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Základné identifikačné údaje o škole  

 

Názov školy: Základná škola Horný Vadičov  

Adresa školy: Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov 

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 dňa 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 2012/2013  
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a 

predmetových komisií  
5. Triednej dokumentácie zo školského roku 2012/2013, aSc agendy  
6. Informácií o činnosti Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ Horný Vadičov  



Vedenie školy a poradné orgány 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Kmec 

Zástupkyňa riaditeľa školy: PaedDr. Gabriela Kusendová 

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, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa a delegovaný zástupca inej 

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

Predseda RŠ:   Ing. Ľubomír Králik /do 03/2013/ 

Mgr. Bernard Janík /od 04/2013/ 

Podpredseda RŠ: Mgr. Bernard Janík /do 03/2013/ 

     Jozef Pavlusík /od 04/2013/ 

Členovia RŠ:    
Ing. Jozef Beliančín 
 
Helena Káčeriková  
 
Monika Kubáščiková  

Miroslav Majčin 

Mgr. Katarína Pokrivková 

Mgr. Alena Remišová 

Ing. Zuzana Vendrinská 

Rada rodičov:  

Predseda RR:   Ing. Jozef Beliančin  

Hospodárka:   Mgr. Jana Pavlusíková  

Členovia:   Lenka Rybánska 

 

Mgr. Eva Kuriaková 



Zuzana Galieriková     

Viera Galieriková 

Lenka Kubaščíková                             

Erika Várošová 

Ivana Kubaščíková 

 Lenka Zajacová      

Pedagogická rada  

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

ktorá spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom 

ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje najdôležitejší odborný orgán 

skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším poradným orgánom 

riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom 

poriadku pedagogickej rady. 

V školskom roku 2012/2013 bolo 12 pedagogických rád a 2 pracovné porady. Pedagogické 

rady  riešili tieto úlohy : 

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

vnútorný poriadok školy, plán vnútroškolskej kontroly, rozvrh pracovného času 

zamestnancov školy,  

- ŠkVP, začlenení žiaci a vypracovanie ich vzdelávacieho programu 

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.štvrťrok 

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok 

- Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 3. štvrťrok,  

-  Organizačné zabezpečenie mimoškolských aktivít,  

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok 

- Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene 

- Dodatok k smernici o zásadách tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa na 

rok 2013 

- Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – záškoláctvo 

- Hodnotenie práce vyučujúcich so začlenenými žiakmi 

- Inventarizáciu majetku ZŠ 

- Vyhodnotenie vstupných a výstupných písomných prác žiakov 



Na pracovných poradách zamestnanci školy boli oboznámení s: 

- Koncepciou ZŠ Horný Vadičov 

- Organizačným poriadkom 

- Smernicou o verejnom obstarávaní 

- RIS – rezortným informačným systémom 

- Rozvrhom pracovného času 

- Pracovným poriadkom 

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.  

V školskom roku 2012/2013 boli zriadené metodické orgány:  

MZ – I. stupeň, ŠKD  

Vedúca :  Mgr. Emília Javoríková 

Členovia :  Mgr. Anna Vnuková 

  Mgr. Elena Vnuková 

  Mgr. Janka Halúsková 

  PaedDr. Gabriela Kusendová 

  Mgr. Zuzana Neupauerová/ Mgr. R. Klacko 

  Mgr. Alena Remišová 

  Mgr. Jana Kubjatková 

PK – jazyky 

Vedúca : Mgr. Janka Halúsková 

Členovia : Mgr. Štefan Zajac  



Bc. Andrea Garajová / Bc. Lukáš Škrko 

Mgr. Veronika Dzúriková/ Mgr. Halena Zajacová 

PaedDr. Gabriela Kusendová 

Mgr. Anna Vnuková 

Mgr. Emília Javoríková 

RNDr. Ján Šurhaňák 

 

PK – prírodovedné predmety  

Vedúca : Ing. Jana Špiriaková 

Členovia : Mgr. Vladimír Kmec 

Mgr. Alena Remišová  

Mgr. Jana Capková  

Mgr. Veronika Dzúriková/ Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Zuzana Neupauerová/ Mgr. Richard Klacko 

Mgr. Zdenka Lacková 

PK – výchovné predmety  

Vedúca :  Mgr. Anna Vnuková 

Členovia:  PaedDr. Gabriela Kusendová 

  Mgr. Alena Remišová 

  Mgr. Jana Capková 

  Mgr. Zdenka Lacková 

  Ing. Jana Špiriaková 

  Mgr. Zuzana Neupauerová / Mgr. Richard Klacko 

   

 



Inventarizačná komisia  

Vykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania sa zabezpečí splnenie 

zásady preukázateľnosti účtovníctva. Základnou právnou normou z oblasti účtovníctva, ktorá 

upravuje inventarizáciu majetku a záväzkov, je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Podľa ustanovenia § 29 zákona o účtovníctve inventarizáciou overuje 

účtovná jednotka (škola ako právny subjekt), či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Škola vykonáva inventarizáciu ku dňu, ku 

ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.  

Členovia inventarizačnej komisie : PaedDr. Gabriela Kusendová, Mgr. Anna Vnuková, Mgr. 

Jana Capková, Monika Kubáščiková 

 

Údaje o počte žiakov  

• Počet žiakov: 200 

• Počet tried: 10 – 4 primárne vzdelanie 
             -   6 nižšie stredné vzdelanie 

• Počet oddelení ŠKD: 1 / 27 žiakov/ 
 
 
 
Tab. č.1 Počet žiakov v ZŠ Horný Vadičov 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

1.A 23 11 12 
2.A 22 15 7 
3.A 24 14 10 
4.A 22 15 7 
5.A 20 12 8 
6.A 14 7 7 
6.B 13 8 5 
7.A 22 13 9 
8.A 21 7 14 
9.A 19 9 10 

Spolu: 200 111 89 

 

 

 



Tab.č. 2 Počet žiakov podľa veku 
 Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat 

Mladší školský vek 91 55 36 
Starší školský vek 109 56 53 

spolu 200 111 89 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

 V školskom roku 2012/2013 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. Všetci žiaci 

s IVVP postupujú do vyššieho ročníka. 

Školský klub detí:  

Vychovávateľkou ŠKD bola Mgr.. Jana Kubjatková. V ŠKD bolo v šk. roku 2012/2013 

zapísaných 27 detí.  

Školská jedáleň:  

Žiaci ZŠ Horný Vadičov a obyvatelia obce sa môžu stravovať v ŠJ pri ZŠ Horný Vadičov. 

Zamestnanci ŠJ pracujú v zložení:  

• Monika Kubáščiková – vedúca jedálne 

•   Anna Zajková – hlavná kuchárka 

• Zuzana Martinčeková – pomocná kuchárka 

Vzdelávacie poukazy 

Žiaci ZŠ Horný Vadičov využili vzdelávacie poukazy na návštevu krúžkov v CVČ Horný 

Vadičov a CVČ Kysucké Nové Mesto. ZŠ Horný Vadičov nepoukázali ani jeden vzdelávací 

poukaz. 

 

 

 



Zápis do 1. ročníka ZŠ:  

Zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2013/2014 bol v dňoch 15.1. a 16.1.2013 od 14:00 

hod. do 17:00 hod. Zápisu sa zúčastnili vyučujúce 1.stupňa, výchovná poradkyňa Mgr. Alena 

Remišová, p. učiteľky MŠ Horný Vadičov a MŠ Dolný Vadičov, psychológ z CPPPaP v 

Kysuckom Novom Meste. Pred uskutočnením zápisu vedúca MZ Mgr. Emília Javoríková 

navštívila menované materské školy počas ich triednych aktívov. Rodičom boli odovzdané 

pozvánky a dotazníky. Škola informovala o zápise cestou obecného rozhlasu v Hornom 

Vadičove a Dolnom Vadičove. 

Počet zapísaných žiakov: 24  

Zo školského obvodu: 23 

Mimo školského obvodu: 1 

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

náboženskej výchovy.  

 

 Úspešnosť deviatakov na prijímacích skúškach 

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

škôl uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Tab. č.3 Umiestnenie žiakov podľa typu SŠ 

Skupina škôl Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnázia 5 4 

Zdravotnícke školy 2 2 

Ekonomické, obchodné SOŠ 3 3 

SOŠ ostatné 9 1 

spolu 19 10 

  

 Výsledky hodnotenia správania a prospechu žiakov na konci školského roka 

 
Vo výchovno – vzdelávacom procese postupujeme podľa ŠkVP vo všetkých reformných 

ročníkoch školy. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov ŠVP. Časová 

dotácia jednotlivých predmetov je definovaná v zmysle školského zákona za celý stupeň 



vzdelávania. Časová dotácia jednotlivých ročníkov a zaradenie učiva do ročníkov vychádza 

už zo stanoveného  systému v ŠkVP. V školskom roku 2012/2013 postupujeme podľa 

platných rámcových učebných plánov schválených MŠVVaŠ SR dňa 20.mája 2011 pod 

číslom 2011-7881/18674:1-921 s platnosťou od 1. septembra 2011. 

Časová dotácia pre primárne vzdelávanie: je 96 hodín. 

Časová dotácia pre nižšie stredné vzdelávanie je 146 hodín. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon 

a postupujeme v súlade s platným metodickým pokynom č.22/2011  č.:2011-3121/12824:4-

921 na hodnotenie žiakov základnej školy a prílohy  č. 2 - Zásady hodnotenia žiaka so 

zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole s účinnosťou od 1. mája 2011.  

Vstupné písomné skúšky (previerky, testy) z predmetov matematika, slovenský jazyk 

a literatúra a cudzí jazyk sú predpísané vedením školy a ich výsledky sa vyhodnocujú, 

porovnávajú a slúžia na dôkladnú analýzu a stanovenie nových cieľov. Učiteľ je povinný 

všetky formy písomných skúšok archivovať jeden školský rok. 

Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom 

informujú zákonného zástupcu žiaka o jeho prospechu a správaní. V prípade mimoriadneho 

zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto 

skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. Na informovanie zákonného 

zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, internetová žiacka knižka 

alebo iný informačný prostriedok. 

Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Na hodnotenie  sa využíva vnútorná školská stupnica. Vo vyučovacom procese hodnotíme 

písomný aj ústny prejav.  

 

 

 

 

 

 



Výchovné predmety: 

Vo výchovných predmetoch hodnotíme celkový a komplexný prístup žiaka k predmetu, 

snaživosť, usilovnosť, aktivitu na vyučovaní, samostatnosť a iniciatívu. Podklady na 

hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä 

týmito metódami, formami a prostriedkami: 

- sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania a 

hodnotením prístupu k činnostiam z hľadiska prípravy pomôcok, tvorivosti,  

- experimentovania, cieľavedomosti riešení, záujmu o činnosti v rámci edukačných úloh, 

- a schopnosti spolupracovať, zároveň zaujať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce 

spolužiakov 

- v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka. 

- hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom 

- objem a intenzita vynakladaného úsilia, zaujatie, celková aktivita, snaha o zvládnutie 

- (osvojenie) učiva, túžba po lepšom individuálnom výkone, vyžiadanie hodnotenia výkonu v 

priebehu vyučovania telesnej výchovy, 

 

 Slovné hodnotenie: 

Náboženská výchova sa neklasifikuje, na vysvedčení a v  katalógovom liste sa uvádza slovné 

hodnotenie. Hodnotiť žiaka  musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k 

osobnosti a hľadať u žiaka predovšetkým dobré veci. Snažíme sa pri hodnotení sledovať a 

zisťovať prírastok vedomostí. 

 

Tab. č.4 Prospech žiakov v 1. polroku školského roka 2012/2013 

 Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Spolu 

1. ročník 
primárneho 
vzdelávania 

- - 23 0 23 

Primárne 
vzdelávanie 

52 13 3 0 68 

Nižšie 
stredné 
vzdelávanie 

48 32 27 2 109 

Spolu 100 45 53 2 200 
 

 



Tab.č. 5 Prospech žiakov v 2. polroku školského roka 2012/2013

 Prospeli s 
vyznamenaním

Primárne 
vzdelávanie 

73 

Nižšie 
stredné 
vzdelávanie 

48 

Spolu 121 

Porovnanie prospechu žiakov za 1. polrok a

Vadičov je znázornený v nasledujúcom grafe 

Graf č. 1 Porovnanie prospechu žiakov

Školská dochádzka 

Školská dochádzka je spracovaná na základe podkladov od triednych u

štatistického vykazovania dochádzky uvádzame po

neospravedlnených hodín aj u 

Tab. č. 6 Dochádzka žiakov za 1. pol

 
 spolu
1.A 791 
2.A 387 
3.A 556 
4.A 443 
5.A 480 
6.A 512 
6.B 406 
7.A 1 018 
8.A 852 

0

Prospel s vyznamenaním

Prospel veľmi dobre

Prospel

Neprospel

2. polroku školského roka 2012/2013 

vyznamenaním 
Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli

13 5 0 

29 32 0 

42 37 0 

Porovnanie prospechu žiakov za 1. polrok a 2. polrok školského roku 2012/2013 ZŠ Horný 

nasledujúcom grafe č.1. 

. 1 Porovnanie prospechu žiakov 

Školská dochádzka je spracovaná na základe podkladov od triednych učiteľ

štatistického vykazovania dochádzky uvádzame počet ospravedlnených rsp. 

 dievčat a žiakov v hmotnej núdzi. 

. 6 Dochádzka žiakov za 1. polrok školského  roku 2012/2013 

Ospravedlnené 
spolu dievčatá hmotná núdza 

460 53 
92 90 
215 0 
65 0 
155 18 
232 0 
95 0 
357 123 
407 0 
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0 
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0 

140

2. polrok

1. polrok



9.A 1 503 571 51 0 
SPOLU 6 948 2 649 335 0 
 

Tab. č.7 Dochádzka žiakov za 2. polrok školského roka 2012/2013 

 Ospravedlnené Neospravedlnené 
 spolu dievčatá hmotná núdza  
1.A 829 514 67 0 
2.A 750 242 93 0 
3.A 1246 631 95 0 
4.A 554 164 0 0 
5.A 713 301 90 0 
6.A 971 479 0 0 
6.B 464 97 0 0 
7.A 1164 603 119 0 
8.A 1052 641 64 6 
9.A 1756 770 60 0 
SPOLU 9 499 4 442 588 6 
 

V školskom roku 2012/2013 žiaci vymeškali 16 447 hodín. Školská dochádzka je kritická 

hlavne v 7. 8. a 9. triede, kde žiaci neprimerane vymeškávajú vyučovacie hodiny. Hodiny 

však majú ospravedlnené prevažne od rodičov. Z dôvodu neprimeraného vymeškávania 

vyučovania hlavne žiakmi nižšieho stredného vzdelávania budeme pracovať na zamedzení 

neprítomnosti žiaka v škole doplnením vnútorného poriadku školy pre školský rok 2013/2014 

v zmysle platných predpisov. V súčasnom období neprimerané množstvo vymeškaných hodín 

riešime pohovorom so zákonným zástupcom dieťaťa a vypracovaním plánu zameškaných 

povinností, s ktorým je oboznámený zákonný zástupca dieťaťa a žiak. Podľa vypracovaného 

plánu  žiak sa  doučí vymeškané učivo, dopíše si poznámky, vypracuje projekty, výtvarné 

práce. V treťom ročníku sa zvýšil počet vymeškaných hodín z vážneho zdravotného problému 

žiačky tohto ročníka.  

Záškoláctvo  
 
V šk. roku 2012/2013 sme z dôvodu podozrenia na zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky u žiaka 8. ročníka brali do úvahy len ospravedlnenia potvrdené lekárom. Šesť 

neospravedlnených hodín mal za absenciu, ktorú zákonný zástupca nevedel dôveryhodne 

ospravedlniť. 

 
 
 



Učebné plány 
  
I. stupeň                 ŠkVP  ISCED 1  

II. stupeň      ŠkVP  ISCED 2  

 

Stručná charakteristika ŠkVP 

ŠkVP je vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelanie – 

ISCED 1 a pre nižšie stredné  vzdelanie – ISCED 2. 

Princípom školy je, aby každý žiak zažil úspech. Dosiahneme to individuálnym prístupom vo 

výchove a vzdelávaní žiakov. Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami majú 

vypracovaný výchovno – vzdelávací program. 

Výchova a vzdelávanie vychádza zo zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Je založená na rovnoprávnosti prístupu k výchove 

a vzdelávaniu, zákazu všetkých foriem diskriminácie, prípravy na zodpovedný život, 

integrácie výchovno – vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho 

vzdelávacieho priestoru. 

Pedagogické stratégie sa orientujú na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. V ZŠ 

uplatňujeme: 

• Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií k celoživotnému učeniu sa 

• Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych komunikačných kompetencií 

• Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie matematického myslenia 

• Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencie v oblasti IKT 

• Stratégie smerujúce k rozvoju riešiť problémy 

• Stratégie smerujúce k rozvoju občianskych kompetencií 

• Stratégie smerujúce k rozvoju sociálnych a personálnych kompetencií 

• Stratégie smerujúce k rozvoju pracovných kompetencií 

• Stratégie smerujúce k rozvoju kompetencií vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa 

nástrojmi kultúry 

Výchovno – vzdelávací proces sa zameriava na rozvoj: regionálnej výchovy, výchovy 

k zdravému životnému štýlu, projektovému vyučovaniu, skvalitňovaním komunikačných 

zručností. 

 

 
 
 



Zamestnanci školy  
 
Počet zamestnancov: 23 

Pedagogickí zamestnanci: 17 

Prevádzkoví zamestnanci: 6 

 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

Mgr. Vladimír Kmec riaditeľ 

PaedDr. Gabriela Kusendová zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Jana Capková Učiteľka 2. stupňa 

Mgr. Veronika Dzúriková / do 02/2013// 

Mgr. Helena Zajacová 

Učiteľka 2. stupňa 

Bc. Andrea Garajová / do 10/2012// Bc. 

Lukáš Škrko 

Učiteľka 2. stupňa/ učiteľ 2. stupňa 

Mgr. Janka Halúsková Učiteľka 1. stupňa 

Mgr. Emília Javoríková Učiteľka 1. stupňa 

Mgr. Jana Kubjatková Vychovávateľka 

Mgr. Zdenka Lacková Učiteľka 2. stupňa 

Mgr. Pavol Mitaš Učiteľ NBV 

Mgr. Zuzana Neupauerová / do 01/2013// 

Mgr. Richard Klacko 

Učiteľka 2. stupňa / učiteľ 2. stupňa 

Mgr. Alena Remišová Učiteľka 2. stupňa 

Ing. Jana Špiriaková Učiteľka 2. stupňa 

RNDr. Ján Šurhaňák Učiteľka 2. stupňa 

Mgr. Anna Vnuková Učiteľka 1. stupňa 

Mgr. Elena  Vnuková Učiteľka 1. stupňa 

Mgr. Štefan Zajac Učiteľka 2. stupňa 

Jaroslav Kuriak  školník 

Milena Kuriaková upratovačka 

Elena Pavlusíková upratovačka 

Monika Kubáščiková vedúca jedálne 

Zuzana Martinčeková pomocná kuchárka 

Anna Zajková vedúca kuchárka 

 



Výchovno – vzdelávacia činnosť 

Činnosť MZ 1. – 4. ročníka 

Zasadnutia MZ 

P.č. dátum program 

1. 28.8.2012 Návrh plánu práce MZ na šk.rok 2012/2013, návrhy na doplnenie a úpravu 
plánu, ŠkVP 

2. 15.11.2012 Hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov primárneho vzdelávania, 
vzdelávanie pedagogických pracovníkov, príprava žiakov na súťaže 

3. 18.1.2013 Analýza a vyhodnotenie VVV za 1. polrok, návrhy opatrení na zlepšenie VVV, 
vypracovanie výstupných previerok 

4. 11.4.2013 Analýza a vyhodnotenie VVV za 3. Štvrťrok, zapojenosť do súťaží 

5. 14.6.2013 Analýza a vyhodnotenie VVV za 2. polrok, , vyhodnotenie výstupných 
previerok, vyhodnotenie realizácie úloh plánu práce MZ 

    

Aktivity primárneho vzdelávania 

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

- Zber papiera - TU 

- Založenie kútika živej prírody 

- Zručne na bicykli – Mgr. J. Halúsková 

- Výstavka plodov jesene 

- Mesiac úcty k starším – kultúrne vystúpenie žiakov I. stupňa 

- Pasovanie prvákov 

- Pytagoriáda 

- Vianočný zvonček (školské kolo)  

- Vianočný zvonček – v okresnom kole  

- Program na Vianočnú besiedku  

- Literárna súťaž 5 proti 5 

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

- Matematická olympiáda   

- Matematický klokan – korešpondenčná súťaž žiakov 2. – 4. ročníka 

- Súťaž Európa v škole  

- Zápis prvákov  

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

- Aktivity v mesiaci školských knižníc- rozprávka Čert slúži 



- Školský karneval – TU na 1.stupni 

- Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

- Výtvarná súťaž na Deň vody 

- Divadelné predstavenie Snehulienka 

- Antidiskriminačný program Bezsvedomie 

- Výtvarná súťaž Ľudské práva očami detí 

- Návšteva predškolákov v 1. triede 

- Deň matiek – vystúpenie  

- Tvorba príspevkov na web školy 

- Príprava vystúpenia na ukončenie školského roka 2012/2013 

- Koncoročné výlety žiakov 1. stupňa: 

 

PK jazyky 

  

P.č. dátum program 

1. 28.8.2012 Doplnenie plánu práce a jeho schválenie, informácia o integrovaných žiakoch 

2. 10.1.2013 Príprava súťaží podľa plánu PK, vyhodnotenie VVV za 1. polrok, 
monitorovanie úrovne vzdelávania 

3. 4.4.2013 Hodnotenie VVV, prehodnotenie VVV integrovaných žiakov, odporúčania na 
výuku anglického jazyka 

4. 17.6.2013 Hodnotenie VVV za 2. polrok, hodnotenie integrovaných žiakov 

 

Aktivity realizované podľa plánu PK jazyky 

- Relácia ku dňu európskych jazykov 

- Projektová práca ku dňu európskych jazykov 

- Relácia v školskom rozhlase k výročiu zjednotenia Nemecka 

- Medzinárodný deň školských knižníc – Milan Rúfus očami detí 

- Program k mesiacu úcty k starším 

- Skúšobné testovanie deviatakov – KOMPARO 

- Príprava deviatakov na TESTOVANIE9 

- Krása slova 



- Európa v škole 

- Rozhlasová relácia – deň poézie 

PK prírodovedné predmety  

P.č. dátum program 

1. 28.8.2012 Doplnenie plánu práce a jeho schválenie, informácia o integrovaných žiakoch, 
plán exkurzií a súťaží 

2. 16.11.2012 Vyhodnotenie vstupných písomných prác, KOMPARO, zapojenosť do súťaží, 
vyhodnotenie VVV za 1. štvrťrok 

3. 17.1.2013 Vyhodnotenie polročných písomných prác, vyhodnotenie VVV za 1. polrok, 
pripravenosť žiakov 9. ročníka na TESTOVANIE9 

4. 4.4.2013 vyhodnotenie VVV za 3. Štvrťrok, zapojenosť do súťaží, práca so žiakmi s 
IVVP 

 

Aktivity realizované podľa plánu PK prírodovedné predmety 

- Všetkovedko 

- Pytagoriáda 

- Matematická olympiáda 

- Matematický klokan 

- KOMPARO 2012 

- iBobor 

- Rexík 

- E-Skills 

- Exkurzie:  

• Geografická exkurzia – Demänovská jaskyňa slobody, kostolík Svätý kríž, 
Lúčanský vodopád 

• Kysucká hvezdáreň 

• Kaštieľ v Radoli 

- Koncoročné školské výlety 

- Workshopy – Internet náš každodenný, Alkohol a fajčenie nie je žiadne riešenie 

- Interaktívne vyučovanie – zábavná veda 

 



TESTOVANIE  9 

Testovania  sa  zúčastnili  19 žiaci , 1  žiak  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacimi  
potrebami. Žiaci boli rozdelení do troch skupín. 

percentuálne  zhodnotenie  výsledkov  : 

  slovenský  jazyk  a literatúra  74,7% 

  percentil školy    85.3 

  priemerná  známka  školy      2,2  

  matematika    69,7% 

  percentil školy   83,0 

  priemerná známka školy     2,6 

 

PK výchovné predmety 

P.č. dátum program 

1. 28.8.2012 Doplnenie plánu práce a jeho schválenie, súťaže a aktivity, plán profesijného 
rastu členov PK, zjednotenie kritérií výkonov žiakov v predmete TSV 

2. 14.11.2012 Kontrola plnenia plánu, úlohy na 2. štvrťrok 

3. 17.1.2013 Hodnotenie plnenia cieľov, súťaže 

4. 13.6.2013 Kontrola plnenia plánu PK, súťaž Ľudské práva očami detí 

 

 

Aktivity realizované podľa plánu PK výchovné predmety        

- Vianočný zvonček  

- Jesenné testovanie  žiakov v jednotlivých atletických disciplínach 

- Antidiskriminačný koncert Bezsvedomie 

- Školský pohár Dôvera – futbalový turnaj starších žiakov 

- Jednota COOP cup – futbalový turnaj starších žiakov 

- Školská športová olympiáda 



- Beh 17. novembra 

- Záložka do knihy spája školy 

- Výtvarná súťaž – Viem o čom je strojárska výroba 

- Galéria výtvarných prác žiakov 

- Vianočný zvonček 

- Vianočná pohľadnica pre žiakov z partnerskej školy 

- Školský bazár 

- Príprava programu na Vianočný bazár, vianočnú besiedku 

- Lyžiarsky a snowbordingový kurz žiakov 7. ročníka 

- Plavecký výcvik žiakov 5. Ročníka 

- Európa v škole – výtvarné aktivity 

- Deň Zeme 

- Deň narcisov 

- Relácia k svetovému dňu bez tabaku 

- Školská súťaž ku dňu vody 

- Návrh maskota ZOH v SOČI 

- Divadelné predstavenie Snehulienka 

- Rozhlasová relácia – svetový deň zdravia 

- Výtvarná súťaž Ľudské práva očami detí 

- Výzdoba školy a úprava školského areálu 

Činnosť ŠKD 

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 

- darčeky budúcim prvákom k zápisu 

- výroba masiek na školský karneval 

- výrobky na vianočný bazár 

- prezentácia rozprávkovej knihy, detského časopisu pred kamarátmi 

- výtvarné aktivity ku Dňu Zeme 

- darčeky ku Dňu matiek 

- športový trojboj školských klubov, 3. ročník – vydarená akcia, ktorú organizoval ŠKD 

pri ZŠ Kysucké Nové Mesto, Suľkov.  

- príspevky výtvarných prác detí do časopisu Vrabček  

- 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 boli zverejňované na webe školy alebo 

v priestoroch hlavnej chodby. 



Aktivity v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí  

Poď von – nástenka s protidrogovou tematikou 

Linka pomoci – aktualizácia informácii o telefónnych linkách a webových stránkach, ktoré 

poskytujú pomoc 

Svetový deň bez násilia – besedy zo žiakmi 

Výtvarné práce – Európsky týždeň boja proti drogám 

Zober loptu, nie drogu – športové aktivity žiakov 

Projektové práce – riziko pitia alkoholu 

Svetový deň bez fajčenia – rozhlasová relácia 

Svetový deň mlieka – návyky správnej výživy a správneho životného štýlu 

Športové aktivity uskutočnené ako prevencia proti nesprávnym návykom 

Zapojenosť do zbierky ku dňu narcisov a výtvarné práce – výchovné využitie boja proti 

fajčeniu a iným návykovým látkam 

 

Aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy 

- 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 ľ. Stupňa 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 – workshop pre žiakov 1. – 9. ročníka 

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

- internetová súťaž BOBOR 



- projekty na tému Medzinárodný deň biodiverzity  

- aktualizácia envirookienka na tému globálne ekologické problémy 

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 2012/2013 

- vypracovanie plánu práce VP 

- štatistické údaje a depistáž  

- 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 

- 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 

- 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 

- 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 

 

Aktivity v oblasti IKT  

- Zber elektronických príspevkov do školského časopisu 

-  Kontrola  funkčnosti výučbových programov  

- 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 : REXIK – tvorba komixu, Týždeň digitálnych zručností 

- Kontrola didaktickej techniky (HW, SW) 

- Drobné  opravy a údržba výpočtovej techniky 

 

Činnosť koordinátora Zdravej školy 

- Zber papiera 

- Svetový deň výživy 



- Športová olympiáda 

- Bylinkové čaje- ochutnávka čajov z liečivých bylín 

- Národné parky- prezentácie národných parkov Slovenska 

- Svetový deň vody- projektové práce žiakov 

- Brigáda ku dňu Zeme – čistenie okolia školy a obce 

- Aktivity k MDD – športové a vzdelávacie aktivity 

- Mliečny deň v škole – rozdávanie mliečneho produktu 

 

Činnosť koordinátora Žiackej školskej rady 

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

roku), stretávala sa spravidla 1xtýždenne 

- 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? 

-  Vianočný bazár – predaj výrobkov a pohľadníc pre UNICEF 

- Interview so žiakmi na tému Vianoce – sviatky mieru, moderné vs. tradičné, zvyky 

v mojej rodine 

-  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 



- 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,  

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

 

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 12.júla 2012  sa reálne začal realizovať. V období júl – august sa realizovali 

administratívne, koordinačné a riadiace práce. V septembri 2012 sa začali vykonávať odborné 

aktivity pod vedením odborných pracovníkov. 

 Projekt obsahuje štyri hlavné  aktivity: 

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-

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

Cieľovou skupinou sú žiaci a pedagogickí pracovníci ZŠ Horný Vadičov. 

 

 Spolupráca s obcou a inými inštitúciami  

 
Škola – OÚ Horný Vadičov  

- Spoluúčasť pri financovaní projektu  



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

- aktualizácia vitríny pri OÚ Horný Vadičov o projekte 

Škola –Školský úrad Rudina  

- Odborná pomoc, školenia a pracovné stretnutia  

Škola – OÚ Dolný Vadičov  

- pomoc pri zabezpečení vyplácania dopravného zákonným zástupcom žiakov 

z Dolného Vadičova 

Škola – MŠ Dolný Vadičov, MŠ Horný Vadičov  

- účasť učiteliek MŠ na zápise prvákov 

- účasť predškolákov na vyučovaní v 1. ročníku 

- spolupráca pri programe na Vianočný bazár 

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 – Rada školy  

- Predkladanie dokumentov riaditeľom 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  

- spolupráca pri personálnom a materiálnom zabezpečení karnevalu pre žiakov  

- spolupráca pri organizovaní Dňa mlieka,  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, dopravy žiakov reprezentujúcich školu na krajskej súťaži 

- získavanie príspevku 2% z daní pre potreby školy 

Škola – CVČ  

- účasť na súťažiach organizovaných CVČ pre školy z okresu KNM  

- poskytnutie priestorov školy na priestorové zabezpečenie krúžkovej činnosti CVČ 

- spolupráca pri programe na Deň matiek, k Mesiacu úcty k starším.... 

Škola – iné organizácie  

- LIGA  PROTI  RAKOVINE – predaj narcisov 

-  Agentúra LETART – antidiskriminačný program Bezsvedomie 

- Občianske združenie Vadičovský prameň – program  k Posedeniu pri jedličke 

a školskej konferencii Moja škola zajtra 

 

Zviditeľňovanie sa školy  

- prezentácia školy vo vitríne pri OÚ Horný Vadičov  

- aktualizácia webového sídla školy  

- reprezentácia školy na okresných a krajských súťažiach  

- príspevky do regionálnych novín 

 
 


