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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 2008/2009 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 
5. Triednej dokumentácie zo školského roku 2008/2009 
6. Informácií o činnosti Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ Horný Vadičov 
7.  

Vedenie školy a poradné orgány   

Riaditeľ školy: Mgr. Jana Ozaniaková 

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, 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 

 

http://www.zshvadicov.edu.sk
mailto:skola@zshvadicov.edu.sk
http://www.hornyvadicov.sk
mailto:ocuhornyvadicov@stoline.sk
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Členovia RŠ: Mgr. Janka Halúsková 

 Monika Kubaščíková 

 Viktor Kubaščík 

 Ing. Viera Hoštáková 

 Helena Káčeriková 

 Jozef Beliančin 

 Ing. Ľubomír Králik 

Iné poradné orgány riaditeľa školy: 

Rada rodičov: 

Predseda RR: Mgr. Bernard Janík 

Hospodárka: Eva Harceková 

Členovia: Daša Mičundová 

 Jozef Beliančin 

 Ivana Kubaščíková 

 Lenka Majčinová 

 Helena Káčeriková 

 Lenka Neomaniová 

 Silvia Andelová 

Pedagogická rada 

Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru, ktorá 
spája zodpovednosť jednotlivca ( 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. 

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 2008/2009 pracovali na škole nasledovné metodické orgány: 

Názov Vedúci Členovia 

MZ – I. stupeň, ŠKD Mgr. Anna Vnuková Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Elena Vnuková 

Mgr. Janka Halúsková 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Jana Ozaniaková 

PaedDr. Gabriela Kusendová 

PK – jazyky, dejepis, OV  Mgr. Štefan Zajac Mgr. Janka Halúsková 

Mgr. Daniela Rajčianová 

Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Štefan Zajac 

Mgr. Marta Laščáková 

PK – prírodné vedy Ing. Zuzana Vendrinská Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Alena Remišová 

Mgr. Štefan Zajac 

PK - výchovy Mgr. Janka Halúsková Ing. Zuzana Vendrinská 

Mgr. Janka Halúsková 

PeadDr. Gabriela Kusendová 

Mgr. Helena Zajacová 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Jana Ozaniaková 

Mgr. Štefan Zajac 

 

Inventarizačná komisia  

Riadi sa príslušnými predpismi a vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Po skončení 
inventarizácie  predkladá jej predseda riaditeľovi ZŠ písomný návrh na vysporiadanie. Uplatní aj 
návrhy na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku. Počet členov komisie sa určuje podľa 
rozsahu vykonanej inventarizácie. Predsedu komisie poveruje písomne riaditeľ ZŠ. Okrem určenej 
inventarizácie sa komisia schádza podľa potreby. 
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Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy 

Základnú školu v Hornom Vadičov tvorilo v školskom roku 2008/2009 9 tried a 1 
oddelenie ŠKD. Školu navštevovali žiaci z Horného Vadičova, Dolného Vadičova, Radole 
a Kysuckého Nového Mesta v počte 193 žiakov, z toho 1. stupeň 87 žiakov, 2. stupeň 106 žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

  V školskom roku 2008/2009 výchovno -  vzdelávací proces 4 žiakov prebiehal podľa 
individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý vypracovali triedni učitelia a vyučujúci 
predmetov v spolupráci s výchovnou poradkyňou. Pre žiakov sme zabezpečili Dysortografické  
tabuľky a pracovné listy, ktoré vyučujúce využívali na hodinách SJL.  Zabezpečili sme žiakov aj 
knihy na vyučovanie cudzieho jazyka. Tieto knihy nám odporúčala CPPP, vyučujúce ich však 
používali na hodinách s úpravami podľa potrieb žiakov.   

Školský klub detí: 

Vychovávateľkou ŠKD bola Bc. Jana Kubjatková. V ŠKD bolo v šk. roku 2008/2009 zapísaných 
25 detí, z toho 13 chlapcov a 12dievčat.  

Školské stravovacie zariadenie: 

Priemerne sa v šk. roku 2008/2009 v  ŠSZ  stravovalo 103 stravníkov. 

Trieda Počet dievčat Počet chlapcov Spolu 

I. 8 14 22 

II. 10 13 23 

III. 6 13 19 

IV. 16 7 23 

I. stupeň 40 47 87 

V. 11 10 21 

VI. 10 9 19 

VII. 13 6 19 

VIII. 10 13 23 

IX. 9 15 24 

II. stupeň 53 53 106 

I. a II. stupeň 93 100 193 
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Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka:     

Zápis žiakov do 1.ročníka bol v dňoch 15. a 16.01. 2009 . Zápisu sa zúčastnili vyučujúce 1.stupňa, 
výchovna poradkyňa Mgr. Alena Remišová, p. učiteľka MŠ Horný Vadičov  Júlia Zátorská, 
p.učiteľka MŠ Dolný Vadičov Pavlína Káčeríková, pracovník CPPPaP v Kysuckom Novom Meste 
Dana Dolinajová .  

Počet zapísaných žiakov: 22 

 Horný Vadičov Dolný Vadičov Lopušné Pažite 
Dievčatá 5 2 0 

Chlapci 11 3 1 

spolu 16 5 1 

  

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

Úspešnosť prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

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

škola Dĺžka štúdia chlapci dievčatá 

Spojená škola 3 roky 1 0 

Gymnázium 4 roky 1 1 

Obchodná akadémia 4 roky 0 3 

Stredné odborné učilište 4 roky 1 1 

Stredná odborná škola 4 roky 10 1 

SOŠ zdravotná 4 roky 0 1 

SOŠ pedagogická 4 roky 0 1 

Stredné odborné učilište 5 rokov 1 1 

SPOLU  14 9 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

        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. Slovne sa hodnotili predmety 
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na 1. stupni výchovného zamerania. Žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne počas celého školského 
roka.  V  2.- 4. roč. – hodnotenie podľa variantu A.  

Prospech –  šk.rok 2008/2009 

Trieda SJL MAT PRV PRI VLA PRP 

BIO 

FYZ INF CHEM ANJ NEJ DEJ ZEM 

GEO 

OBV HUV VYV TCHV TEV 

2. 1,58 1,47 1,50 - - - - - - - - - - - - - - - 
3. 2,07 1,92 - 1,68 1,55 - - - - - - - - - - - - - 
4. 1,75 1,80 - 1,56 1,63 - - - - - - - - - - - - - 
Priemer 
za 1.st. 

1,80 1,73 1,50 1,62 1,59 - - - - - - - - - - - - - 

5. 2,32 2,32 - - - 1,57 - 1,07 - 1,95 1,92 1,85 1,52 1,37 1,22 1,10 - 1,20 
6. 2,57 2,43 - - - 1,61 2,33 - - 2,51 1,95 2,07 2,02 1,43 1,48 1,27 1,00 1,15 
7. 2,51 2,53 - - - 1,59 1,65 - - 2,51 - 2,02 1,97 1,10 1,45 1,32 1,00 1,18 
8. 2,27 2,29 - - - 1,63 1,76 - 1,70 2,06 - 1,74 2,02 1,11 1,38 1,34 1,00 1,18 
9. 2,66 2,64 - - - 2,14 2,00 - 2,48 2,50 - 2,27 1,96 1,75 1,08 1,58 1,02 1,34 
Priemer 
za 2.st. 

2,46 2,44 - - - 1,70 1,93 1,07 2,09 2,30 1,93 1,99 1,89 1,35 1,32 1,32 1,005 1,21 

 
Celkový prospech žiakov 
 

Prospel s 
vyznamenaním 

Prospel veľmi dobre Prospel Neprospel trieda 

1.polrok 2.polrok 1.polrok 2.polrok 1.polrok  2.polrok 1.polrok 2.polrok 

1. x X x X 21 22 1 0 

2. 13 12 8 6 2 5 0 0 

3. 9 7 6 5 4 7 0 0 

4. 12 12 5 5 6 6 0 0 

1.stupeň 34 31 19 16 33 40 1 0 

5. 9 7 8 10 3 3 0 0 

6. 9 9 3 4 6 7 1 0 

7. 8 8 5 5 6 5 0 0 

8. 9 11 8 2 5 9 0 0 

9. 9 5 6 11 8 7 1 1 

2.stupeň 44 40 30 32 28 31 2 1 

ZŠ 78 71 49 48 61 71 3 1 
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Riaditeľské výstupné previerky 

Predmet trieda vyučujúci Priemerná známka Úspešnosť v % 

MAT 4. Mgr. J. Halúsková 2,24 75,68 % 

SJL 4. PaedDr. G. Kusendová 1,95 85,08 % 

ANJ 5. Mgr. D. Rajčanová 2,16 78,71 % 

ANJ 6. Mgr. D. Rajčanová 3,11 57,5 % 

ANJ 7.  Mgr. D. Rajčanová 3,3 54,4 % 

ANJ 8. Mgr. D. Rajčanová  2,2 77,6 % 

NEJ 5. Mgr. M. Laščáková 2,4 65,28 % 

DEJ 5. Mgr. Š. Zajac 2,94 60,96 % 

BIO 5 Ing. Z. Vendrinská 2,35 72,24 % 

Opravné skúšky:   

Riaditeľka  umožnila jednému žiakovi z 6. triedy  vykonať opravnú skúšku z anglického 
jazyka. Žiak dňa 27. 08. 2009 úspešne vykonal skúšky a postúpili do vyššieho ročníka.  

Počet neprospievajúcich žiakov: 

 V školskom roku 2008/2009 jeden žiak školy neprospel. 

Výchovné opatrenia: 

 Výchovné opatrenia boli udelené po prekonzultovaní v pedagogickej rade a v zmysle 
metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, prevažne za 
opakované menej závažné porušenie školského poriadku, jeden žiak mal zníženú známku zo 
správania za závažné porušenie školského poriadku. 

Trieda 1. 2. 3. Napomenutie 
tr.uč. 

Pokarhanie 
tr.uč 

Pokarhanie 
riad.školy 

 1.polrok 2.polrok 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 

1. 22 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
2. 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. 19 19 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 
4. 23 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
5. 20 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
6. 19 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
7. 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. 22 22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
9. 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Spolu 191 190 0 0 1 1 0 8 4 4 2 2 
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Monitor žiakov 9. ročníka: 

 Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili testovania MONITOR 9-2008. Úspešnosť žiakov ZŠ Horný 
Vadičov uvádzame v tabuľke s porovnaním s % úspešnosti v rámci SR. 

 Úspešnosť žiakov ZŠ H. V. Úspešnosť v rámci SR 
Matematika 36,5 % 62,5 % 
Slovenský jazyk 53,0 % 61,3 % 
  

Dochádzka žiakov 

 

trieda Vymeš.spolu priemer ospravedlnené priemer Neosp Priemer 
 1.polrok 2.polrok 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 1.p 2.p 

1. 390 794 17,72 36,09 390 794 17,72 36,09 0 0 0 0 
2. 489 788 21,26 34,26 390 788 21,26 34,26 0 0 0 0 
3. 575 753 30,26 39,63 575 753 30,26 39,63 0 0 0 0 
4. 598 582 26,00 25,30 598 582 26,00 25,30 0 0 0 0 
5. 645 731 33,7 36,55 645 731 33,7 36,55 0 0 0 0 
6. 660 700 34,73 35,00 660 700 34,73 35,00 0 0 0 0 
7. 691 974 36,36 54,11 691 974 36,36 54,11 0 0 0 0 
8. 703 1 320 31,95 60,00 703 1 319 31,95 59,95 0 1 0 0,045 
9. 856 1 848 35,7 77,00 816 1 635 34 68,13 40 213 1,7 8,88 
Spolu  5 607 8 490 29,74 44,22 5 567 8 276 29,55 43,22 40 214 0,18 0,99 

Šk.rok 

 

14 097 36,98 13 843 36,38 254 0,58 

 

Záškoláctvo 

Z pohľadu riešenia záškoláctva a priestupkového konania sme v  šk. roka 2008/2009 riešili 1 
prípad.  

Učebné plány 

I. stupeň 

1.ročník: ŠkVP ISCED 1 

2. – 4. ročník: Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl 520/2003 platné od 1.9.2003 
VARIANT 1 ( základný ) 

II. stupeň 

5.ročník: ŠkVP ISCED 2 
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6. – 9. ročník: Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl 520/2003 platné od 1.9.2003  
VARIANT 2  

• v 7. 8. a 9. triede rozšírené vyučovanie Slovenského jazyka a literatúry 
• v 3. 4. a 6. triede nepovinný predmet nemecký a anglický jazyk 

 

Zamestnanci školy 

Počet zamestnancov: 19 

Pedagógovia: 14 ( jeden kratší pracovný čas ) 

Prevádzkoví pracovníci: 4 

Vedúca ŠJ: 1 ( polovičný úväzok ) 

P.č. Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 
1. Mgr. Jana Ozaniaková Riaditeľ školy, učiteľka 1.- 4., HV 
2. PaedDr. Gabriela Kusendová Zástupkyňa riaditeľa školy, učiteľka 1.-4. r.,  
3. Mgr. Anna Vnuková Učiteľka 1.- 4. roč.,  HV,  
4. Mgr. Elena Vnuková Učiteľka 1.- 4. roč., PV 
5. Mgr. Emília Javoríková Učiteľka 1.- 4. roč.,  
6. Mgr. Daniela Rajčanová Učiteľka AJ, 
7. Mgr. Janka Halúsková Učiteľka 1.- 4. roč. , Aj, Z, TV,VV 
8. Mgr. Marta Laščáková Učiteľka 5.- 9. NJ, OV, TV 
9. Mgr. Helena Zajacová Učiteľka 5.- 9. roč., SJL, D, OV 
10. Mgr. Alena Remišová Učiteľka 5.-9. M, 
11. Ing. Zuzana Vendrinská Učiteľka 5.- 9. roč., Pr., CH, Pes.p.,Z, P – 1.-4. 
12. Bc. Jana Kubjatková Vychovávateľka ŠKD, VV 
13. Mgr. Štefan Zajac Učiteteľ 5.-9. roč., SJL, D, Z,   
14. Monika Kubaščíková  Vedúca ŠSZ 
15. Anna Zajková Kuchárka 
16. Jaroslav Kuriak Školník, kurič 
17. Milena Kuriaková Upratovačka 
18. Zuzana Martinčeková Upratovačka, pomocná sila v kuchyni  
19. Mgr. Ján Sňahničan Učiteľ NV, kratší pracovný čas 
 

Odbornosť vyučovania: 

predmet Počet hodín Kvalifikovane odučených % hodín kvalifikovane odučených 

SJL  64 64 100 

AJ 28 25 89,28 

NJ 12 12 100 

M 43 43 100 
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Prv 2 2 100 

Vl 3 3 100 

Z 9 0 0 

D 10 10 100 

P 5,5 5,5 100 

Pr 9 9 100 

F 8 0 0 

CH 4 0 0 

PV 2 2 100 

TchV 8 0 0 

VV 12,5 12,5 100 

HV 9 9 100 

TV 23 17 73,91 

NV 8,5 8,5 100 

I 3 0 0 

OV 5 0 0 

Spolu 268,5 222,5 82,86 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

1. Mgr. Janka Halúsková - Štátna jazyková škola, anglický jazyk 

2.  PaedDr. Gabriela Kusendová - Vzdelávanie riadiacich pracovníkov 

  - Správa registratúry a archívu 

  - Práca s interaktívnou tabuľou  

3.  Mgr. Emília Javoríková - Vzdelávanie cudzích jazykov – anglický jazyk 

4.   Mgr. Jana Ozaniaková - Vzdelávanie riadiacich pracovníkov 

  - Vzdelávanie cudzích jazykov – anglický jazyk 

   - Štátna jazyková škola, anglický jazyk 

  - Lyžiarsky výcvik netelocvikárov – cyklické  

     vzdelávanie 
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6. Mgr. Elena Vnuková - 1. kvalifikačná skúška – úspešne ukončená 

7. Mgr. Anna Vnuková -  Vzdelávanie cudzích jazykov – anglický jazyk 

  - Práca s interaktívnou tabuľou 

  - Výsledky Pisa – zmena vo vyučovaní matematiky 

8. Bc. Jana Kubjatková - Tvorba výchovného programu 

9. Ing. Zuzana Vendrinská - Špecializačné vzdelávanie – geografia 

10. Mgr. Daniela Rajčanová - Práca s interaktívnou tabuľou 

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť 

Činnosť výchovného poradcu 
 

Počas celého školského roka výchovná poradkyňa pracovala podľa vopred pripraveného 
plánu práce, ktorý bol priebežne podľa potreby dopĺňaný. VP pracovala podľa programu 
PROFORIENT.  

Výchovný poradca pracuje podľa vopred pripraveného plánu a aktuálnych potrieb. V 1.polroku 
sú to tieto aktivity: 

• poradenstvo a vedenie dokumentácie 4 žiakov, ktorí postupujú podľa individuálneho 
výchovno-vzdelávacieho programu, 

• so žiakmi 9.ročníka sme sa zúčastnili prezentácie stredných škôl, 
• priebežne sme dopĺňali údaje v programe Proforient ( kariérne poradenstvo, štatistika 

o štúdiu SŠ, voľba štúdia podľa odborov, dáta žiakov, podklady k monitoru ) 
• pre žiakov 1.-9. ročníka sme vypracovali, zrealizovali a vyhodnotili anonymný 

dotazník, ktorý bol orientovaný na odhalenie šikany, navrhli sme opatrenia 
a preventívne úlohy pre učiteľov 

• viedli sme agendu 2 žiakov, ktorí sú čiastočne oslobodení od telesnej výchovy 
• zorganizovali sme mimoriadne stretnutie  s rodičmi žiakov 9.ročníka, na ktorom sme 

riešili prihlášky a možnosti ďalšieho štúdia žiakov 
• zúčastnili sme sa stretnutia s rodičmi a žiakmi 6.ročníka z dôvodu sťažnosti rodičov na 

vzájomné správanie sa žiakov 
• pravidelne sme sa stretávali  a aktívne sme spolupracovali s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie    
• stretnutie s rodičmi žiakov 9. ročníka 
• príprava a vyplnenie prihlášok žiakov 9. ročníka 
• spolupráca so ŠVS Liptovský Mikuláš / import a export dát/ 
• hospitácia na triednickej hodine v 6. triede tj. prevencia proti šikane 
• spolupráca s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
• zápis žiakov do 1.ročníka 
• spolupráca s CPPP v KNM – diagnostika karier. poradenstva 
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Činnosť MZ a PK 
Činnosť MZ a PK bola organizovaná podľa plánov práce. Vedenie školy prostredníctvom 

vedúcej MZ a vedúcich PK riešili aktuálne problémy výchovno – vzdelávacieho procesu.  
 
MZ 1.-4. ročník 
 

Zasadnutia MZ: 

P.č. dátum program 
1. 12.09.2008 Plán práce MZ v školskom roku 2008/2009, hodnotenie a 

klasifikácia 
2. 11.12.2008 Súťaž „Euro – naša mena“, prierezové témy k ŠkVP 

3. 13.01.2009 Zápis žiakov do 1. ročníka, školské kolo prednesu poézie a prózy, 

4.  23.3.2009 Pomôcky do školy, výlety a exkurzie, interaktívna tabuľa 

5. 23.4.2009 Slovné úlohy v matematike, diktáty a pravopisné cvičenia, návrh 
ŠkVP v 2. ročníku,   

6. 25.6.2009 Analýza výstupných previerok, zhodnotenie výletu, návrhy na prácu 
MZ v novom školskom roku 

 

V školskom roku 2008/2009 pracuje MZ 1. stupňa, ŠKD v nasledujúcom zložení: 

Vedúca Členovia 

Mgr. Anna Vnuková Mgr. Jana Ozaniaková 

PaedDr. Gabriela Kusendová 

Mgr. Elena Vnuková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Janka Halúsková 

Bc. Jana Kubjatková 

Činnosť MZ bola  zameraná na: 

- prehlbovanie čitateľských zručností žiakov a zvyšovanie záujmu žiakov o čítanie 
organizovaním hodín v školskej knižnici i čítaním mimočítankovej literatúry na hodinách 
SJL 

- pomoc slaboprospievajúcim žiakom formou doučovania 
- zapájanie sa do školských a okresných súťaží / Pytagoriáda, Vianočný zvonček/ 
- spolupráca s predškolským zariadením /návšteva prvákov v MŠ, Deň otvorených dverí, 

zápis prvákov/ 
-  na prevenciu proti intolerantnému správaniu a šikanovaniu žiakov 
- využívanie IKT na vyučovaní 
- výchovu kultúrneho diváka / návšteva divadla, výchovného koncertu / 
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Aktivity realizované na 1.stupni: 

- najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice / Mgr. A. Vnuková, Mgr. E Vnuková, Mgr. E. 
Javoríková, PaedDr. G. Kusendová, Bc. J. Kubjatková/ 

- nacvičenie programu ku Dňu úcty k starším /Mgr. Elena Vnuková/ 
- Vianočný zvonček /1.miesto – Matúš Bízik 1. trieda/ 
- súťaž EURO- naša nová mena / Mgr. A. Vnuková, Mgr. E. Vnuková, Mgr. E Javoríková/ 
- Vianočný bazár, program trieda baví triedu / triedni učitelia 1. stupňa / 
- zápis prvákov / Mgr. A. Vnuková, Mgr. E. Vnuková, Mgr. E. Javoríková/ 
- triedne kolá Krása slova / Mgr. E. Vnuková, Mgr. E. Javoríková, PaedDr. G. Kusendová/ 
- vypracovanie hodnotenia diktátov na 1. stupni / členovia MZ / 
- organizovanie koncoročných výletov / Westernové mestečko – Liptovský Mikuláš/ / triedni 

učitelia / 
- Zručnosti života / všetci vyučujúci / 
- výchovný koncert žiakov  ZUŠ v KNM 
- návšteva bábkového divadla v Žiline 
- príprava programu na školskú akciu Trieda baví triedu 
- Deň otvorených dverí – návšteva budúcich prvákov  na hodinách v 1.ročníku 

PK jazyky  
 

Členovia PK vypracovali ČTP podľa UO  a vzdelávacích štandardov, do plánov  
zapracovali enviromentálnu a dopravnú výchovu, výchovu k rodičovstvu a manželstvu, ochranu 
človeka a prírody. Dohodli sa na realizácii vstupných previerok a ich analýze.  

 
Zasadnutia PK: 

P.č. dátum program 
1. 11.9.2008 Plán práce PK, vstupné previerky, začlenení žiaci 
2. 16.12.2008 Vyhodnotenie vstupných previerok, súťaže, začlenení žiaci  
3. 24.3.2009 Vieme správne klásť otázky, projekt eTwinning 
4. 22.6.2009 Analýza výstupných previerok, návrhy plánu práce na nový školský rok 
 

PK jazykov, OV, dejepis pracovali v zložení 

Vedúci Členovia 

Mgr. Štefan Zajac Mgr. Janka Halúsková 

Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Daniela Rajčanová 

Mgr.Marta Laščáková 

  

Ciele PK: 

- rozvoj čitateľských schopností, čítania s porozumením 
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- zapájanie sa do školských a okresných súťaží 

- zvyšovanie jazykovej úrovne ústnych a písomných prejavov žiakov 

Aktivity: 

- podpora eTwinning bilaterálnych projektov, spolupráca s poľskou školou v ........... / Mgr. 
D. Rajčanová/ 

- Projekt Európa v škole / Mgr.E. Javoríková, PaedDr. G. Kusendová, Mgr. Š Zajac, Mgr. H. 
Zajacová/ 

- 1. ročník celoslovenskej olympiády v SJL-  / Mgr. H.Zajacová/, umiestnenie: Barbora 
Cabadová, 9. trieda, 3. miesto v okresnom kole 

- triedne kolá Krása slova / Mgr. Š Zajac, Mgr. H. Zajacová/  
- okresné kolo Krása slova / Mgr.Š.Zajac, Mgr. H. Zajacová / 3. miesto Z. Sýkorová 5.trieda, 

2. miesto T. Sýkora 8.trieda 
- výstava vlastnej tvorby žiakov 9. ročníka  /Mgr. H. Zajacová/ 
- beseda so spisovateľom Ivanom Szaboóm organizovaná pre 2. stupeň v spolupráci s 

Obecnou knižnicou Horný Vadičov  
- beseda s ochrancom ľudských práv p.Kandráčom / Mgr. Š. Zajac/ 
- Európa v škole- postup do celoslovenského kola / Mgr. H.Zajacová / postúpili práce žiakov 

P. Komárovej, M. Javoríkovej, M. Cabadaja 
- Plánovaný výlet do Viedne sa neuskutočnil pre nedostatočný počet záujemcov.  

PK výchovy  
 

Členovia na začiatku roka zhodnotili prácu výchov za minulý školský rok a podľa analýzy 
pripravili plán práce na nový školský rok. Medzi hlavné ciele patrí zvyšovanie úrovne vyučovacích 
hodín.  

 
Zasadnutia PK: 

P.č. dátum program 
1. 12.9.2008 Plán práce PK 
2. 17.12.2008 Kontrola plnenie hlavných cieľov, hodnotenie vých.- vzd. procesu 
3. 30.4.2009 Kontrola plnenia hlavných cieľov, ŠkVP 
4. 29.6.2009 Vyhodnotenie vých.- vzd. práce v školskom roku 
PK výchovy pracovali v zložení: 

Vedúci Členovia 

Mgr. Janka Halúsková Ing. Zuzana Vendrinská 

PaedDr. Gabriela Kusendová 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Marta Laščáková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr.Štefan Zajac 
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Ciele PK výchov sú zamerané na: 

- zvyšovanie kvality vyučovania jednotlivých výchov 
- zapájanie sa do školských a okresných súťaží 
- rozvíjanie tvorivých schopností a estetického cítenia detí 
 

Aktivity: 
 

- Vianočný zvonček / A. Bugáň – 1. miesto okresné kolo / 
- Vianočná pohľadnica – Kysucké múzeum / Mgr. E. Javoríková / 
- Vesmír očami detí – školské kolo / vyučujúci VV / 
- Včela očami detí / Mgr. J.Halúsková, Bc. J. Kubjytková, Mgr. E. Javoríková, Mgr. 

E,Vnuková / Okresné kolo 2.miesto žiaci ŠKD – Bc. J.Kubjatková / 
- plavecký výcvik žiakov 5.triedy / Mgr. J.Ozaniaková, Mgr. J.Halúsková / 
- lyžiarský výcvik žiakov 8.triedy / Ing. Vendrinská, Mgr. Halúsková, Mgr. Ozaniaková / 
- Vyhraj s Kiri / Mgr. J. Halúsková / 
- príprava programu na školskú  akciu Trieda baví triedu a Vianočný bazár 
- výchovný koncert zameraný na modernú hudbu v spolupráci s ZUŠ v KNM 
- účasť žiakov 8. a 9. ročníka na súdnom pojednávaní v Žiline 
- diskotéky pre žiakov 

PK prírodné vedy  

Členovia PK vypracovali ČTP podľa UO  a vzdelávacích štandardov, do plánov  
zapracovali enviromentálnu a dopravnú výchovu, výchovu k rodičovstvu a manželstvu, ochranu 
človeka a prírody. Pripravili sme  návrh riešenia školského areálu, v ktorom vybudujeme 
arborétum s popisom drevín a rastlín. 

 
Zasadnutia PK: 

P.č. dátum program 
1. 11.9.2008 Učebné osnovy, štandardy, časovo-temetické plány, plán práce školy, ŠkVP  
2. 11.11.2008 Vyhodnotenie 1.štvrťroku, hodnotenie práce žiakov 5.ročníka, časovo-

temetické plány 
3. 10.2.2009 Vyhodnotenie 1.polroka, príprava na pohovory, multimédiá, začlenení žiaci  
4. 29.4.2009 ŠkVP a voliteľné predmety na nový školský rok 
5. 24.6.2009 Výsledky vých.- vzd. procesu v školskom roku, výstupné previerky, monitor 
PK prírodovedné predmety sú v zložení: 

Vedúci Členovia 

Ing. Zuzana Vendrinská Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Štefan Zajac 

Mgr. Alena Remišová 
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Aktivity: 

- exkurzia do Kysuckej hvezdárne 8. trieda / Ing. Zuzana Vendrinská/ 
- Exkurzia 8.triedy do Banskej Štiavnice / Mgr. Štefan Zajac/ 
- Pytagoriáda školské kolo 3.- 9. ročník / Mgr. Alena Remišová/ 
- Školské kolo Matematická olympiáda / Mgr. Alena Remišová/ 
- Klokan – matematická súťaž / Mgr. A.Remišová / 
- Okresné kolo Matematickej olympiády – / Mgr. A.Remišová / 

umiestnenie v okresnom kole - Peter Revaj / 8.tr./ 1.miesto, Tomáš Sýkora/8.tr./ 3.miesto 
− Okresné kolo Pytagoriády – 1. miesto M. Beliančinová / Mgr. E. Javoríková/ 
− Exkurzia 9.triedy – náučný chodník Radoľa / Ing. Vendrinská / 

Činnosť ŠKD 
 

Počet zapísaných detí v septembri bol 25. Aktivita žiakov je realizovaná podľa záujmu  
žiakov, prevažne je zameraná na VV a PV.  

Činnosť ŠKD bola zameraná na: 

- výchovnú a vzdelávaciu činnosť 
- plnenie špecifických úloh:  - zoznámenie sa s okolím 
 

  - šarkaniáda 

  - tekvicové a gaštanové kreácie 

  - pečenie medovníkov 

  - príprava prác pre zápis prvákov 

  - Vianočný bazár 

V mesiacoch marec, apríl, jún boli zmeny v špecifických úlohách, pretože sa nemohli uskutočniť z 
rôznych príčin. 

V klube prevládala deťmi obľúbená estetická a pracovno-technická činnosť. 

Práca v ŠKD je prerušovaná častými odchodmi a príchodmi detí do záujmových útvarov 
v rozličných hodinách. Prácu sťažujú aj nedostatočné priestory a veková rozdielnosť detí. 

 

Činnosť koordinátora prevencie  

Aktivity sa organizujú prostredníctvom týchto činností: 

• Dotazník poruchy správania u žiakov 3. triedy 

• Beseda na tému Sladkosti závislosťou 

• Dotazník o šikanovaní 
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• Literárna súťaž Traja pátrači 

• Beseda na tému Drogy, kriminalita, fajčenie, šikanovanie 

• Súdne pojednávania na Okresnom súde v Žiline 

• Beseda s policajtkou venovaná prevencii proti kriminalite a agresivite mládeže, dopravná 
výchova 

• Dopravná výchova – deň dopravnej výchovy organizovaný v spolupráci s DI Žilina 

• Deň hasičov v spolupráci s okresným HZ v KNM súťaž mladých hasičov s prezentáciou 
práce a pomôcok hasiča  

• 1. žiacka konferencia zameraná na práva a povinnosti človeka „Zručnosti života“ 

Činnosť koordinátora  enviromentálnej výchovy 
 

Pre žiakov sa priebežne zabezpečujú sociálne, enviromentálne a zdraviu neškodiace 
aktivity. Snahou všetkých pracovníkov je vytvárať v škole bezpečné prostredie. 

Aktivity: 

• Deň zdravej výživy – výstava prác žiakov, súťaž plagátov, relácia v rozhlase 

• Relácia ku Dňu boja proti fajčeniu 

• Relácia ku Dňu boja proti HIV/AIDS 

• Súťaž o najkrajší plagát k Svetovému dňu Zeme 

• Deň mlieka – za finančnej pomoci Rady rodičov bol zakúpený jogurt pre každé dieťa 

• Relácia ku dňu mlieka 

Zapojenosť a vyhodnotenie projektov 

P.č. Názov projektu Kto ho 
vypracoval 

Cieľ projektu     vyhodnotenie 

1. Jazykové 
laboratória 2009 

Mgr. Jana 
Ozaniaková 

Inovácia vyučovania cudzích 
jazykov prostredníctvom 
IKT, využitie jazykového 
laboratória pre žiakov 
a miestnu komunitu, 
zdokonalenie komunikácie 
s partnerom v rámci projektu 
eTwinning.   

Nepodporený 

2. Elektornizácia 
a revitalizácia 
zariadení 
školského 
stravovania 2009 

Zriaďovateľ, 
Monika 
Kubaščíková 

Revitalizácia zariadenia 
v školskej jedálni pri ZŠ 
Horný Vadičov, zdravý 
životný štýl. 

Podporený 

13 200,. € 
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3. Otvorená škola 
2009 

Mgr. Jana 
Ozaniaková 

Zdokonalenie a rozšírenie 
spolupráce v rámci projektu 
eTwinning, podpora tímovej 
práce  na tvorbe školského 
internetového časopisu. 

Podporený 

8 100,- € 

4. Elektronizácia 
a revitalizácia 
školských knižníc 
2009 

Mgr. Jana 
Ozaniaková 

Skvalitnenie knižnično-
informačných služieb 
školskej knižnice, zaradenie 
nových inovatívnych prvkov 
do vyučovania. 

Podporený 

3 300,- € 

 
V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu sme sa zapojili do realizácie projektov: 
 

1. Tenis do škôl – zakúpili sme tenisovú výbavu pre žiakov 1.-4. ročníka ktorú 
využívajú žiaci   a vyučujúci na hodinách TV a v popoludňajších hodinách na 
športovanie 

2. Škola priateľská k deťom – projekt sa ukončil 19.06.2009. V rámci projektu sa žiaci 
zapojili do zbierok Vianočná pohľadnica a Týždeň modrého gombíka. Výsledkom 
spolupráce je diplom a možnosť používania banera Škola priateľská deťom na 
webovej stránke školy. Na projekte spolupracovali žiacky parlament a PaedDr. 
G.Kusendová. 

Mimoškolská činnosť  

 V popoludňajších hodinách  sme poskytovali  priestory ZUŠ Kysucké Nové Mesto na 
vyučovanie našich žiakov v hre na husle, klavír a spev. 49 žiakov navštevovalo 3 krúžky, ktorých 
činnosť je realizovaná v popoludňajších hodinách alebo počas voľných dní.   
 
V školskom roku 2008/2009 pracovali tieto krúžky: 
 
 Názov krúžku Vedúci krúžku 
1. Logické hry Mgr. Alena Remišová 
2. Nemčina hrou Mgr. Marta Laščáková 
3. Jazyk hrou Mgr. Daniela Rajčanová 

Žiacky parlament 

 

Žiacky parlament pracoval pod vedením Mgr. Aleny Remišovej.  Ich činnosť bola 
zameraná na prepojenie komunikácie medzi vedením školy a žiakmi. Žiacky parlament pracoval 
v tomto zložení:   Barbora Majbíková, Martina Balátová 

      Július Sládek, Jana Zajková 
      Lukáš Štuchal, Ivana Bugáňová 
      Natália Andelová, Ivana Králiková 
      Pavlína Janíková, Miroslava Majčínová 
      Barbora Cabadová, Katarína Martinčeková 
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Konkrétne aktivity: 

• Diskotéka 
• Pasovanie prvákov 
• Mikuláš v škole 
• Deň učiteľov 
• Školenie žiakov ako tvoríme internetový časopis 

Spolupráca s obcou a inými inštitúciami 

Konkrétne aktivity: 

Škola – OÚ Horný Vadičov 

•  príspevky do obecného Spravodaja o činnosti školy 
•  spoluúčasť pri vypracovaní projektov 
•  organizovanie 2.spoločenského plesu 
•  kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
•  aktualizácia vitríny pri OÚ Horný Vadičov o činnosti školy 
•  účasť na zastupiteľstve OÚ Horný Vadičov 
•  pravidelné stretnutia riaditeľky so starostom obce a poslancami 
•  otvorenie viacúčelového ihriska   

Škola –Školský úrad Rudina 

•  Odborná pomoc, školenia a pracovné stretnutia  

Škola – OÚ Dolný Vadičov  

•   stretnutia riaditeľky so starostom obce 

Škola – MŠ Dolný Vadičov, MŠ Horný Vadičov 

•    účasť riaditeľky školy na rodičovských zasadnutiach v MŠ Horný Vadičov a MŠ Dolný 
Vadičov 

•     otvorená hodina v 1.triede pre žiakov materských škôl  

Škola –CPPP 

•     poskytnutie priestoru školy na realizáciu projektu kariérne poradenstvo 
•     zápis žiakov do 1. ročníka 
•     kariérne poradenstvo pre žiakov 

Škola – CVČ 

 
•     účasť na súťažiach organizovaných CVČ pre školy okresu KNM  
•     poskytnutie priestorov pre administratívnu a krúžkovú činnosť CVČ v Hornom Vadičove 
•     spolupráca pri rôznych akciách (  detský moderátor, letný tábor detí, Deň matiek, ...)     



 22

Škola – mimovládne organizácie 

• UNICEF – akcia „Modrý gombík“ 

Spolupráca s radou školy a radou rodičov 

Konkrétne aktivity: 

Škola – rada školy 

• organizovanie 2.spoločenského plesu 
• príprava mikulášskeho posedia pre žiakov s balíčkami 
• príprava balíčkov pre žiakov pri príležitosti MDD 
• Knižné a vecné ceny pre žiakov školy na konci školského roka 
• zakúpenie didaktickej techniky -dataprojektor 

Škola – rada rodičov 

• plenárne a triedne zasadnutia 
• organizovanie 2.spoločenského plesu 
• organizovanie predvianočného posedenia s rodičmi a priateľmi škôl – Vianočný bazár 
• organizovanie karnevalu pre žiakov  
• spolupráca pri organizovaní Dňa mlieka, Dňa vody 
• koncoročné posedenie v prírode  
• Deň otvorených dverí pre rodičov a priateľov školy a možnosťou účasti na vyučovaní  

Zviditeľňovanie sa školy 

• prezentácia školy vo vitríne pri OÚ Horný Vadičov 
• vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica  o činnosti školy a Školskom vzdelávacom 

programe 
• príspevky do obecného spravodaja o činnosti školy  a v novinách Kysuce a Kysucké noviny 
• aktualizácia internetovej stránky 
• spolupráca s UNICEFom 
• reprezentácia školy na okresných súťažiach 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 V dňoch od 12. 05. do 15. 05. 2008 bola v ZŠ Horný Vadičov vykonaná inšpekčná činnosť 
ŠŠI v Žiline.  

Predmet školskej inšpekcie: Kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu 
a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole. 

Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania: Výchovno – vzdelávací proces sa sledoval a hodnotil 
z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov na 28 vyučovacích hodinách. V predmete slovenský jazyk 
a literatúra na 2.stupni sa na 2 vyučovacích hodinách sledovalo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 
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1.stupeň: Spoločným znakom vyučovania bola dobrá interakcia, ktorá mala vplyv na pozitívnu 
psychosociálnu  atmosféru v triedach. Žiaci mali záujem o učenie, dobre reagovali na stimuláciu. 
Všetky vyučovacie hodiny mali stanovený cieľ v súlade s učebnými osnovami. Ojedinele bola 
uplatnená difereciácia úloh. 

2.stupeň:  Komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi bola dobrá, založená na empatii, vzájomnom 
rešpekte a dôvere. Ojedinele bolo využité sebahodnotenie žiakov. 

Závery: Oblasti vyžadujúce zlepšenie sa týkajú: odbornosti vyučovania chémie, fyziky, zemepisu, 
občianskej výchovy a anglického jazyka, zovšeobecnenia a prezentovania výsledkov kontrolnej 
činnosti. 

Celkove je škola podľa kvantitatívnych ukazovateľov na dobrej úrovni. V porovnaní s výsledkami 
dosiahnutými pri komplexných  inšpekciách v základných školách v školskom roku 2006/2007 
v SR a v Školskom inšpekčnom centre Žilina dosiahla porovnateľný výsledok. 

Školská inšpekcia hodnotí na:              

• veľmi dobrej úrovni kvalitu služieb poradenstva, koordinátorov, preventívne 
a multidisciplinárne aktivity  

• dobrej úrovni plánovanie  dlhodobých a krátkodobých cieľov 

• priemernej úrovni rozvoj osobnosti žiakov a personálne podmienky 

• nevyhovujúcej úrovni namerané výsledky testu v anglickom jazyku a odbornosť 
vyučovania na 2.stupni 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátna 
školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje: 

odporúča:  

• v spolupráci so zriaďovateľom riešiť nevyhovujúcu odbornosť vyučovania na 
2.stupni 

• vykonávať zovšeobecnenie zistení z kontrolnej a hospitačnej činnosti na pracovných 
a pedagogických poradách 

 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 Základnú školu Horný Vadičov tvoria dve budovy. Hlavná budova, v ktorej sa nachádza 9 
tried, počítačová učebňa, jazykové laboratórium, kabinet výchovného poradcu,  3  kabinety, 
zborovňa učiteľov, kancelária RŠ, kancelária ZRŠ, 3 chodby so šatňami, 2 bloky sociálnych 
zariadení, sklad pre upratovačky, kotolňa na plyn, sklad CO a dielňa školníka. 
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  Druhá budova školy je od hlavnej budovy vzdialená asi 350 m je tiež plne plynofikovaná. 
Nachádza sa v nej školské stravovacie zariadenie, učebňa technickej výchovy, kuchynka, 2 učebne 
ŠKD, sociálne zariadenie a plynová kotolňa.  

 Hlavná budova školy je spojená s areálom dvoch bytoviek. Areál je upravený, nachádzajú 
sa v ňom ihriská na volejbal a hádzanú. V blízkosti školy sa nachádza futbalové ihrisko 
a viacúčelové ihrisko, kde môžeme v priaznivom počasí  vyučovať telesnú výchovu.    

 Počet tried vzhľadom na delenie vyučovania niektorých predmetov je nedostatočný. Chýba 
nám tiež telocvičňa na vyučovanie telesnej výchovy. Je nutné doplniť inventár kabinetov novými a 
modernejšími pomôckami, obnoviť náradie na vyučovanie telesnej výchovy a zrekonštruovať 
niektoré časti budovy ( chodby ). 

 V najbližšom období treba tiež uvažovať o oprave ( výmene ) strechy, pretože na 
niektorých  miestach pri dlhotrvajúcich dažďoch zateká a o zlepšení podmienok pre činnosť ŠKD 
a ŠJ. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 294 478,11 € / 8 871 447,80 Sk ( 01. júl 2008 – 31.08. 
2009 ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 1 343,78 € / 40 482,70 Sk  

Príspevky od rodičov, zákonných zástupcov žiakov, právnických a fyzických osôb: 

1 041,64  € / 31 380 Sk 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov: originálne kompetencie –  

22 242,35 € / 670 073,- Sk 

                                                                                                   

Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie 

 Ciele, ktoré sme si určili v koncepčnom zámere rozvoja školy úspešne plníme.  

a) Výchova a vzdelávanie: 

• Zamestnali sme učiteľku anglického a nemeckého jazyka. Cudzie jazyky a na našej 
škole budú učiť kvalifikovane. V 3. a 4. ročníku sa žiaci budú učiť cudzí jazyk ako 
nepovinný predmet. 

• Zabezpečili sme interaktívne tabule , čím sme skvalitnili výchovno – vzdelávací 
proces.   

• Pomocou portálu eTwinning sme nadviazali spoluprácu s cieľom zvyšovania 
komunikačných zručností žiakov so školou v zahraničí v Poľsku.  
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• Zaviedli sme wifi pripojenie na internet čím sme umožnili vyučujúcim využívať 
internetové pripojenie v celej budove školy . 

b) Šport: 

• V spolupráci so zriaďovateľom a zapájaním sa do projektov neustále zlepšujeme 
podmienky vyučovania telesnej výchovy. Vybudovali sme viacúčelové športové 
ihrisko s umelou trávou. 

• V spolupráci s Horským hotelom Hájnice sme zorganizovali plavecký a lyžiarsky 
kurz žiakov. 

c) Personalistika a ďalšie vzdelávanie: 

• Zamestnaním nových pracovníkov sme zvýšili kvalifikovanosť vyučovania 
z 81,29% na 82,86%.  

• Zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie zamestnancov v súlade so zámerom rozvoja 
školy. 

d) Prevádzka a služby: 

• Zriadili sme školskú knižnicu zrekonštruovaním starej kotolne. 

• Poskytli sme verejnosti možnosť komunikácie cez internetovú stránku, zaviedli sme 
internetovú žiacku knižku. Internetovú stránku pravidelne aktualizujeme. 

• Poskytujeme žiakom mliečne desiaty. 

• V jazykovom laboratóriu dávame možnosť rodičom a širšej verejnosti vzdelávať sa 
v cudzích jazykoch.   

e) Materiálne vybavenie školy: 

• Podľa aktuálnej ponuky dopĺňame inventár kabinetov pre skvalitnenie výchovy 
a vyučovania.  

• Učebne 1.- 4. ročníka sme vybavili novým školským nábytkom. 

• Zrekonštruovali sme počítačovú učebňu. 

f) Údržba, bezpečnosť a pracovné prostredie: 

• Zakúpili sme kosačku a krovinorez na údržbu školského areálu.  

g) Mimovyučovacia činnosť žiakov: 

• Poskytli sme kancelárske priestory a priestory na záujmovú činnosť ZUŠ a CVČ 
v Hornom Vadičove. 
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• Zabezpečili sme krúžkovú činnosť žiakov na škole. 

h) Orientácia na partnerov: 

• Oslovením partnerov sme získali finančné prostriedky  z 2% dane. 

• V rámci prevencie sme organizovali aktivity, besedy a stretnutia s odborníkmi. 

• V spolupráci s Radou rodičov a zriaďovateľom sme zorganizovali 2.spol. ples.   

SWOD ANALÝZA 

KLADY NEDOSTATKY NÁVRHY  PRE  NÁPRAVU 

 Využitie moderných, netradičných 
foriem výchovy a vzdelávania 
žiakov 

- podpora vzdelávania 
zamestnancov 

- skvalitnenie práce MZ a PK so 
zameraním na vzájomnú 
diskusiu a výmenu skúsenosti  

Materiálno-technické podmienky 
pre výchovu a vzdelvanie 

  

  Spolupráca CPPP v KNM - zabezpečiť účasť pracovníka 
CPPP na pedagogickej porade 
s cieľom výmeny skúsenosti a 
dohody k ďalšej spolupráci 

 Chýba telocvičňa Riešenie hľadať v spolupráci so 
zriaďovateľom 

Záujem zamestnancov o ďalšie 
vzdelávanie sa   

   

Škola v prírode, blízkosť 
športového areálu, viacúčelového 
ihriska a možnosť turistických 
vychádzok do blízkeho okolia  

  

Tradícia školy, aktivity školy     

Záujem rodičov o prácu školy, 
dobrá spolupráca s Radou školy 
a Radou rodičov 

 

 

 

 Nevyhovujúce podmienky pre 
výchovu a vzdelávanie vo vedľajšej 
budove ZŠ, nepriaznivá 
bezpečnostná prepojenosť školských 
budov,  

- jednanie so zriaďovateľom  

- prístavbou k hlavnej budove 
ZŠ vytvoriť nové, vyhovujúce 
priestory  
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 Nedostatočné  priestory pre 2 
oddelenia ŠKD, čím je ohrozené, že 
nebudeme môcť vyhovieť všetkým 
záujemcom  

- jednanie so zriaďovateľom o 
vytvorení novýc priestorov a 
navýšení rozpočtu na orginálne 
kompetencie  

Spolupráca školy so 
zriaďovateľom,   

  

 V ročníku je jedna trieda, nemáme 
možnosť rozšíreného vyučovania  

Ponúknuť žiakom v rámci ŠkVP 
vzdelávanie predmetov o ktoré 
prejavia zvýšený záujem  

 Chýbajúce priestory pre 
zamestnancov (zborovňa, miestnosť 
pre ekonomickú pracovníčku, ŠKD, 
kabinet fondu učebníc, odborné 
učebne)  

- jednanie vedenia školy so 
zriaďovateľom,  

- vypracovať spoločne dlhodobé 
a krátkodobé plány úpravy školy 

 Individuálny prístup k talentovaným 
žiakom,   

- zapájať sa viac do olympiád 

- vypracovanie konkrétnych 
úloh výchovným poradcom    

Zvýšenie kvalifikovanosti 
vyučovania na 2.stupni  

  

Skvalitnenie ponuknutých 
služieb školskou jedálňou pri ZŠ, 
kvalita pripravovaných jedál 

  

 

Možnosti Ohrozenia Návrh pre prácu 

Vybudovanie telových. 
zariadenia, vhodné 
podmienky areálu školy 

Nedostatok finančných zdro- 
jov, neúspešnosť 
vypracovaných projektov 

Jednanie so zriaďovateľom, vypracovanie 
projektov, hľadať finančné zdroje  

Spolupráca s Horským 
hotelom Hájnice  

Nepriaznivé počasie, obsadený 
bazén návštevníkmi hotela  

Využitie pre lyžiarsky a plavecký kurz  žiakov 

Vytvorenie školiaceho 
strediska IKT a cudzích 
jazykov pre verejnosť 

Nekvalifikovanosť vyučujúcich,  - motivovanie zamestnancov  ohodnotením 

- skvalitňovanie podmienok pre školenia 

- zamestnanie kvalifikovaných vyučujúcich 

Ponúkať pre verejnosť  
spol.-kult. akcie 

Počet záujemcov, aby akcia 
bola úspešná 

Propagácia podujatia, motivácia 
organizátorov 
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Horný Vadičov, 27.08.2008    

                  .............................................. 

               Mgr. Jana Ozaniaková 

          riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


