
Správa o činnosti metodických orgánov, koordinátorov, výchovného poradcu a vychovávateľky ŠKD 

Činnosť MZ 1. – 4. ročníka 

Zasadnutia MZ: 

P.č. dátum program 

1. 01.10.2009 Plán práce MZ v školskom roku 2009/2010, ŠkVP, rozdelenie čiastkových úloh 

členkám MZ, schválenie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti 

2. 16.12.2009 Informácie zo zasadnutí PK SJL, MAT a výchov, prospech ţiakov,  príprava na 

Vianočný bazár, zapojenie ţiakov do súťaţí a ich vyhodnotenie  

3. 01.2010 Zápis ţiakov do 1. ročníka, príprava školského kola v umeleckom prednese 

           

4. 23.3.2010 Návrh na vypracovanie interného predpisu na udeľovanie pochvál za obdobie 

jedného polroka, spôsoby práce na interaktívnej tabuli QOMO 

5. 27.5.2010 Zjednotenie postupu pri riešení slovných úloh, plánovanie športového dňa pre 

1.stupeň, výstupné previerky 

   

 

V školskom roku 2009/2010 pracuje MZ 1. stupňa, ŠKD v nasledujúcom zloţení: 

Vedúca Členovia 

Mgr. Anna Vnuková Mgr. Jana Ozaniaková 

PaedDr. Gabriela Kusendová, od 11.01.2010 

Mgr.Iveta Zámečníková 

Mgr. Elena Vnuková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. Janka Halúsková 

Bc. Jana Kubjatková 

Ing. Zuzana Vendrinská 

 

Činnosť MZ bola  zameraná na: 

- prehlbovanie čitateľských zručností ţiakov a zvyšovanie záujmu ţiakov o čítanie  

- zapojenie do školských a okresných súťaţí  

- spoluprácu s predškolským zariadením  

-  na prevenciu proti intolerantnému správaniu a šikanovaniu ţiakov, aktivity k právam dieťaťa  

- vyuţívanie IKT na vyučovaní 

- výchovu kultúrneho diváka  

- dopravnú výchovu 

- poznávanie prírody a ochranu ţivotného prostredia 



Aktivity realizované na 1.stupni: 

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

čítania mimočítankovej literatúry, výtvarné práce na tému Kniha - poučenie a zábava  

- Záloţka do knihy spája školy - Mgr. A.Vnuková 

- Vitamínmi proti chrípke - triedna akcia - Mgr.A.Vnuková 

- Vianočný zvonček - Mgr.E.Vnuková, Mgr.Javoríková, Mgr.Ozaniaková 

- Pečieme medovníčky - triedna akcia - Mgr.A.Vnuková 

- korešpondenčná súťaţ Všetkovedko, Matematická olympiáda v 3.a 4.ročníku, Pytagoriáda- Mgr. 

Vnuková E., Mgr. Javoríková 

- Vianočný bazár, program trieda baví triedu - triedne učiteľky 1. stupňa 

- Ďeň otorených dverí - návšteva detí MŠ v 1.ročníku - Mgr. Halúsková 

- zápis prvákov : Mgr. A. Vnuková, Mgr. E. Vnuková, Mgr. E. Javoríková, Mgr.Remišová, 

Mgr.Halúsková 

- triedne kolá a školské kolo v recitovaní poézie a prózy: Krása slova : Mgr. E. Vnuková, Mgr. 

Javoríková, Mgr.A.Vnuková, Mgr. Zámečníková 

- triednické hodiny na témy : Šikanovanie, Práva dieťaťa, bezpečnosť a ochrana zdravia 

- výchovný koncert s tematikou dopravnej výchovy 

- výchovný koncert ţiakov našej školy, ktorí navštevujú ZUŠ  

- školský karneval – Mgr. Halúsková, Mgr. Zámečníková 

- divadelné predstavenie Cisárove nové šaty 

- aktivity v školskej kniţnici počas mesiaca knihy 

- vedomostná súťaţ „Čo vieš o knihách“ pre ţiakov 1.stupňa-Mgr.A.Vnuková, Mgr. Zámečníková 

- zapojenie do výtvarných súťaţí : Vesmír očami detí, Hasiči očami detí, Moderný pohľad detí na 

včely, medzinárodná výtvarná súťaţ Barevný svět, príspevky do detského časopisu Vrabček 

- ţiaci 3. a 4. ročníka boli úspešní v triednych kolách matematickej pytagoriády a 11 ţiakov 

reprezentovalo našu školu v okresnom kole 

- do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaţe Matematický klokan sa zapojili ţiaci  

- 2.- 4. ročníka 

- ţiaci 2. a 3. triedy vypracovali pekné projekty ku Dňu vody a vystavili ich na školskej chodbe 

- úspešne sme reprezentovali 1. stupeň na školskej konferencii „Zdravo a šťastne“ 

- ţiaci druhej triedy absolvovali exkurziu u miestneho včelára 

- tretiaci a štvrtáci  na konci mája boli na školskom výlete v múzeu oravskej dediny v Zuberci 

- v mesiaci jún sme vo všetkých ročníkoch uskutočnili výstupné previerky zo SJ a M 
 

PK jazykov, OV, dejepis pracuje v zložení 

Vedúci Členovia 

Mgr. Štefan Zajac Mgr. Janka Halúsková 

Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Daniela Rajčanová 

RNDr. Ján Šurhaňák 

  

Ciele PK: 

- ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom musia realizovať učitelia na všetkých hodinách, pretoţe je 

kľúčom k zvládnutiu učiva iných predmetov 

- rozvoj čitateľských schopností, čítania s porozumením, čitateľská gramotnosť 



- rozvíjať u ţiakov schopnosť spisovne komunikovať, odstraňovať nárečové prvky, zdokonaľovať 

argumentačné schopnosti ţiakov najmä pri ústnych odpovediach 

- pracovať s informáciami z rôznych zdrojov 

- zapájanie sa do školských a okresných súťaţí 

- vo vyučovaní cudzích jazykov pouţívať Európske jazykové portfólio ako nástroj podpory učenia sa 

cudzích jazykov 

- ovládanie pravopisných princípov cudzieho jazyka /AJ. NJ /, zdokonaľovanie ústneho aj písomného 

prejavu, práca so slovníkom 

- vyuţívanie informačno-komunikačnej učebne /školská kniţnica/ 

- postupné plnenie úloh projektu Podpora čitateľskej gramotnosti 

 

Aktivity: 

- nadviazanie spolupráce s tureckou školou v projekte eTwinning - Mgr. D. Rajčanová/ 

- Projekt Európa v škole - triedne a školské kolá, práca ţiačky 5. ročníka Martiny Mečiakovej 

postúpila do celoslovenského kola - Mgr. H.Zajacová 

- 2. ročník celoslovenskej olympiády v SJL- Tomáš Sýkora 9. trieda- 1. miesto v okresnom kole, 

postup do krajského kola - Mgr. H. Zajacová 

- triedne kolá Krása slova, v okresnom kole súrodenci Tomáš(9.) a Zuzana(6.) Sýkorovci získali 

v okresnom kole tretie miesta v prednese poézie - Mgr. Š Zajac, Mgr. H. Zajacová 

- vyuţívali sme vo veľkej miere aj novozriadenú informačno-komunikačnú učebňu, najmä na 

hodinách literárnej výchovy, bola tu aj veľmi úspešná beseda so spisovateľom Kysúc pánom 

Kolembusom – Mgr. Zajac 

- intenzívna príprava na celoštátne testovanie MONITOR v 9.ročníku sa osvečila – naši deviataci 

dosiahli úroveň - -------------%  

- overenie vedomostí a prípravy na Monitor boli v projekte KOMPARO - Mgr. H. Zajacová 

- organizovanie školského kola Olympiády z AJ, postup 2 ţiakov do okresného kola:  

P. Revaj /9./ - 8. miesto, Z.Sýkorová/6./ - 5. miesto - Mgr. D. Rajčanová 

      -    Mgr. Rajčanová vyuţívala Národnú sluţbu pre elektronizáciu škôl prostredníctvom portálu  

          www.etwinning.sk a udrţiava partnerstvo s tureckou školou 

- vyučujúci SJL napĺňali Projekt čitateľskej gramotnosti 

 

 

PK prírodovedné predmety sú v zložení: 

Vedúci Členovia 

Ing. Zuzana Vendrinská Mgr. Helena Zajacová 

Mgr. Štefan Zajac 

Mgr. Alena Remišová 

 

 

-predmetová komisia pracovala podľa plánu 

http://www.etwinning.sk/


-plán práce bol splnený podľa plánu 

- Mgr. REMIŠOVÁ VYHODNOTILA  POLROČNÉ PRÁCE , KONCOROĆNÉ ŚKOLSKÉ ÚLOHY 

Z MATEMATIKY/príloha v zápisnici/ 

- Matematika - Monitor úspešnosť ţiakov 92 percent / celoslovenský 60,1 percenta/ 

- súťaţe  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  

                Mária KÁČERÍKOVÁ  /5.TR./ - 1. MIESTO  OBVODOVÉ KOLO 

                    PETER REVAJ /9.TR./ -3. MIESTO 

                     TOMÁŠ SÝKORA/9.TR./-2. MIESTO   OBAJA POSTÚPILI NA KRAJSKÉ KOLO, KDE SA 

UMIESTNILI NA  8.-REVAJ, 5.-SÝKORA 

                     PYTAGORIÁDA- ŚK. KOLO  / 21 ÚČASTNÍKOV /, ÚSPEŠNÁ MÁRIA KÁČERÍKOVÁ /5. 

MIESTO – OBVODNÉ KOLO/  

              MATEMATICKÝ KLOKAN / ZÚČASTNILO SA  30 ŢIAKOV / 

                  KOMPARO / 9.TRIEDA/ 

-Mgr. REMIŠOVÁ INFORMOVALA O PRIJATÍ ŢIAKOV NA STREDNÉ  ŠKOLY 

- VYUYČUJÚCI ZHODNOTILI PRÁCU SO ŢIAKMI 6. ,5.ROČNÍKA, KTORÝ SA VZDELÁVAJÚ PODĽA 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

-PRÁCA SA OPROTI MINULÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU ZLEPŠILA, NAKOĽKO UŢ ŢIACI PRACUJÚ 

S NOVÝMI UČEBNICAMI, ČO VEĽMI UĽAHČILO PRÁCU UČITEĽOM ALE I ŢIAKOM 

- Prírodopis, biológia ,chémia / Ing. VENDRINSKÁ/ 

- ţiaci sa zapojili do akcie ku DŇU VODY, ZEME, DŇU ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA, DŇU LESOV 

Exkurzie - Fyzika, Chémia / 9.tr./ JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V MOCHOVCIACH 

                PRÍRODOPIS /8.tr./ NÁUČNÝ CHODNÍK V RADOLI 

                                       / 5,8.tr/  KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ 

                                        

PK výchovy pracuje v zložení: 

Vedúci Členovia 

Mgr. Janka Halúsková PaedDr. Gabriela Kusendová, Mgr.Iveta 

Zámečníková - od 11.01.2010 

Bc. Jana Kubjatková 

Mgr. Emília Javoríková 

Mgr. AnnaVnuková 

Mgr. Elena Vnuková 



Mgr. Jana Ozaniaková 

 

 

Ciele PK výchov sú zamerané na: 

- zvyšovanie kvality vyučovania jednotlivých výchov 

- rozvíjanie tvorivých schopností a estetického cítenia detí 

- organizovanie výtvarných, speváckych, telovýchovných súťaţí v školskom aj okresnom rámci 

- zorganizovanie školskej športovej olympiády 

PK mala v tomto školskom roku 3 pracovné stretnutia zamerané hlavne na prípravu a pravidlá 1. 

Školskej športovej olympiády 

Aktivity: Vianočný zvonček – Martina Balátová : 2. miesto v okr. kole – Mgr.Ozaniaková 

  Celoročná výtvarná súťaţ Farebný svet 

 Jesenné výkony ţiakov v behu na 50, 60 metrov, v hode kriketovou loptičkou a granátom 

 - október – zodpovední vyučujúci TV 

                plavecký výcvik – 5. ročník, plavecký kurz – 6. Ročník 

-jún – ŠŠO sa pre nepriazeň počasia v mesiaci máj presunula aţ na 11. júna. Zúčastnilo sa na     

nej 67 dievčat a iba 20 chlapcov, ktorí súťaţili v 4 disciplínach. 

- po skončení disciplín ŠŠO sa uskutočnil aj turnaj vo futbale medzi jednotlivými ročníkmi 

a tieţ vybíjaná 

- naši chlapci futbalisti v okresnom kole malého futbalu získali 3. miesto, v súťaţi Jednota 

coop 1. Miesto 

- na krajskom kole súťaţili aj naši starší chlapci v Street Hockey -  školská liga a získali 7. 

Miesto 

-naši deviataci dostali moţnosť zúčastniť sa týţdenného tanečného kurzu v hip – hope, ktorú 

vyuţili a urobili kus práce, výsledok prezentovali na konci školského roku pri rozlúčke so 

školou 

- Z výtvarných súťaţí sa naši ţiaci na 2. stupni zapojili do 3 – medzinárodnej : Země, planeta 

ţivota, Prečo som na svete rád a Moderný pohľad detí na včely. V poslednej bola ţiačka 5. 

Triedy – Aneta Zborovančíková (pripravila Mgr. Javoríková) ocenená 1. miestom.  

   

Vyhodnotenie Školského vzdelávacieho programu 

 

1. a   2. ročník 

  Zaradenie rozširujúcich predmetov v ŠkVP sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Vyučujúce naďalej 

pokračujú v zavedených rozširujúcich hodinách - Slovenský jazyk a literatúra v 1. a 2. ročníku, Prírodoveda 

v 1. a 2. ročníku, Matematika v 1. a 2. ročníku, Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku. Tieto predmety sú 

posilnené z dôvodu lepšieho osvojenia vedomostí a zručností základov materinského jazyka a matematiky, 

vyuţitia časovej dotácie  na dobré zvládnutie základov písania a čítania, predstavy číselných algorytmov 



sčítania a a odčítania, pri aplikácii poznatkov v práci s PC a interaktívnou tabuľou. V prírodovednom učive 

má učiteľka viac moţností a času realizovať so ţiakmi projekty, pozorovania, pokusy, vychádzky 

a podobne.  

 

Regionálne dejiny - 5. a 6. ročník 

 Ţiaci v tomto predmete spoznávajú okolitý svet. O svetových dejinách sa môţu dozvedieť z rôznych 

informačných kanálov, o svojom najbliţšom okolí sa však dozvedajú len útrţkovite a nesystematicky. Je 

preto dobré, ţe sa na našej škole ţiaci vedú k cieľavedomosti, zodpovednosti a usilovnosti pri zbieraní 

historického materiálu zo svojho regiónu. Vyhľadávajú artefakty o regióne z novín, časopisov, literatúry 

o miestnych historických či archeologických pamiatkach v mieste svojho bydliska. Pozorujú a analyzujú 

udalosti, písomnosti, zvyky a z výsledkov odvodia minulé i prítomné dejiny. Nadobúdajú pocity 

spolupatričnosti a hrdosti na svoje bydlisko, čím posilňujú aj svoje vlastenecké cítenie. 

 

Slovenský jazyk a literatúra - 5. a 6. ročník 

 Vzdelávací obsah Slovenského jazyka a literatúry tvoria 3 oblasti : jazyková komunikácia, 

komunikácia a sloh, čítanie a literatúra. Tieto 3zloţky samozrejme tvoria integrovanú súčasť vyučovania 

jazyka. Učiteľ má moţnosť upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede, čo aj vyuţíva. 

V ŠkVP v plnej miere dodrţuje ročnú časovú dotáciu a ciele, ktoré treba dosiahnuť. V dvoch zloţkách sa to 

darí, najmä v 5.ročníku,pretoţe máme od decembra novú učebnicu jazyka. Ţiaci 6. ročníka majú sťaţenú 

situáciu, učebnica na škole ešte nie je, v oboch ročníkoch chýba učebnica literatúry. Preto, aj keď má učiteľ 

rôzne moţnosti a metódy, ktorými môţe dosiahnuť stanovené kompetencie u ţiakov, bez učebníc sa domáca 

príprava ţiaka dosť komplikuje. Preto vyuţívame vyhľadávanie, zhromaţďovanie a spracovávanie 

informácií prostredníctvom IKT, vyuţívaním programu Didakta. 

Obsah vyučovania SJaL je stanovený na úrovni a potrebách doby, zvyšuje nároky na samostatnosť, 

tvorivosť nielen ţiaka, ale aj učiteľa, ktorý si musí prácu cielene organizovať. Aktivita pri uvádzaní projektu 

Podpora čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností : 

- vlastná tvorba 

- ankety 

- beseda so spisovateľom 

- práca so slovníkmi v časovom limite 

- týţdeň hlasného čítania 

- štvrťročné zisťovanie techniky a rýchlosti čítania 

 

 

1. Činnosť výchovného poradcu 

 

Výchovný poradca pracuje podľa vopred pripraveného plánu a aktuálnych potrieb. Sú to hlavne tieto 

aktivity: 

     postup podľa harmonogramu úloh vyplývajúcich z porád VP v spolupráci so ŠVS Liptovský 

Mikuláš 

 poradenstvo a vedenie dokumentácie 4 ţiakov, ktorí postupujú podľa individuálneho výchovno-

vzdelávacieho programu 

 kontrola a evidencia dokumentácie 

 organizácia a realizácia akcie Burza stredných škôl v spolupráci s CPPPaP 

 priebeţne sa dopĺňali údaje v programe Proforient ( kariérne poradenstvo, štatistika o štúdiu SŠ, 

voľba štúdia podľa odborov, dáta ţiakov, podklady k monitoru ) 

  vypracovali, zrealizovali a vyhodnotili  sme anonymný dotazník v 3. a 9. ročníku, ktorý bol 

orientovaný na odhalenie šikanovania, navrhli sme opatrenia a preventívne úlohy pre učiteľov 

 



 zorganizovali sme mimoriadne stretnutie  s rodičmi ţiakov 9.ročníka, na ktorom sme riešili 

prihlášky a moţnosti ďalšieho štúdia ţiakov 

 dôsledne sa vypísali prihlášky ţiakov na SŠ, uskutočnili sa stretnutia s rodičmi týchto ţiakov 

a realizovali sa ďalšie potrebné úkony v tomto procese 

 VP sa zúčastnila odborného seminára – Školské vzdelávacie programy pre ţiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou 

 pravidelne sme sa stretávali  a aktívne sme spolupracovali s CPPPaP,  ktoré sú zamerané na novú 

legislatívu, dokumentáciu, integráciu ţiakov na ZŠ a na vzájomnú výmenu skúseností 

 učitelia postupovali vo výchovno-vzdelávacom procese podľa IVVP, pre začlenených ţiakov 

vypracovali individuálne plány 

 VP sa zúčastnila na workshope Iná hračka, kde mala monosť vidieť, ako hračka vplýva na procesy 

učenia sa 

 Na škole praxovala absolventka psychológie, ktorá so ţiakmi na 2. stupni urobila dotazníky 

zamerané na šikanovanie 

 spolupracovali sme pri zápise ţiakov do 1.ročníka 

- plánované úlohy boli splnené podľa harmonogramu a plánu práce 

 

 

Činnosť ŠKD 

Počet zapísaných detí v septembri bol 25, postupne sa počet detí upravil na 21. 

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

spoločensko-vednú, prírodovednú, športovú, esteticko-výchovnú, samoobsluţnú a prípravu na vyučovanie, 

ktoré sa v priebehu školského roka obmieňali podľa počtu stanovených hodín.    

V priebehu roka sme splnili špecifické úlohy na jednotlivé mesiace: 

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

autobusová zastávka 

- október : zhotovenie záloţiek do kníh, darčeky pre prvákov 

- november : šarkaniáda, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu spojený s pohybovými hrami 

a otuţovaním 

- december : pečenie medovníkov, Vianočný bazár 

- január : príprava drobných papierových darčekov na zápis prvákov 

- február : karnevalové masky, výzdoba šk. chodby na školský ples 

- marec : súťaţ 5 proti 5, návštevy školskej a miestnej kniţnice 

- apríl : pečenie jednoduchého koláča 

- máj : darček pre mamu 

- jún : návšteva pizzérie 

Počas celého roka sme posielali príspevky výtvarných prác detí do časopisu Vrabček. V júni sme sa 

zúčastnili športového turnaja školských klubov v ŠKD ZŠ Kysucké Nové Mesto – Suľkov v hode, behu 

a skoku. 



Najviac nás trápi pretrvajúci problém : Práca v ŠKD je prerušovaná častými odchodmi a príchodmi detí do 

záujmových útvarov v rozličných hodinách. Prácu sťaţujú aj nedostatočné priestory a veková rozdielnosť 

detí.  

Zapojenosť a vyhodnotenie projektov 

 

- eTwinning- projekt je vo fáze realizácie, je nadviazaná spolupráca so školou v Turecku - Mgr. D. 

Rajčanová 

- Realizovaný projekt modernizácie a elektronizácie kniţničného fondu školskej kniţnice 

- Program mlieko pre školy - Mgr. A. Vnuková, M. Kuriaková 

 

Aktivity školy v oblasti primárnej prevencie protidrogovej závislosti, v oblasti enviromentálnej 

výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Aktivity v oblasti prevencie sociálno – patologických javov: 

Zdravý ţivotný štýl - triednické hodiny 

Beseda na tému Protidrogová prevencia - výtvarné stvárnenie vo 4. a 6. ročníku, práce boli vystavené na 

hlavnej chodbe - Mgr. E. Vnuková 

Dotazník o šikanovaní na 1.stupni, besedy a rozhovory na triednických hodinách, prezentácia na nástenke 

Deň boja proti tabaku (31.5.) – realizácia dotazníka o alkohole, tabaku a káve a iných drogách – Mgr. E. 

Vnuková 

Deklarácia práv dieťaťa – beseda a výtvarné stvárnenie práv detí sa uskutočnila v školskej kniţnici v marci – 

Mgr. E. Vnuková,  Mgr. Zámečníková. Ďalšie aktivity k tejto téme sa uskutočnili na triednických hodinách. 

Tému kriminalita riešila návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde v Ţiline, ktorého sa zúčastnili 

ţiaci 8.triedy – Mgr.Zajacová 

 

Aktivity v oblasti enviromentálnej výchovy: 

Na hodinách prírodopisu a biológie s uskutočňovali vychádzky do okolitej prírody, kde ţiaci spoznávali 

jednotlivé rastliny a listnaté a ihličnaté stromy typické pre oblasť Kysúc. Porozumeli, čím je charakteristické 

lúčne hospodárstvo a význam lúk. 

Deň zdravej výţivy – výstava prác ţiakov 

Potravinový reťazec - ţiaci 5. a 6. ročníka na hodinách biológie zostavili potravinový reťazec, snaţili sa 

pochopiť rovnováhu prírodných dejov a kolobeh látok v prírode. 

Projekt Stromy poznania - ţiaci 9.roč. na TchV pripravili informačné tabuľky k drevinám v okolí školy 

Na hodinách prírodopisu a chémie sa ţiaci oboznámili s problematikou kyslých daţďov, s ich vznikom 

a dôsledkami na ţivotné prostredie, ţiaci 9. ročníka si pripravili k tejto téme prezentáciu, ale tieţ aj na témy: 

ozónová diera, znečisťovanie pôdy, skleníkový efekt  



Ku Dňu vody sa ţiaci 2., 3., 6., a 8. triedy svojimi výtvarnými projektmi zapojili do školskej súťaţe, 

v školskom rozhlase bola relácia venovaná dôleţitosti udrţiavania čistoty vodných tokov 

Ku Dňu Zeme sa ţiaci 2. stupňa zúčastnili akcie „Ţijeme zdravo a šťastne v čistom Vadičove“ – úprava 

a čistenie niektorých lokalít v obci 

 

Zápis žiakov do 1.ročníka 

Zápis ţiakov do 1.ročníka bol v dňoch 15. a 16.01. 2010 . Zápisu sa zúčastnili vyučujúce 1.stupňa, výchovna 

poradkyňa Mgr. Alena Remišová, p. učiteľka MŠ Horný Vadičov Eva Jedináková , p.učiteľka MŠ Dolný 

Vadičov Pavlína Káčeríková, pracovník CPPPaP v Kysuckom Novom Meste Mgr. Maťko .  

Počet zapísaných ţiakov: 22 + 1 ţiak bol odporučený na vyšetrenie školskej zrelosti 

 Horný Vadičov Dolný Vadičov Lopušné Paţite 

Dievčatá 8 1 0 

Chlapci 9 4 0 

spolu 17 5 0 

  

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

 
 


