a ročníky 

3. 12.1. Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov , práca so 
slaboprospievajúcimi žiakmi, organizačné zabezpečenie zápisu do 1. ročníka 

    
2. polrok        
 
4. 19.06. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov slaboprospievajúcich 

žiakov, výsledky výstupných previerok 

 

V školskom roku 2011/2012 pracuje MZ 1. stupňa, ŠKD v nasledujúcom zložení: 

Vedúca Členovia 

Mgr. Janka Halúsková 

 

Mgr. Jana Ozaniaková 

Mgr. Anna Vnuková 

Mgr. Zuzana Neupauerová 

Mgr. Marta Maliarová 

Mgr. Emília Javoríková 

Bc. Jana Kubjatková 
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Aktivity realizované na 1.stupni: 

- Záložka do knihy spája školy - učiteľky 1.- 4.roč., vychov. ŠKD 

- Jazda zručnosti na bicykli - súťaž pre žiakov 1.stupňa – Mrg. Halúsková, Mgr. 

Maliarová 

- Mesiac úcty k starším – kultúrne vystúpenie žiakov II.A triedy - Mgr. Maliarová 

- Tvorivé dielne – Kaštieľ Radoľa, žiaci IV.A – Mgr. Javoríková 

- Vianočný zvonček (školské kolo) – príprava žiakov -  Mgr.Javoríková, Mgr. Halúsková 

- Vianočný zvonček – v okresnom kole : Matúš Bízik (IV.A) – 1. miesto 

- Program na Vianočnú besiedku  

- Jasličková pobožnosť – žiaci II.A triedy pod vedením Mgr. Maliarovej 

- Vianočné a novoročné pozdravy pre žiakov z Bratislavy v rámci projektu Záložka 

- Halový futbal výberu žiakov 3. a 4. triedy – CVČ Kysucké Nové Mesto 

- Matematická olympiáda a Pytagoriáda - Mgr. Vnuková , Mgr. Halúsková 

- Matematický klokan – korešpodenčná súťaž žiakov 2. – 4. Ročníka 

- Súťaž Európa v škole – Pavla Zátorská (III. A ) postúpila do celoslovenského kola so 

svojou výtvarnou prácou 

- Zápis prvákov – Mgr. Vnuková, , Mgr. Halúsková, Mgr. Javoríková, Mgr. 

Neupauerová 

- Korešpondenčná celoslovenská súťaž Všetkovedko v 3. a 4. ročníku – Peter 

Mochnacký (4. tr.) dosiahol umiestnenie 9.- 107. miesto na Slovensku - Mgr. 

Javoríková 

- Školský karneval – TU na 1.stupni 

- Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín: Mgr. Halúsková 

- Súťaž 5 proti 5:  Mgr. Kubjatková, Mgr. Vnuková 

- Výtvarná súťaž Mandala pre svet – žiaci 4. ročníka – Mgr. Javoríková 

- Deň Zeme : zber papiera – žiačka 4. tr. Veronika Harceková sa v rámci školy 

umiestnila na 2. mieste  

- Deň matiek – vystúpenie prvákov pre verejnosť : Mgr. Maliarová 

- Deň matiek, Deň otcov – kultúrno-spoločensko-športové stretnutie druhákov s rodičmi 

a triednou učiteľkou: Mgr. Maliarová 

- Športové aktivity žiakov 1. stupňa na 3.školskej olympiáde 

- Výtvarná súťaž Zdravé deti, zdravá rodina, zdravé mesto – Kristína Heltová (2. tr.) – 

čestné uznanie 
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- Koncoročné výlety žiakov 1. stupňa: 

1., 2. ročník – Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej, kúpele Rajecké Teplice 

2. ročník – mesto Nitra 

3., 4. ročník – Bratislava, hlavné mesto, NR SR, Slavín 

 

PK jazykov, OV, dejepis pracuje v zložení 

Vedúci Členovia 

RNDr. Ján Šurhaňák Mgr. Janka Halúsková 

Mgr. Veronika Dzúriková 

Mgr. Štefan Zajac 

Bc. Andrea Garajová 

Mgr. Alena Remišová 

 

  

Úlohy PK a ich plnenie : 

- Plán zasadnutí PK sa splnil, uskutočnili sa 4 stretnutia, na ktorých sa zosúladili 

termíny jednotlivých súťaží a vyučujúci cudzích jazykov zhodnotili svoje skúsenosti 

z vyučovania 

- Úlohy na zdokonaľovanie argumentačných možností žiakov, vlastnej tvorby, 

čitateľskú gramotnosť v cudzom jazyku a prácu so slovníkmi sme plnili priebežne 

počas školského roka 

- Cieľ čítania žiakov s porozumením sa plnil priebežne, žiaci majú ťažkosti so 

sústredením sa na čítaný text, nezamýšľajú sa nad ním. Je potrebné vyžadovať od 

nich, aby sa sústredili na to, čo čítajú, ale aj pri bežnej komunikácii. 

- Vyučujúca ANJ Bc. Garajová začala aktívne pracovať so žiakmi na projekte 

www.etwinning  a nadviazala spoluprácu so školou vo Francúzsku. Nadviazaná 

partnerská komunikácia je živá a aktuálna. Uskutočňuje sa prostredníctvom 

schváleného projektu Let´s make new friends! Komunikácia prebieha a je 

zdokumentovaná. 
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- Práca na hodinách SJL sa zameriavala na vlastnú tvorbu žiakov – dialógy, krátke 

literárne útvary (nonsens, básne, hádanky, príslovia, ...), v ktorých vyjadrovali svoje 

citové postoje, žiaci pracovali na projektoch:  

Prečítané knihy – informácie o knihe, vlastný názor, odporúčanie 

Medovníkový domček – tvorivé písanie, aktualizácia rozprávky na dnešné 

pomery, spolupráca žiak – učiteľ, nácvik divadielka – ústny a herecký prejav, 

práca s hlasom, výtvarné dekorácie 

Hodiny v školskej knižnici – práca s knihou, vyhľadávanie informácií, 

čitateľská kultúra, hry na rozvoj slovnej zásoby 

- Žiaci využívali možnosť požičať si knihy zo školskej knižnice na mimo čítankové  

povinné čítanie, ale i na prípravu v iných predmetoch 

- Členovia PK pripravili príspevky do školského rozhlasu k aktuálnym témam 

- V  prednese poézie a prózy Krása slova sa žiačka Zuzana Sýkorová (8. roč.) 

prebojovala cez 1. miesto v okresnom kole až do krajského kola v Martine 

- Celoštátne testovanie Monitor 9 prebehlo na škole úspešne a výsledky našich žiakov 

sú porovnateľné s celoslovenským priemerom ba niektoré aj lepšie 

- Vyučujúci pracovali aj so začlenenými žiakmi a štvrťročne pre nich vypracovávali 

výchovno-vzdelávacie programy, ktoré plnili 

- Úlohy vyplývajúce z plánu práce boli splnené 

PK prírodovedné predmety sú v zložení: 

Vedúci Členovia 

Ing. Zuzana Vendrinská Mgr. Alena Remišová 

Mgr. Jana Capková 

Ing. Jana Špiriaková 

Mgr. Veronika Dzúriková 

Mgr. Zuzana Neupauerová 
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- predmetová komisia pracovala podľa plánu, dodržiavali sme VVTP, postupovali sme 

podľa ŠVP a ŠkVP , na 1. zasadnutí sa vyhodnotili vstupné testy, výchovno-

vzdelávacie výsledky z a1. štvrťrok a adaptácia žiakov v 5. ročníku 

- na ďalšom zasadnutí sa riešila zapojenosť a príprava žiakov v okresných súťažiach 

organizovaných CVČ v Kysuckom Novom Meste a výsledky korešpondenčných 

matematických súťaží 

- začlenení žiaci postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, 

2 žiaci z 9. triedy sa pripravovali na TESTOVANIE 9, nakoniec 1 z nich testovanie 

nerobil z dôvodu mentálneho postihnutia. Rodičia týchto žiakov spolupracujú 

s výchovnou poradkyňou 

 

Počas školského roka sa uskutočnili školské kolá  súťaží: 

  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  – školské kolo – okresné kolo 

 5. ročník 4 úspešní riešitelia  

 6. ročník 4 úspešní riešitelia 

 7. ročník 5 úspešní riešitelia 

 8. ročník 1 úspešný riešiteľ 

- členovia PK konštatovali, že v tomto školskom roku neboli naši žiaci úspešní 

v okresnom kole MO 

  PYTAGORIÁDA  

z 20 žiakov  bolo  úspešných  14  žiakov  v školskom kole 

  KOMPARO 

prebehlo  pravidelné testovanie   žiakov  9. ročníka  z matematiky  

celoslovenský priemer v matematike  : 42, 6 %, u našich žiakov  :  51, 1  % 
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MATEMATICKÝ KLOKAN 

pravidelne v  marci  prebieha  táto  celoslovenská  súťaž  v matematických  zručnostiach  
žiakov. tento  rok  sa  z našej školy do  nej  zapojilo  18 žiakov  na  1.stupni  a 20  žiakov  na  
2.stupni. 

geografická  olympiáda 

boris  číž (5.a) obsadil  v okresnom  kole  pekné  5. miesto 

čo  vieš  o hviezdach 

martina  balátová (7.A) bola  v okresnom  kole siedma 

ASTROSTOP 

okresnej súťaže sa zúčastnili  2 šiestaci a 2 siedmaci 

týždeň vedy a techniky   07.11. - 11.11. 

výstava žiackych prác k téme 

worshop  na témy : voda, internet, drogy 

exkurzia  žiakov  7. triedy  v  závode ina kysuce 

SÚŤAŽE  Z  INFORMATIKY 

BOBOR  :  žiaci  8.  a 9. triedy  sa  otestovali  v tejto  internetovej  súťaži 

MEU :  tvorba  webových  stránok 

REXÍK : tvorba  komixu  na 1. stupni  ZŠ 

TAKTIKVÝZVA 

TESTOVANIE  9 

testovania  sa  zúčastnili  16 žiaci , 1  žiačka  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacimi  
potrebami  a 1  žiak  sa  testovania  nezúčastnil  na  základe  odporúčania  odborných  
a poradenských  zariadení  z dôvodu  mentálneho   postihnutia 

percentuálne  zhodnotenie  výsledkov  : 

 matematika    67,06% 

 slovenský  jazyk  a literatúra  47,53% 

 percentuálny  podiel  školy  82,88% 

 priemerná  známka  na  žiaka  2,41 
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exkurzie a  ďalšie  školské  akcie 

vesmírne  katastrofy  -  9. trieda  v kysuckej  hvezdárni 

atómová  elektráreň  v mochovciach 

planetárium  v žiari  nad  hronom 

 

PK výchovy pracuje v zložení: 

Vedúci Členovia 

Mgr. Emília Javoríková Mgr. Janka Halúsková 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Zuzana Neupauerová 

Mgr. Mgr. AnnaVnuková 

Mgr. Marta Maliarová 

Mgr. Jana Ozaniaková 

Mgr. Štefan Zajac 

Ing. Zuzana Vendrinská 

 

 

Ciele PK výchovy sú zamerané na: 

- zvyšovanie kvality vyučovania jednotlivých výchov 

- organizovanie výtvarných, speváckych, telovýchovných súťaží v školskom aj 

okresnom rámci 

- zorganizovanie školskej športovej olympiády 

 

PK výchov  mala v tomto školskom roku 4 zasadnutia , na ktorých sa  prerokovalo : 

- schválenie TVVP na jednotlivé predmety 
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- predmetové súťaže a rozdelenie úloh jednotlivým členom 

- objednávka na doplnenie kabinetu TV novými a kvalitnými basketbalovými loptami, 

medicimbalmi, posilňovačmi, raketami na stolný tenis, základnou výbavou na florbal 

- vedúca PK žiadala učiteľov o dôslednú kontrolu telovýchovného náradia a 

dodržiavanie pravidiel bezpečnosti najmä na hodinách TSV 

- vedenie dokumentácie školských športových výkonov na hlavnej chodbe školy 

- pravidelné zverejňovanie výtvarných prác žiakov na hlavnej chodbe, jesenná 

a vianočná výzdoba, aktuálna výzdoba  

- zapojenie žiakov do školských, okresných súťaží 

- príprava na 3. školskú športovú olympiádu 

- vyhodnotenie športovej olympiády a zverejnenie výsledkov 

- na poslednom zasadnutí bola zhodnotená práca PK, vyhodnotenie plánu práce    

Aktivity:         

- Vianočný zvonček – do okresného kola postúpili žiaci Maroš Bugáň a Ľubomíra 

Revajová  

             zo 6.triedy, Maroš Bugáň sa tu umiestnil na 3. Miete 

- Jesenné testovanie  žiakov v jednotlivých atletických disciplínach 

- Výchovný koncert zameraný na prevenciu závislostí 

- Plavecký vývik – 5. ročník 

- Halový turnaj v Kysuckom Novom Mieste v decembri – mladší žiaci : 4. miesto,  

            starší žiaci: 1. miesto 

- „Oheň ako pomocník kováča“ – výtvarná súťaž SOU strojníckej, na ktorej naši ôsmaci 

a deviataci boli ocenení, zároveň sa oboznámili so študijným programom školy, Július 

Sládek (8. tr.) získal 1. miesto, Mário Minárik (8. tr.) - ocenenie riaditeľa školy 
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- V decembri deviataci nadviazali kontakt so svojimi spolužiakmi z jednej bratislavskej 

základnej školy zhotovením vianočných pozdravov so svojou vizitkou, doposiaľ trvá 

písomný kontakt cez sociálnu sieť u troch z nich 

- Projektové práce z hudobnej výchovy zamerané na regionálne zvyky v adventnom 

období 

- Zriadenie nástenky pre projektové práce žiakov na hlavnej chodbe 

- Zhotovenie plagátu na školský karneval - piataci 

- Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka v počte 16 žiakov, všetci zvládli základy lyžiarskej 

techniky  a samostatne dokázali zlyžovať svah v Lyžiarskom stredisku Hájnice 

- Tvorivé dielne v Radoľskom kaštieli – žiaci 7. ročníka  

- Návrh na pozvánku k 50. výročiu školy – žiaci 5. – 9. ročníka 

- Žiaci 2. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Mandala for the World“, ktorá má 

zámer zapísať sa do knihy rekordov 

- Zapojenie do výtvarných súťaží Vesmír očami detí a Veľkonočné zvyky a tradície, 

Farebný svet – medzinárodná výtvarná súťaž 

- Beh oslobodenia Kysuckého Nového Mesta – Daniela Urbaníková (7. tr.) – 3. miesto 

v behu na 800 metrov 

- Starší žiaci v halovom futbale získali v okresnom kole 1. miesto, v krajskom kole 

skončili ako druhí 

- Zhotovenie panelu Športové osobnosti Slovenska 

- Výtvarná súťaž firmy Krankas Žilina na tému Zdravé deti, zdravá rodina, zdravé 

mesto –  8 našich žiakov získalo čestné uznanie  

- Okresná atletická súťaž – Simona Juríčková (7.tr.) – 3. miesto v hode kriketovou 

loptičkou 

                                         -  Monika Slivková (9.tr.) – 3. miesto v behu na 60 metrov 

- 3. školská športová olympiáda, výsledky zverejnené v školskej kronike 
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- Exkurzia v závode INA Kysuce v predmete Svet práce v 7. ročníku 

- Výchovné koncerty a divadelné predstavenia 

- Príprava a realizácia Didaktických hier v prírode pre 1. stupeň a Účelových cvičení 

v prírode pre 2. stupeň  

- V rámci výučby v predmete Svet práce sa ôsmaci zúčastnili exkurzie v miestnom 

kvetinárstve 

- Piataci na HUV realizovali projekt Pozvánka na koncert 

- Pravidelne sa obmieňali nástenky výtvarných prác žiakov a projekty k rôznym témam 

Činnosť ŠKD 

V tomto školskom roku pracoval ŠKD na začiatku v jednom oddelení s počtom detí 23, z toho 

8 prvákov, 7 druhákov, 4 tretiaci a 4 štvrtáci. Chlapcov bolo 14 a 9 dievčat. Postupne sa počet 

znížil na 18. 

Činnosť ŠKD bola zameraná na všetky oblasti výchovno-vzdelávacieho plánu : odpočinkovú, 

relaxačnú, spoločensko-vednú, prírodovednú, športovú, esteticko-výchovnú, samoobslužnú 

a prípravu na vyučovanie, ktoré sa v priebehu školského roka obmieňali podľa počtu 

stanovených hodín.  Veľký dôraz sa kládol na relaxačnú a odpočinkovú činnosť – najmä 

využívanie pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, vychádzky do blízkeho okolia školy. 

V priebehu roka sme splnili špecifické úlohy na jednotlivé mesiace: 

- zoznámenie s okolím pravidlá a zásady bezpečnosti pri presunoch škola - ŠKD, ŠKD - 

autobusová zastávka, vychádzky po dedine 

- zhotovenie záložiek do kníh, darčeky pre prvákov k pasovaniu, súťaž 5 proti 5 (akcia 

k mesiacu knihy) 

- výstavka tekvicových výrobkov 

- šarkaniáda – púšťanie papierových šarkanov 

- návštevy školskej knižnice – čítanie na pokračovanie z rozprávkových knižiek 

- vedomostná súťaž 5 proti 5 :  z rozprávky do rozprávky v mesiaci knihy 
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- darčeky budúcim prvákom k zápisu 

- výroba masiek na školský karneval 

- výrobky na vianočný bazár 

- návšteva Centra sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove : tvorivé aktivity 

a práca s rôznym materiálom na tému Veľká noc 

- prezentácia rozprávkovej knihy, detského časopisu pred kamarátmi 

- výtvarné aktivity ku Dňu Zeme 

- darčeky ku Dňu matiek 

- športový trojboj školských klubov, 2. ročník – vydarená akcia, ktorú organizoval ŠKD 

pri ZŠ Kysucké Nové Mesto, Suľkov. Deti súťažili o medaily a putovné poháre. Náš 

žiak Patrik Andel vyhral 2 strieborné medaily v behu na 100 metrov a v skoku 

z miesta, 

- príspevky výtvarných prác detí do časopisu Vrabček na témy Zimné radovánky a Jar, 

v súťaži „Pozvánka na divadelné predstavenie“ získal Patrik  Andel (3.tr.) 1. miesto 

V rámci pravidiel slušného správania sme deti učili pravidlá správneho stolovania, správania 

sa, vzájomného rešpektovania sa a ohľaduplnosti. Úzka spolupráca bola medzi ŠKD 

a triednymi učiteľkami na 1. stupni a rodičmi. 

Všetky akcie, ktoré sme robili, sa dokumentovali a fotografie sa zverejnili na školskej 

webovej stránke 
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Aktivity v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí  

september :  vypracovanie plánu prevencie 

nástenky : Zober loptu, nie drogu, Šport je moja závislosť, Európsky týždeň  

                  boja proti  drogám 

aktualizácia informácií o telefónnych linkách a web stránkach, ktoré poskytujú     

pomoc deťom 

október : Mesiac úcty k starším – program  žiakov 2. A triedy pre verejnosť 

  dotazník na zistenie závislostí 

test  - fajčenie a alkohol 

november : seminár protidrogovej prevencie v Kysuckom Novom Meste 

výchovný koncert Kam kráčaš? (pre 2.stupeň) 

besedy : Sladkosti (1.stupeň), Drogy (2. stupeň) s p. Dolinayovou s PPP a P 

december : aktualizácia nástenky s protidrogovou tematikou  

spolupráca s koordinátorom Zdravej výživy – Deň čaju(ochutnávka 

bylinkových čajových zmesí) 

predaj vianočných pohľadníc UNICEF v spolupráci so žiackou školskou radou 

využívanie voľného času žiakov – vianočná výzdoba tried a nácvik programu 

na vianočnú besiedku 

február : aktualizácia nástenky na chodbe školy 

  projekty žiakov 7. ročníka na tému Závislosť od PC, alkoholu a fajčenia 

poučenie o nebezpečenstve fajčenia a pitia alkoholických nápojov pred jarnými 

a veľkonočnými sviatkami 

Valentínska pošta – pozdravy, obrázky a drobné darčeky, ktoré si žiaci 

navzájom pripravovali a darovali 
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marec : relácia v školskom rozhlase na tému Dňa boja za ľudské práva 

  Deň vody – ochutnávka minerálnych vôd 

apríl :   stretnutie koordinátorov v Kysuckom Novom Meste – beseda Pomoc deťom  

v kríze 

  beseda žiakov 5. ročníka na tému Prevencia šikanovania 

jún  :  školská športová olympiáda – Zober loptu a nie drogu 

  turistická vychádzka – víkendová aktivita 

  poučenie o bezpečnosti a zmysluplnom trávení voľného času počas letných      

                        prázdnin 

Aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy 

- celoročný projekt Recyklácia papiera – zber odpadového papiera 

výsledky : spolu sme nazbierali 735,9 kg papiera, najlepšia trieda v zbere : V. A – 155 

kg 

najviac za školu nazbierala : Emília Pavlusíková z V. A – 130 kg 

- celoročný zber drobného elektronického odpadu 

- projekty  a besedy žiakov ku Dňu vody, Dňu Zeme vystavené na hlavnej chodbe 

- na hodinách CHE besedy na tému Deň vody a Medzinárodný deň lesov  

- žiaci 5. triedy na hodinách BIO prezentovali svoje referáty na dané témy týkajúce sa 

ochrany zvierat a životného prostredia 

- projekty ku Dňu medzinárodnej ochrany ozónovej vrstvy 

- Týždeň vedy a techniky – worshop pre žiakov 1. – 9. ročníka 

- výstava prác k téme Veda a technika na hlavnej chodbe školy 

- exkurzia žiakov 7. ročníka počas týždňa vedy a techniky v závode INA Kysuce 
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- internetová súťaž BOBOR 

- projekty na tému Medzinárodný deň biodiverzity  

- aktualizácia envirookienka na tému globálne ekologické problémy 

- zapojenie sa do projektu Zbierame baterky 

Činnosť výchovného poradcu 

- spracovanie osobných údajov žiakov 8. ročníka a ich predbežného záujmu o štúdium 

na SŠ, export údajov do ŠVSLM 

- štúdium legislatívy a dokumentov 

- zavedenie novej agendy na šk. rok 2011/2012 

- vypracovanie plánu práce VP 

- štatistické údaje a depistáž  

- osobný pohovor a spolupráca s p. Žabkovou, riaditeľkou CPPP a P v Kysuckom 

Novom Meste zameraný na integráciu žiakov na ZŠ, kontrola dokumentácie 

-  návrh dotazníka na tému šikanovanie 

- Zabezpečenie aktuálnej verzie PROFORIENT a priebežné sledovanie aktualít 

a informácií na stránke SVSLM 

- aktualizácia násteniek a informačných tabúľ s problematikou výberu štúdia  

- realizácia Burzy stredných škôl v spolupráci s CPPPaP KNM 

- spolupráca so zástupcami SŠ : SOŠ drevárska Krásno n/Kysucou, SOU Športová 

Kysucké Nové Mesto, Spojená škola Nábrežná Kysucké Nové Mesto, Škola 

podnikania Sasinkova Žilina, spoločnosť INA Kysuce 

- účasť na kontinuálnom vzdelávaní pre VP – mpc Žilina 

- evidencia dokumentácie pre integrovane začlenených žiakov, spolupráca pri 

vypracovaní IVVP, konzultácie s poradenskými centrami a rodičmi, priebežné 

dopĺňanie údajov a zmien 

- evidencia dokumentácie žiakov oslobodených od TSV 

- prehodnotenie IVVP za každý štvrťrok – TU, vyučujúci jednotlivých predmetov, RŠ, 

rodičia 

- zabezpečenie výmeny databáz žiakov a následné zverejnenie štatistiky – t.j. predbežné 

umiestnenie žiakov na školách a podanie informácií žiakom 
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- mimoriadne stretnutie s rodičmi žiakov 9. ročníka – informácie, termíny, talentové 

skúšky, monitor,... 

- beseda na tému Čo ma trápi ...? so žiakmi 9. ročníka 

- spolupráca s CPPPaP KNM, zabezpečenie psychológa k zápisu do 1. ročníka 

- diagnostika a vyhodnotenie kariérneho poradenstva v 8. ročníku – organizačné 

zabezpečenie a spolupráca  so psychológom 

- konzultácie s rodičmi 

- vyplnenie prihlášok na SŠ s talentovými skúškami, odoslanie  

- poradenská činnosť VP 

- celoplošné testovanie MONITOR 9 – export a import dát 

- spolupráca so špeciálnym pedagógom 

- vedenie a dopĺňanie dokumentácie žiakov s IVVP 

- individuálne konzultácie s rodičmi žiakov 9. ročníka pri podpisovaní prihlášok 

- vyplnenie a odoslanie prihlášok na SŠ  

- vyplnenie zápisných lístkov na SŠ  

- štatistické spracovanie údajov prijatých žiakov na SŠ 

- organizácia a realizácia vyhodnotenia kariérneho poradenstva  s CPPPaP v Kysuckom 

Novom Meste pre žiakov 8. ročníka 

- zisťovanie predbežného záujmu žiakov 8. ročníka o štúdium na SŠ, následné 

spracovanie osobných údajov s uvedeným záujmom, export údajov do ŠVSLM 

- ukončenie kontinuálneho vzdelávania VP 

- prehodnotenie IVVP za 4. štvrťrok – ZU, vyučujúci, RŠ, rodičia 

- výchovné aktivity so žiakmi 9. ročníka – exkurzia Atómová elektráreň Mochovce + 

Planetárium Žiar nad Hronom 

- výchovné aktivity so žiakmi : rozvoj a prehlbovanie vzájomných vzťahov (6.roč.), 

výchova a prevencia voči závislostiam (9. roč.) 

- individuálne výchovné pohovory so žiakmi : 2 piataci, 2 šiestaci, 1 ôsmak 
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Prijatie žiakov na SŠ : Gymnázium    2 2 CH / 0 D 

    Spojená škola /SOU/   2 1 CH / 1 D 

    Spojená škola /SOŠ/   4 3 CH / 1 D 

    SZŠ     1 0 CH /  1 D 

    OA     2 0 CH /  2 D 

    SPŠ stavebná    1          1 CH / 0 D 

    SOŠ – 3-ročný uč. odbor  2          1 CH / 1 D 

    SOŠ poľnohospodárska  1 1 CH / 0 D 

    Spojená škola Hlinská Žilina  4 0 CH / 4 D 

 

Aktivity koordinátora IKT  

- Zber elektronických príspevkov do školského časopisu 

-  Kontrola  funkčnosti výučbových programov  

- Nainštalovanie anglickej a nemeckej klávesnice v programe MS Word pre prácu 

s cudzojazyčným textom 

- Pravidelné sledovanie modernizácie a zmien v oblasti informatiky a výpočtovej 

techniky 

- Dopĺňanie internetovej knižnice 

- Pravidelné čistenie výpočtovej techniky 

- Aktualizácia internetovej stránky školy podľa potreby a plánovaných aktivít 

- Spolupráca so správcom siete, kontrola funkčnosti interaktívnych tabúľ 

- Zapojenie do súťaží : MEU – tvorba webových stránok, REXIK – tvorba komixu, 

Týždeň digitálnych zručností 

- Vyradenie poškodenej a zastaranej výpočtovej techniky 

- Kontrola didaktickej techniky (HW, SW) 

- Drobné  opravy a údržba výpočtovej techniky 

- Organizácia súťaže Taktik výzva 2012 
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Činnosť koordinátora Zdravej školy 

- Vypracovanie plánu práce 

- Nástenka Jesenné plody a ich význam pre zdravie 

- Akcia Jesenná vitamínová bomba 

- Recepty Zdravé nátierky uverejnené na nástennej tabuli, hlasovanie žiakov o najlepší 

recept 

- Nástenka Energetické nápoje (spolupráca s koordinátorom prevencie závislostí) 

- Rozhlasová relácia na tému Zdravý životný štýl 

- 5.10. Deň úsmevu – aktivity žiakov na škole 

- Čajové posedenie (ochutnávka bylinkových nápojov) + nástenka o liečivých bylinkách 

- Súťaž o najkrajší plagát na tému Zdravá výživa 

- Svetový deň vody – ochutnávka minerálnych vôd(spolupráca s ďalšími koordinátormi) 

- Týždeň zdravej desiaty – aktivita v I.A triede 

- Sobotňajšia turistická vychádzka do okolia Horného Vadičova (spolupráca 

s koordinátorkou prevencie závislostí) 

- Akcia Jarná vitamínová zeleninová bomba – zapojení všetci žiaci (v spolupráci 

s ďalšími učiteľmi) 

- Nástenka na tému Ako si užiť prázdniny v zdraví 

Činnosť koordinátora Žiackej školskej rady 

- Žiacka školská rada pracovala v starom zložení (ako v predchádzajúcom školskom 

roku), stretávala sa spravidla 1xtýždenne 

- Na 1. stretnutí ocenila prácu svojich najaktívnejších členov – Gabriela Pallová 

a Michaela Urbaníková z VIII.A 

- 21.11.  Svetový deň detí – dotazníky pre žiakov na témy : Ako sa cítim v spoločnosti, 

v rodine? Kto je môj vzor? Aké mám vzťahy s rodičmi, učiteľmi? Komu by som sa 

zveril so svojim problémom? 

- 25.11. Katarínska diskotéka + Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám – 

príprava plagátu, všestranné zabezpečenie diskotéky spolu s jej dokumentáciou 

- Predaj vianočných pohľadníc UNICEF počas predvianočného obdobia, 30% z výnosu 

bol príjem pre ŽŠR na ďalšie akcie 

- 8.12.  Vianočný bazár – predaj výrobkov a pohľadníc pre UNICEF 
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- Interview so žiakmi na tému Vianoce – sviatky mieru, moderné vs. tradičné, zvyky 

v mojej rodine 

- 27.01.  Školský karneval – príprava plagátu, cien do tomboly, konferovanie 

a dokumentácia podujatia 

- 30.01. Medzinárodný deň bez Internetu – interview so žiakmi na tému Ako často 

používaš Internet, aké stránky navštevuješ, je Internet tvoj pomocník alebo závislosť 

- Marec – mesiac knihy, knižná hliadka zisťovala u žiakov kto a čo číta, aký majú vzťah 

ku knihám 

- 22.03 – Svetový deň vody, príprava plagátov  

- 28.03.- Deň učiteľov, príhovor v školskom rozhlase 

- 04.04. – Svetový deň zdravia, distribúcia propagačných materiálov s tematikou 

duševné zdravie, telesná a duševná hygiena 

- 13.04. – Deň narcisov – Liga proti rakovine, príprava nástenky, predaj narcisov 

v škole i v obci 

- 20.04. Deň Zeme, 21.04 – zber papiera 

- 23.04. – Svetový deň kníh a autorských práv – interview so žiakmi ( pojem copyright, 

spôsoby porušovania autorských práv) 

- 15.05. Medzinárodný deň rodiny – besedy so žiakmi na tému Vzťahy v rodine 

- 25.05. Deň Afriky, rozdávanie propagačných materiálov, v rámci vyučovacieho 

procesu začlenené filmové dokumenty o globálnych problémoch vo svete 

- 31.05. Deň bez tabaku WHO – Zober loptu, nie drogu, rozhovory o dôsledkoch 

fajčenia 

- 05.06. Svetový deň životného prostredia, 23.06. – turistická vychádzka v spolupráci 

s koordinátorkami Zdravej výživy a protidrogovej prevencie 

- 18.06. Svetový deň otcov, interview so žiakmi, čo vedia o tomto sviatku 

- 26.06. – návšteva OC Mirage v Žiline a kina ako odmena za celoročnú prácu aktívnym 

členom ŽŠR 
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Zapojenosť a vyhodnotenie projektov  

 

Škola vypracovala projekt Premena tradičnej školy na modernú pod názvom Cesta 

k poznaniu. Projekt bol schválený, na jeho realizáciu škola získala celkom 201 657,15 € 

a dňom 1. júna  sa začal realizovať. 

 Má rozpracované 4 aktivity vzdelávania žiakov a učiteľov : 

1. Podaj mi kľúč k jazykom zameraný na zlepšenie podmienok vyučovania ANJ, tvorbu 

doplňujúcich učebných materiálov, vzdelávacie aktivity v anglicky hovoriacej krajine 

pre žiakov aj učiteľov 

2. Hravé poznávanie vedy prírody zahŕňa tvorbu pracovných listov, inováciu učebných 

pomôcok pre prírodovedné predmety, biologicko-geografickú exkurziu 

3. Obzri sa za minulosťou a vykroč do budúcnosti je aktivita spojená s 50. výročím školy. 

Zriadime triedu regionálnej výchovy, vydáme publikáciu o Vadičovskej doline a jej 

histórii, zriadime novú počítačovú učebňu. 

4. Vzdelávanie pedagógov v oblasti práce s IKT obsahuje vzdelávanie učiteľov – Power-

pintové prezentácie, práca so zvukom a obrazom, práca s MS OFFICE 

 

Vyučujúci sa zapojili so žiakmi do ďalších projektov, ktoré uvádzame v kapitole Výchovno – 

vzdelávacia činnosť.  
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Spolupráca s obcou a inými inštitúciami  
 
Škola – OÚ Horný Vadičov  

- príspevky do obecného Informačníka o činnosti školy  

- spoluúčasť pri vypracovaní projektov  

- kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, Jasličková 

pobožnosť 

- aktualizácia vitríny pri OÚ Horný Vadičov o činnosti školy  

Škola –Školský úrad Rudina  

- Odborná pomoc, školenia a pracovné stretnutia  

Škola – OÚ Dolný Vadičov  

- stretnutia riaditeľky so starostkou obce  

- pomoc pri zabezpečení vyplácania dopravného zákonným zástupcom žiakov 

z Dolného Vadičova 

 

Škola – MŠ Dolný Vadičov, MŠ Horný Vadičov  

- účasť riaditeľky školy na rodičovských zasadnutiach v MŠ Horný Vadičov a MŠ 

Dolný Vadičov  

- účasť učiteliek MŠ na zápise prvákov 

 

Škola –CPPP 

- poradenská pomoc pri individuálnom prístupe k začleneným žiakom  

- zápis žiakov do 1. ročníka  

- kariérne poradenstvo pre žiakov  

- zabezpečenie prednášok a besied pre žiakov 

 

Škola – CVČ  

- účasť na súťažiach organizovaných CVČ pre školy z okresu KNM  

- poskytnutie priestorov pre administratívnu a krúžkovú činnosť CVČ v Hornom 

Vadičove  

- spolupráca pri rôznych akciách ( letný tábor detí, Deň matiek, Deň úcty k starším...)  
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Škola – mimovládne organizácie  

- UNICEF – akcia „Modrý gombík“, vianočné pohľadnice  

- LIGA  PROTI  RAKOVINE – predaj narcisov 
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Spolupráca s radou školy a radou rodičov  

 

Škola – Rada školy  

- Predkladanie dokumentov riaditeľkou školy na zasadnutiach RŠ v zmysle zákona 

586/2003, vyjadrenie členov k predkladaným dokumentom  

- Pravidelná účasť vedenia školy na zasadnutiach  

 

Škola – Rada rodičov  

- plenárne a triedne zasadnutia  

- organizovanie karnevalu pre žiakov  

- spolupráca pri organizovaní Dňa mlieka, Dňa vody,  Dňa detí a iných akciách v škole 

- finančná pomoc pri zabezpečení matematického testovania Komparo, koncoročných 

odmien pre žiakov, balíčkov k MDD, mikulášskych balíčkov, plaveckého a 

lyžiarskeho výcviku, výchovného koncertu, divadelných predstavení  

- získavanie príspevku 2% z daní pre potreby školy 

 

Zviditeľňovanie sa školy  

- prezentácia školy vo vitríne pri OÚ Horný Vadičov  

- aktualizácia webového sídla školy  

- spolupráca s UNICEFom  

- reprezentácia školy na okresných a krajských súťažiach  

- príspevky do časopisov  

 
Výsledky inšpekčnej činnosti  
 
V školskom roku 2010/2011 bola v ZŠ Horný Vadičov vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI 

Žilina tematicky zameraná na ľudské práva v oblasti výchovy a vzdelávania. Podľa 

záverečnej správy boli výsledky kontroly  dobré  a škole nebolo udelené žiadne opatrenie iba 

odporúčanie zapojiť sa do Olympiády ľudských práv a vybudovať bezbariérový vstup do 

školy. 

14.03. 2012 uskutočnilo inšpekčné centrum Žilina na našej škole kontrolu na TESTOVANÍ 9. 

Inšpekcia bola zameraná na dodržiavanie pokynov pri testovaní, neporušenosť zásielok 
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s testami, zabezpečení priestorov, časového harmonogramu a dozorov, to isté pri priebehu 

testovania 1 žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kontrola konštatovala, 

že všetky náležitosti boli splnené  a testovanie prebehlo bez rušivých momentov. 

 
Spolupráca  so  zriaďovateľom 

Obec v spolupráci so školou realizovala projekt celkovej rekonštrukcie a nadstavby školy 

v letných mesiacoch 2011 a tak sme mohli na začiatku školského roka 2011/2012 začať 

vyučovať v nových priestoroch. Zriadili sme zborovňu, 2 cvičebne, ktoré nám 

v nepriaznivých poveternostných podmienkach nahrádzajú telocvičňu, učebňu HUV, sklad 

učebníc, presťahovali sme kabinetné zbierky do nových priestorov a do hlavnej budovy  sme 

presťahovali ŠKD.  

V priebehu školského roka sa dobudovali nové toalety na 1. Poschodí pre chlapcov a dievčatá. 

V nasledujúcich mesiacoch sa má dokončiť začatá prístavba školského stravovacieho 

zariadenia. 

 

 


