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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 2010/2011 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení 

a predmetových komisií 

5. Triednej dokumentácie zo školského roku 2010/2011 

6. Informácií o činnosti Rady školy a Rady rodičov pri ZŠ Horný Vadičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshvadicov.edu.sk/
mailto:skola@zshvadicov.edu.sk
mailto:ocuhornyvadicov@stoline.sk


4 

 

Vedenie školy a poradné orgány   

Riaditeľ školy: Mgr. Jana Ozaniaková 

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Anna Vnuková   

Rada školy: 

 Poslanie, úlohy a zloţenie 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 Kubaščíková 

 Viktor Kubaščík 

 Ing. Viera Hoštáková 

 Helena Káčeriková 

 Jozef Beliančin 

 Ing. Ľubomír Králik 

Iné poradné orgány riaditeľa školy: 

Rada rodičov: 

Predseda RR: Jozef Beliančin 

Hospodárka: Jana Pavlusíková 

Členovia: Zuzana Galieriková 

 Lenka Kubaščíková 

 Eva Harceková 

 Ivana Kubaščíková 

 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 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 zdruţenia 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 zdruţenia 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 2010/2011 pracovali na škole nasledovné metodické orgány: 

Názov Vedúci Členovia 

MZ – I. stupeň, ŠKD Mgr. Janka Halúsková Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Elena Vnuková ( do 22.2.2011) 

Mgr. Marta Maliarová(od 22.2.2011) 

Mgr. Anna Vnuková 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Jana Ozaniaková 

Mgr. Iveta Zámečníková 

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

Mgr. Daniela Rajčanová ( do 11.11.2010) 

Mgr. Lenka Klučková ( od 11.11.2010 ) 

Mgr. Helena Zajacová 

RNDr. Ján Šurhaňák 

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

Mgr. Alena Remišová 

Mgr. Štefan Zajac 

Mgr. Jana Capková 
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PK - výchovy Mgr. Iveta Zámečníková Ing. Zuzana Vendrinská 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Jana Ozaniaková 

Mgr.  Anna Vnuková 

Mgr. Elena Vnuková ( do 22.2.2011 ) 

Mgr. Marta Maliarová ( od 22.2.2011 ) 

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.  

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 2010/20011 9 tried a 1 

oddelenie ŠKD. Školu navštevovali ţiaci z Horného Vadičova, Dolného Vadičova,  a Kys. 

Nového Mesta v počte 192 ţiakov, z toho 1. stupeň 91 ţiakov, 2. stupeň 101 ţiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet dievčat Počet chlapcov Spolu 

I. 9 14 23 

II. 7 15 22 

III. 8 14 22 

IV. 10 14 24 

I. stupeň 34 57 91 

V. 8 13 21 

VI. 14 7 21 

VII. 10 10 20 

VIII. 11 9 20 

IX. 12 7 19 

II. stupeň 55 46 101 

I. a II. stupeň 89 103 192 
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Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

  V školskom roku 2010/2011 výchovno -  vzdelávací proces 5 ţiakov prebiehal podľa 

individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý vypracovali triedni učitelia a vyučujúci 

predmetov v spolupráci s výchovnou poradkyňou. Pre ţiakov sme zakúpili pomôcky a 

metodický materiál pre vyučujúcich s návodmi pre prípravu pracovných listov pre 

začlenených ţiakov podľa odporúčania pracovníkov CPPaP. 

Školský klub detí: 

Vychovávateľkou ŠKD bola Bc. Jana Kubjatková. V ŠKD bolo v šk. roku 2010/2011 

zapísaných 25 detí.  

Školská jedáleň: 

Priemerne sa v šk. roku 2010/2011 v  ŠJ  stravovalo 112 stravníkov. 

Počet ţiakov zapísaných do 1. ročníka:     

Zápis ţiakov do 1.ročníka bol v dňoch 17. a 18. 2011  . 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 Mgr. Ondrej Maťko .  

Počet zapísaných ţiakov: 23 

 Horný 

Vadičov 

Dolný 

Vadičov 

Lopušné 

Paţite 

Kysucké 

Nové Mesto 

Ţilina 

Dievčatá 5 1 1   

Chlapci 13   1 1 

spolu 18 1 1 1 1 

  

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

náboţenskej výchovy. 

 

Úspešnosť na prijímacích skúškach 

 

 Všetci ţiaci 9. ročníka boli prijatí na SŠ v 1.kole prijímacích pohovorov. Zaradenie 

ţiakov do škôl uvádzame v tabuľke: 
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škola Dĺţka 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 

Stredné odborné učilište 5 rokov 1 1 

SOŠ pedagogická 4 roky 0 1 

SPOLU  14 9 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

        Pri hodnotení a klasifikácii ţiakov sme postupovali podľa Metodického pokynu 

č.7/2009-R z dňa 28.4.2009 na hodnotenie ţiakov ZŠ s účinnosťou od 1.5.2009 a Metodického 

pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.  

 

Prospech –  šk.rok 2010/2011 

 

Trieda SJL MAT NV PRI 
BIO 

VLA 
ZEM 
GEO 

 FYZ INF CHEM ANJ NEJ DEJ  OBV HUV VYV TCHV TEV 

2. 1,27 1,22 1 1,11 1,09              

3. 1,81 1,66 1 1,59 1,73              

4. 2,00 2,00 1 1,54 1,9              

Priemer 

za 1.st. 

1,69 1,62 1 1,41 1,57              

5. 2,32 2,29 1 1,47 1,79   1,45  2,26 1,71 1,38  1,88 1,34 1,16  1,32 

6. 2,43 2,31 1,05 1,59 2,00  2,05 1,43 1,64 1,76 1,88 1,83  1,69 1,50 1,21  1,19 

7. 2,22 2,41 1,05 1,8 1,93  1,98 1,2 1,49 1,78 1,75 2,09  1,49 1,34 1,24 1,12 1,05 

8. 2,67 2,55 1,1 1,85 2,15  2,57  2,15 2,7 1,70 2,4  2,30 1,45 1,2 1 1,05 

9. 2,74 2,63 1 1,58 1,79  1,65  1,94 1,97  1,71  1,94 1,21 1,10 1 1,05 

Priemer 
za 2.st. 

2,47 2,43 1,04 1,65 1,93  2,06 1,36 1,80 1,89 1,76 1,88  1,86 1,36 1,18 1,04 1,13 
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Celkový prospech ţiakov 

trieda Prospel s 

vyznamenaním 

Prospel veľmi dobre Prospel Neprospel 

    
1.   23  

2. 19 3   

3. 15 4 2  

4. 16 8 1  

1.stupeň 50 15 26  

5. 12 5 5  

6. 11 2 8  

7. 9 5 6  

8. 5 8 7  

9. 8 5 6  

2.stupeň 45 25 32  

ZŠ 95 40 58  

 

 

Ţiaci s priemerom 1,00 

2.ročník: Patrik Andel, Peter Beliančin, Michaela Galieriková, Petra Jarošíková, Peter 

Kubala, Matúš Kubaščík, Matej Mečiak, Šimon pastorek, Laura Šubová, Tamaš Vajda, Lenka 

Vnuková, Petra Zátorská, Pavla Zátorská  

3.ročník: Ďuríková Lucia, Harceková Veronika, Mochnacký Peter, Orieščík Pavol, Pastorek 

Marek, Pokrivková Marinna, Vnuk Matúš 

4.ročník: Bugáň Lukáš, Cabadajová Daniela, Číţ Boris, Jaroš Daniel, Pavlusíková Emília 

5.ročník:  Galierik Marek, Marcela Beliančinová 

6.ročník: Balátová Martina, Mečiaková Martina, Mikolajová Slávka 

7.ročník: Mičundová Katarína, Mináriková Magdaléna, Sýkorová Zuzana 

8.ročník: Mikolaj Branislav 

9.ročník: Králiková Ivana 
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Výchovné opatrenia: 

 Výchovné opatrenia boli udelené po prekonzultovaní v pedagogickej rade a v zmysle 

metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základných škôl, prevaţne za 

opakované menej závaţné porušenie školského poriadku, jeden ţiak mal zníţenú známku zo 

správania za závaţné 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. 23 23           

2. 22 22           

3. 21 21           

4. 25 25       1    

5. 22 22           

6. 21 20  1       2  

7. 21 20     4      

8. 20 20      1     

9. 19 19           

Spolu 194 192  1   4 1 1  2  

 

Testovanie ţiakov 9. ročníka: 

 Ţiaci 9. ročníka sa zúčastnili testovania TESTOVANIE  9-2011. Úspešnosť ţiakov ZŠ 

Horný Vadičov uvádzame v tabuľke s porovnaním s % úspešnosti v rámci SR. 

Základná škola  MAT počet bodov MAT % MAT percentil SJL počet bodov SJL % SJL percentil 

Horný Vadičov 15,21 76,1% 97,3 16,05 80,3 % 98,6 

Celoslovenské 10,58 52,9%  11,63 58,2%  

 

Dochádzka žiakov 

 Počet spolu priemer ospravedlnené priemer neospravedlnené Priemer 

1. 1047 45,52 1047 45,52 0 0 

2. 757 34,40 757 34,40 0 0 

3. 1133 53,95 1133 53,95 0 0 

4. 1745 69,8 1745 69,8 0 0 

5. 1543 70,13 1543 70,13 0 0 
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6. 1562 78,10 1562 78,10 0 0 

7. 2004 100,20 2004 100,20 0 0 

8. 1867 93,35 1867 93,35 0 0 

9. 2795 147,10 2795 147,10 0 0 

Spolu 14 453 75,27 14 453 75,27 0 0 

 

Záškoláctvo 

Z pohľadu riešenia záškoláctva a priestupkového konania sme v  šk. roku 2010/2011 neriešili 

ţiadny prípad.  

Učebné plány 

I. stupeň 

1. 2. a 3. ročník: ŠkVP ISCED 1 

4. ročník: Učebné plány pre 1. aţ 9. ročník základných škôl 520/2003 platné od 1.9.2003 

VARIANT 1 ( základný ) 

II. stupeň 

5. 6. a 7. ročník: ŠkVP ISCED 2 

8. – 9. ročník: Učebné plány pre 1. aţ 9. ročník základných škôl 520/2003 platné od 1.9.2003  

VARIANT 2  

 v 8. a 9. triede rozšírené vyučovanie Slovenského jazyka a literatúry 

 v 4. a 8. triede nepovinný predmet nemecký a anglický jazyk 
 

 

Zamestnanci školy 

 

Počet zamestnancov: 20 

Pedagógovia: 14 ( jeden kratší pracovný čas ) 

Prevádzkoví pracovníci: 4 

Vedúca ŠJ: 1 ( polovičný úväzok ) 
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P.č. Meno a priezvisko Pracovné zaradenie 

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

2. Mgr. Anna Vnuková Zástupkyňa riaditeľa školy, učiteľka 1.-4. r. 

3. Mgr. Marta Maliarová Učiteľka 1.- 4. roč., od 22.2.2011 

4. Mgr. Elena Vnuková Učiteľka 1.- 4. roč., PV do 22.2.2011 

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

6. Mgr. Daniela Rajčanová Učiteľka ANJ, do 11.11. 2010 

7. Mgr. Lenka Klučková Učiteľka ANJ, od 11.11. 2010 

8. Mgr. Janka Halúsková Učiteľka 1.- 4. roč. , ANJ, 

9. RNDr. Ján Šurhaňák Učiteľ 5.- 9. NEJ, TEV 

10. Mgr. Helena Zajacová Učiteľka 5.- 9. roč., SJL, DEJ, OBV 

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

12. Ing. Zuzana Vendrinská Učiteľka 5.- 9. roč., PRI., CHEM, Pes.p.,GEO,  

13. Bc. Jana Kubjatková Vychovávateľka ŠKD, VYV 

14. Mgr. Štefan Zajac Učiteľ 5.-9. roč., SJL, DEJ,    

15. Monika Kubaščíková  Vedúca ŠJ 

16. Anna Zajková Kuchárka 

17. Jaroslav Kuriak Školník, kurič 

18. Milena Kuriaková Upratovačka 

19. Zuzana Martinčeková Pomocná sila v kuchyni  

20. Mgr. Iveta Zámečníková Učiteľka 1.-4. roč, TEV, VYV  

21. Elena Pavlusíková Upratovačka 

22. Mgr. Jana Capková Učiteľka INF, NAV 

 

Odbornosť vyučovania: 

predmet Počet hodín Kvalifikovane odučených % hodín kvalifikovane odučených 

SJL  62 62 100 

ANJ 29 26 89,65 

NEJ 15 15 100 

MAT 44 44 100 

INV 2 0 0 

VLA 4 4 100 

GEO 7 0 0 

DEJ 10 10 100 

PRI 6,5 6,5 100 

BIO 9 9 100 

FYZ 7 0 0 

CHEM 4,5 0 0 

PRV 2 2 100 

TCHV 6 1 16,6 

VYV 13 11,5 88,46 

HUV 9 9 100 

TVS 22 18 81,81 

NEV 9 9 100 

INF 8 8 100 

OBV 5 0 0 

Spolu 274 235 85,76% 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

1. Mgr. Janka Halúsková - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov  

2.  Mgr. Emília Javoríková - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 

3. Mgr. Alena Remišová - Výchovný poradca 

4.   Mgr. Jana Ozaniaková - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 

6. Mgr. Elena Vnuková - Modernizácia vzdelávania 

7. Mgr. Anna Vnuková - Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov 

8. Bc. Jana Kubjatková - Tvorba výchovného programu 

9. Ing. Zuzana Vendrinská - Modernizácia vzdelávania 

 

 

Výchovno – vzdelávacia činnosť 

Činnosť MZ 

Zasadnutia MZ: 

1. Plán práce MZ, hodnotenie diktátov a písomných prác, rozdelenie čiastkových úloh 

členkám MZ 

2. Plnenie plánu práce, zjednotenie hodnotenia písomných prác, školská integrácia 

3. Vyhodnotenie vých- vzd. výsledkov za 1.polrok, práca so slaboprospievajúcimi 

ţiakmi, školská integrácia, zápis do 1.ročníka 

4.  Vyhodnotenie vých- vzd. výsledkov za 3.štvrťrok, ŠkVP, informácie zo seminárov 

a školení, príprava výstupných previerok 

5. Vyhodnotenie výstupných previerok, plnenie plánu práce MZ 

 

Aktivity MZ: 

- podujatia v školskej kniţnici k Medzinárodnému dňu školských kniţníc – triednické hodiny, 

hodiny čítania mimočítankovej literatúry 

- vzdelávacia aktivita pre prvákov v školskej kniţnici spojená s dramatizáciou rozprávky „Ako 

dedko ťahal repku“ 

- zapojenie sa do projektu Záloţka do knihy spája školy 

- Mesiac úcty k starším - kultúrne vstúpenie ţiakov II.A triedy v obci  

- Vianočný zvonček školské a okresné kolo (M.Káčerík I.A – 3.miesto ) 

- Matematická olympiáda a Pytagoriáda 

- korenšpondečná celoslovenská súťaţ Všetkovedko v 3. a 4. ročníku 

- príprava programu Trieda baví triedu 

- zápis ţiakov do 1.ročníka 

- karneval 

- zhotovenie vizitiek a začatie písomnej komunikácie ţiakov  s deťmi ZŠ s MŠ Nýrany (Česká 

republika ) 

- recitačná súťaţ Krása slova 
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- vedomostná súťaţ Čo vieme o knihách 

- výtvarná súťaţ Včela očami detí 

- Deň Zeme – praktické činnosti s lesníkmi 

- Deň matiek – vystúpenie prvákov pre verejnosť 

- Deň matiek, Deň otcov – kultúrno-soločensko-športové stretnutie prvákov s rodičmi 

- Noc v 1.triede – čítanie rozprávok, hry  

- športové aktivity, 2.šk. olympiáda  

Činnosť PK – jazyky 

Zasadnutia PK: 

1. Plán práce, príprava výstupných a vstupných previerok 

2. Vyhodnotenie vstupných previerok, príprava súťaţí, integrácia ţiakov, poznatky so 

vzájomných hospitácii 

3. Podpora čitateľskej gramotnosti, trendy vo vyučovaní 

4. Výstupné previerky, návrhy na budúci rok 

Aktivity  PK: 

- vlastná tvorba ţiakov – dialógy a krátke literárne útvary 

- príprava ţiakov na Testovanie – 9 

- zapojenie sa do literárnej súťaţe -59. ročník súťaţe Európa škole, 2 práce našich ţiakov v 2. 

a 3. kategórii  boli ocenené v okresnom kole a postúpili do celoslovenského kola  

- členovia PK pripravovali príspevky do školského rozhlasu k aktuálnym témam 

- zhotovenie nástenky Osobnosti Slovenska  Osobnosti Kysúc 

- vstupné previerky zo slov.jazyka ( V.A – 60%, VI.A – 74,4%, VII.A 74% ) 

- účasť na obvodovom kole   olympiády v slov.jaz. 8.a9.roč (Ivana Králiková 9.ročník 

4.miesto) 

- školské kolo v prednese poézie a prózy Krása slova 

- okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku ( Daniela Urbaníková 6.roč.- 2. miesto ) 

- poznávací zájazd ţiakov a rodičov vo Viedni 

- beseda s bývalou učiteľkou školy Milkou Šipulovou-Marušíkovou pri príleţitosti vydania jej 

knihy 50 rokov za katedrou 

- školský výlet ţiakov 8.a9.roč do Oswienčimu ( Poľská republika ), informácie v obecnom 

informačníku 

-  zapojenie sa do súťaţe Cesty za poznaním minulosti, ktorú usporiadalo Múzeum SNP 

v Banskej Bystrici 

Činnosť PK – prírodovedné predmety 

Zasadnutia PK: 

1. Schválenie plánu práce, kritéria hodnotenia a klasifikácie ţiakov, písomné práce 

ţiakov, ŠkVP, integrácia ţiakov 

2. Vyhodnotenie plnenia plánu práce za 1.polrok, vyhodnotenie písomných prác ţiakov, 

Testovanie 9, príprava ţiakov na súťaţe, ŠkVP 

3. Vyhodnotenie testovania ţiakov, pripravenosť ţiakov na prijímacie pohovory 
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Aktivity PK: 

- príprava ţiakov na Testovanie – 9 

- príprava projektu Premena tradičnej školy na modernú 

- príprava a vyhodnotenie vstupných a výstupných previerok 

- Matematická olympiáda - príprava ţiakov na školské a okresné kolo  

4.roč. – 2 úspešní riešitelia 

5.roč. – 3  úspešní riešitelia ( Ľ.Revajová okresné kolo úspešná riešiteľka ) 

6.roč. – 5 úspešní riešitelia ( M. Káčeríková 2.miesto okresné kolo ) 

7.roč. – 2 úspešní riešitelia ( Ľ.Králik úspešný riešiteľ okresného kola ) 

8.roč. – 1 úspešný riešiteľ 

9.roč. – 1 úspešný riešiteľ (I.Králiková 2. Miesto okresné kolo postup do krajského kola ) 

-     Pytagoriáda – 34 zúčastnených ţiakov v ročníkoch 3.-8., z toho 28 úspešných, ktorí postúpili 

do obvodového kola 

-     zapojenie sa do projektu pri príleţitosti Dňa Zeme – Vyčistíme svoju obec   

-     Komparo – prebehlo pravidelné testovanie ţiakov 9.ročníka z matematiky a slovenského 

jazyka, v porovnaní s celoslovenským priemerom v SJL – 51,7 % naši ţiaci mali úspešnosť 

50% a v matematike celoslov. priemer 41,9% naši ţiaci mali priemer 45,3% 

-     realizovali sme vzájomné hospitácie na hodine prírodopisu  

 

Činnosť PK – výchovy 

 

Zasadnutia PK: 

 

1. Plán práce PK, predmetové súťaţe 

2. Plnenie plánu práce PK,  

3. Plnenie plánu práce, 2.školská olympiáda 

4. Plnenie plánu práce, zdravý ţivotný štýl 

Aktivity PK: 

- organizovanie školských výtvarných, speváckych a telovýchovných súťaţí 

- zorganizovanie 2.školskej olympiády 

- vedenie kroniky školských športových výkonov 

- školské kolo Vianočný zvonček 

- okresné kolo Ligy majstrov vo futbale – chlapci 7.a8.roč. 

- plavecký výcvik pre ţiakov 5.ročníka 

- lyţiarsky výcvik ţiakov 7.ročníka 

- aktualizovanie školskej výtvarnej galérie 

- zhotovenie školskej nástenky Šport a načo?   

- príprava a realizácia Didaktických hier v prírode pre 1.-4.roč. a Účelových cvičení v prírode 

pre ţiakov 5.-9.roč. 

Koordinátor prevencie 

Aktivity: 

- október Mesiac úcty k starším – ţiaci ŠKD vyrobili obrázky a poslali do časopisu Vrabček 

- školské rozhlasové relácie – Svetový deň výţivy, Deň mlieka, Nie drogy 
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- Európsky týţdeň proti drogám – akcia 1.-3. roč. „Vezmi loptu a nie drogy“, futbalový turnaj 

ţiakov 7.- 9.ročníka 

- beseda na tému „Droga“ pre ţiakov 8.ročníka – p. Dolinaiová, pracovníčka CPPaP v Kys. 

Novom Meste 

- predaj vianočných pozdravov UNICEF v spolupráci so ţiackou šk. radou 

- výchovný koncert s protidrogovou tématikou 

- beseda o obetiach týrania a o moţnostiach ako týmto ľuďom pomáhať vo 4.ročníku   

Koordinátor enviromentálnej výchovy 

Aktivity: 

- zriadenie Envirookienka, kde ţiaci prispievajú svojimi projektami (napr. Chráňme ozónovú 

vrstvu, Deň vody, Mesiac lesov) 

- Mesiac ochrany zvierat – nástenky v triedach 

- celoročný projekt Recyklácia papiera – zber odpadového papiera 

- celoročný projekt drobného elektronického odpadu 

-  na Deň Zeme sa naša škola zapojila do projektu Vyčistíme si Slovensko 

Koordinátor informatiky 

Aktivity: 

-v šk.roku 2010/2011 sme vydali 2 čísla školského časopisu Mudroš 

- zaregistrovanie výučbových programov BSP Multimedia 

- kontrola výučbových programov 

- kontrola a údrţba PC  

- nástenky a vitríny na vyučovanie informatiky 

- aktualizácia webového sídla školy 

 

Činnosť ŠKD 

 

Aktivity: 

 

- dopravná výchova – beseda o bezpečnom správaní sa na cestách 

- zhotovenie záloţiek pre ţiakov druţobnej školy v Českej republike, zhotovenie darčekov pre 

prvákov k pasovaniu,  

- Deň školských kniţníc – súťaţ 5 proti 5 

- púšťanie papierových lastovičiek 

- zhotovenie darčekov k zápisu ţiakov do 1.triedy 

- karneval, zhotovovanie masiek 

- výzdoba na školský ples 

- súťaţe v školskej kniţnici pri príleţitosti mesiaca knihy 

- výtvarné aktivity ku Dňu Zeme, vlastné divadelné predstavenie 

- darčeky ku Dňu matiek 

- účasť na športovom trojboji školských klubov   v Kysuckom Novom Meste 

- príspevky do časopisu Vrabček ( Patrik Andel cenu za  prácu Školská aktovka ) 

- pečenie medovníkov 
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Činnosť výchovného poradcu 

 

Aktivity: 

 

- spracovanie osobných údajov ţiakov 8.ročníka a predbeţný záujem o štúdium na SŠ, export 

údajov do ŠVSLM 

- štúdium legislatívy a dokumentov 

- zavedenie novej agendy na šk.rok 2010/2011 

- zorganizovanie a realizácia stretnutia pedag. zamest. školy s pracovníkmi CPPaP v Ţiline 

- dokumentácia začlenených ţiakov, aktualizácia a zavedenie novej dokumentácie 

- organizácia a realizácia Burzy stredných škôl v spolupráci s CPPaP v Kysuckom Novom 

Meste 

- začiatok kontinuálneho vzdelávania  pre VP v Ţiline 

- zabezpečenie aktuálnej verzie programu Proforient  

- stretnutia s rodičmi 

- zápis do 1.ročníka, zabezpečenie účasti pracovníka s CPPaP v KNM 

- diagnostika a vyhodnotenie kariérneho poradenstva v 8.ročníku 

- prihlášky a zápisné lístky na SŠ 

- poradenská činnosť ţiakom, učiteľom a rodičom 

- Testovanie 9 – export a import dát 

- spolupráca s špeciálnym pedagógom 

- návšteva tvorivých dielní v SOU v KNM 

- štatistické spracovanie údajov prijatých ţiakov na SŠ 

-  zisťovanie predbeţného záujmu ţiakov na SŠ 

- výchovné aktivity so ţiakmi 9.ročníka – Skupinové záţitky – zamerané na prehĺbenie 

vzájomných vzťahov, Chlapec zo Záhoria – výchova a prevencia proti závislostiam  

 

Činnosť žiackej školskej rady 

 

Aktivity: 

 

- pasovanie prvákov 

- školské rozhlasové relácia: výročie vzniku Československa, Deň boja za slobodu 

a demokraciu, príhovor k novému roku, MDŢ, Svetový deň bez tabaku, Zober loptu nie 

cigaretu,  

- predaj vianočných pohľadníc UNICEF 

- Mikuláš 

- poznávací zájazd do Viedne 

- príspevky do školského časopisu Mudroš 

- Týţdeň modrého gombíka, akcia pod patronátom spoločnosti UNICEF  na podporu 

vzdelávania detí v Juţnom Sudáne ( 36,- € ) 

 

 

Zapojenosť a vyhodnotenie projektov 

 

Škola vypracovala projekt Premena tradičnej školy na modernú. Projekt je v štádiu 

posudzovania. 

Vyučujúci sa zapojili so ţiakmi do rôznych projektov, ktoré uvádzame v kapitole 

Výchovno – vzdelávacia činnosť. 

Škola spolupracuje s obcou v realizácii projektov pri celkovej rekonštrukcii školy.   
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Spolupráca s obcou a inými inštitúciami 

Konkrétne aktivity: 

Škola – OÚ Horný Vadičov 

  príspevky do obecného Informačníka o činnosti školy 

  spoluúčasť pri vypracovaní projektov 

  organizovanie 4.spoločenského plesu 

  kultúrny program pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším, MDŢ 

  aktualizácia vitríny pri OÚ Horný Vadičov o činnosti školy 

  účasť na zastupiteľstve OÚ Horný Vadičov 

  pravidelné stretnutia riaditeľky so starostom obce a poslancami 

Škola –Školský úrad Rudina 

 Odborná pomoc, školenia a pracovné stretnutia 

Škola – OÚ Dolný Vadičov  

  stretnutia riaditeľky so starostkou 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 ţiakov materských škôl 

 Prezentácia školskej kniţnice pre deti MŠ Horný Vadičov 

Škola –CPPaP 

 Účasť zamestnancov CPPaP v Ţiline na porade venovanej individuálnemu prístupu 

k začleneným ţiakom 

 zápis ţiakov do 1. ročníka 

  kariérne poradenstvo pre ţiakov 

Škola – CVČ 

 účasť na súťaţiach organizovaných CVČ pre školy okresu KNM  

  poskytnutie priestorov pre administratívnu a krúţkovú činnosť CVČ v Hornom 

Vadičove 

  spolupráca pri rôznych akciách (   letný tábor detí, Deň matiek, Deň úcty k starším...)     

Škola – mimovládne organizácie 

 UNICEF – akcia „Modrý gombík“, vianočné pohľadnice 
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Spolupráca s radou školy a radou rodičov 

Konkrétne aktivity: 

Škola – rada školy 

 Predkladanie dokumentov riaditeľkou školy na zasadnutiach RŠ v zmysle zákona 

586/2003, vyjadrenie členov k predkladaným dokumentom 

Škola – rada rodičov 

 plenárne a triedne zasadnutia 

 organizovanie 4.spoločenského plesu 

 organizovanie karnevalu pre ţiakov  

 spolupráca pri organizovaní Dňa mlieka, Dňa vody 

 finančná pomoc pri zabezpečení mat. testovania Komparo, koncoročných odmien pre 

ţiakov, balíčkov k MDD, mikulášskych balíčkov, plaveckého a lyţiarskeho výcviku, 

výchovného koncertu, divadelných predstavení 

Zviditeľňovanie sa školy 

 prezentácia školy vo vitríne pri OÚ Horný Vadičov 

 aktualizácia webového sídla školy 

 spolupráca s UNICEFom 

 reprezentácia školy na okresných a krajských súťaţiach 

 príspevky do časopisov 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 V školskom roku 2010/2011 nebola v ZŠ Horný Vadičov vykonaná inšpekčná činnosť 

ŠŠI. 

 

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. 

  Druhá budova školy je od hlavnej budovy vzdialená asi 350 m je tieţ plne 

plynofikovaná. Nachádza sa v nej školské stravovacie zariadenie, učebňa technickej výchovy, 

kuchynka, 2 učebne ŠKD, sociálne zariadenie a plynová kotolňa.  
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 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 môţeme v priaznivom počasí  vyučovať telesnú výchovu.    

 Počet tried vzhľadom na delenie vyučovania niektorých predmetov je nedostatočný. 

Chýba nám tieţ 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 ). 

  

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov: 305 277,- €  ( 01. júl 2010 – 31.08. 2011 ) 

Finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy: 533,50 €   

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

830,- € 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov: originálne kompetencie –  

20 400,- €  

                                                                                                   

Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie 

 

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

a) Výchova a vzdelávanie: 

 Zabezpečili sme hlasovacie zariadenie k interaktívnym tabuliam, čím sme 

skvalitnili výchovno – vzdelávací proces. 

 Vypracovali sme ŠkVP pre 3. a 7. ročník   

 Zmodernizovali sme počítačovú učebňu a školskú kniţnicu 

 Uskutočnili sme 4. ţiacku konferenciu „Slovensko v srdci Európy“ 

 Zakúpili sme metodický materiál, knihy a učebné pomôcky pre ţiakov 

a učiteľov 

b) Šport: 

 V spolupráci s horským hotelom Hájnice sme zorganizovali plavecký 

a lyţiarsky kurz ţiakov. 

 Uskutočnili sme 2.školskú olympiádu 

 Skvalitnili sme vyučovanie telesnej výchovy zriadením 2 tried na vyučovanie  

telesnej výchovy 

c) Personalistika a ďalšie vzdelávanie: 

 Zamestnaním nových pracovníkov sme zvýšili kvalifikovanosť vyučovania z  

84,55% na 85,76% 

 Zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie zamestnancov v súlade so zámerom 

rozvoja školy. 

d) Prevádzka a sluţby: 

 Poskytli sme verejnosti moţnosť komunikácie cez internetovú stránku, 

pokračujeme vo vedení internetovej ţiackej kniţky. Internetovú stránku 

pravidelne aktualizujeme. 

 Poskytujeme ţiakom mliečne desiaty.  

 Zrealizovali sme celkovú inventarizáciu majetku.  
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e) Materiálne vybavenie školy: 

 Podľa aktuálnej ponuky dopĺňame inventár kabinetov pre skvalitnenie výchovy 

a vyučovania.  

 Zabezpečili sme nový nábytok do ŠKD a  do 3 tried 5.-9. roč. 

 Pre ţiakov sme zabezpečili šatníkové skrinky. 

 Zakúpili sme nové nástenky, nábytok do počítačovej učebne, kopírovací stroj. 

 Zmodernizovali a opravili sme hygienické kútiky v triedach. 

 V rámci realizácie projektu sme zabezpečili nové počítače pre ţiakov 1.-4. 

ročníka. 

 Zriadili sme novú  zborovňu s novým nábytkom 

f) Údrţba, bezpečnosť a pracovné prostredie: 

  Zabezpečili sme potrebné revízie 

 Zabezpečili sme preškolenie zamestnancov v BOZP a PO 

 Vymaľovali sme všetky triedy, kabinety a chodby 

 Spolupracovali sme pri celkovej rekonštrukcii školy a výmeny strechy na 

škole 

 Zrekonštruovali  a opravili sme zábradlie na schodisku 

g) Mimovyučovacia činnosť ţiakov: 

 Poskytli sme kancelárske priestory a priestory na záujmovú činnosť ZUŠ 

a CVČ v Hornom Vadičove. 

 Zabezpečili sme krúţkovú činnosť ţiakov 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 

4.spoločenský ples.   

 

 

SWOD ANALÝZA 

KLADY NEDOSTATKY NÁVRHY  PRE  

NÁPRAVU 

 Vyuţitie moderných, netradičných 

foriem výchovy a vzdelávania 

ţiakov 

- podpora vzdelávania 

zamestnancov 

- skvalitnenie práce MZ a 

PK so zameraním na 

vzájomnú diskusiu a 

výmenu skúsenosti  

Materiálno-technické podmienky 

pre výchovu a vzdelávanie 

  

  Ekonomická pracovníčka v škole - Zriadiť kanceláriu 

a zamestnať ekonomickú 

pracovníčku 

 Chýba telocvičňa Riešenie hľadať 
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v spolupráci so 

zriaďovateľom 

Záujem zamestnancov o ďalšie 

vzdelávanie sa   

   

Škola v prírode, blízkosť 

športového areálu, viacúčelového 

ihriska a moţnosť turistických 

vychádzok do blízkeho okolia  

  

Tradícia školy, aktivity školy     

  

 

 

 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  

 

   

Spolupráca školy so 

zriaďovateľom,   

  

 V ročníku je jedna trieda, nemáme 

moţnosť rozšíreného vyučovania  

Ponúknuť ţiakom v rámci 

ŠkVP vzdelávanie 

predmetov o ktoré prejavia 

zvýšený záujem  

   

 Individuálny prístup k talentovaným 

ţiakom,   

- zapájať sa viac do 

olympiád 

- vypracovanie 

konkrétnych úloh 

výchovným poradcom    

Zvýšenie kvalifikovanosti 

vyučovania na 2.stupni  

  

Skvalitnenie ponúknutých 

sluţieb školskou jedálňou pri ZŠ, 

kvalita pripravovaných jedál 
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Moţnosti 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  

Vyuţitie pre lyţiarsky a plavecký kurz  ţiakov 

Vytvorenie školiaceho 

strediska IKT a cudzích 

jazykov pre verejnosť 

Nekvalifikovanosť vyučujúcich,  - motivovanie zamestnancov o vyučovanie 

vhodným ohodnotením 

- skvalitňovanie podmienok pre školenia 

- zamestnanie kvalifikovaných vyučujúcich 

Ponúkať pre verejnosť 

organizovanie 

spoločensko-kultúrnych 

akcií 

Nenaplnenosť počtu 

záujemcov, aby akcia bola 

úspešná 

Propagácia podujatia, motivácia 

organizátorov 

 

 

Horný Vadičov, 31.08.2011 

 

 

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

               Mgr. Jana Ozaniaková 

          riaditeľka školy 
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