
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola Horný Vadičov 
Adresa školy Horný Vadičov 277
Telefón 041/422 9255
E-mail skola@zshvadicov.edu.sk
WWW stránka zshvadicov.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Horný Vadičov

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
RŠ Mgr. Eva Janeková 0915602394 skola@zshvadicov.edu.sk
ZRŠ Mgr. Alena Remišová 0144229255 skola@zshvadicov.edu.sk

Rada školy

31.3. 2020 končilo Rade školy obdobie, na ktoré bola zvolená. Z toho dôvodu prebehli v 
mesiacoch február a marec voľby nových členov- zástupcov pedagogických 
zamestnancov, nepedagogických zamestnacov, rodičov. Zároveň v mesiaci marec 
zriaďovateľ delegoval nových členov do Rady školy. Ustanovujúca schôdza novozvolenej 
Rady školy sa mala konať dňa 1.4.2020. Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 a s tým 
súvisiacimi opatreniami, bola ustanovujúca schôdza presunutá na obdobie po uvoľnení 
opatrení. Ustanovujúca schôdza sa konala 12.6.2020

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Božena Mináriková 
pedagogickí zamestnanci Mgr. Jana Kašíková

Bc. Marcela Cabadajová
ostatní zamestnanci Ing. Elena Havlíčková
zástupcovia rodičov Mgr. Jana Kvašňovská

Miloslav Dovalovský
Ing. Zuzana Virdzeková
Mgr. Lenka Rybanská

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Božena Mináriková



Zuzana Mičundová
Stanislav Zajac
Mgr. Emília Palicová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci
Zastúpenie 
predmetov

Poznámka

Metodické združenie Mgr. Emília Javoríková 1.stupeň ZŠ

PK výchovy Mgr. Janka Halúsková
HUV, VYV, TŠV, TECH, 
SVP

PK prírodovedné 
predmety

Mgr. Michaela Szotkovská
MAT, FYZ, GEO, BIO, 
CHE

PK jazyky
Mgr. Daniela Rajčanová- 
Paršová

SJL, ANJ, NEJ

Rada rodičov Ing. Elena Havlíčková
Pedagogická rada všetci pg. zamestnanci
Rada školy Mgr. Božena Mináriková

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 193

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu

počet tried 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
počet žiakov 27 20 23 17 23 18 25 20 20 193
z toho ŠVVP 2 2 1 1 6
z toho v ŠKD 23 11 12 4 1 51

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 28/ počet dievčat- 13

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 27 / počet dievčat- 13

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / počet dievčat- 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
4. roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

Počet žiakov 3 1 1 20 25



§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Záujem o štúdium na SŠ prejavilo 20 žiakov deviateho ročníka a 2 žiačky ôsmeho 
ročníka. Z uvedeného počtu žiakov mali 2 žiaci záujem o štúdium na štvorročnom 
gymnáziu, 2 žiačky ôsmeho ročníka na bilingválnom gymnáziu a 18 žiakov o štúdium na 
SOŠ. Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na SŠ v prvom kole. Na bilingválne gymnázium 
bola prijatá 1 žiačka 8. ročníka.

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 4 18 22
prijatí 3 18 21
% úspešnosti 75 100 95.5

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Priemery žiakov prvého ročníka v jednotlivých predmetoch nie sú k dispozícii nakoľko boli 
v súvislosti s COVID-19 hodnotení slovne.
Trieda ANJ ANJN BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE ILI IFV INF MAT NBV NEJ
I.A
I.B
II.A 1,37 1,16
III.A 1,45 1,09 1,68
IV.A 1,35 1 1,24
V.A 1,87 1,22 1,04 1,26 1 2,13
VI.A 2,11 1,72 1,28 2,22 1,5 1 2,22
VII.A 2,16 1,48 1,44 1,2 1,16 1,48 1 2,56
VIII.A 1,7 1,6 1,35 1,3 1,35 1,65 1 1,95
IX.A 1,4 1,2 1,2 1 1 1,2 1,4 1,2

Trieda OBN OBV PCV PRI PDA Prv RSF SJL Spr SEE TEH TECH TSV TEV TKC
I.A
I.B
II.A 1,32 1,37 1,05
III.A 1,5 1,91 1
IV.A 1,24 1,94 1
V.A 1,96
VI.A 1 2,28 1
VII.A 1,08 2,2 1
VIII.A 1 1,95 1
IX.A 1 1,6 1

Trieda VLA VUM VYV ZEM
I.A
I.B



II.A
III.A 1,59
IV.A 1,06
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I.A 13 13 0 0
I.B 13 13 0 0
II.A 20 20 0 0
III.A 22 22 0 0
IV.A 17 17 0 0
V.A 23 23 0 0
VI.A 18 18 0 0
VII.A 25 25 0 0
VIII.A 20 20 0 0
IX.A 20 20 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet
Zamešk. 

hod.

Zam. 
na 

žiaka
Ospravedlnené

Ospr. 
na 

žiaka
Neospravedlnené

Neosp. 
na 

žiaka
I.A 13 375 28,85 375 28,85 0 0,00
I.B 13 327 25,15 327 25,15 0 0,00
II.A 20 682 35,89 590 31,05 92 4,84
III.A 22 755 34,32 755 34,32 0 0,00
IV.A 17 328 19,29 328 19,29 0 0,00
V.A 23 691 30,04 691 30,04 0 0,00
VI.A 18 665 36,94 665 36,94 0 0,00
VII.A 25 846 33,84 846 33,84 0 0,00
VIII.A 20 842 42,10 842 42,10 0 0,00
IX.A 20 814 40,70 814 40,70 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov
Počet 
žiakov

Úspešnosť v 
%

Celoslovenský 
priemer

Monitor SJL



nerealizované 
COVID

Monitor 
MAT

nerealizované 
COVID

T5 SJL 23 71.7 % 64.8 %
T5 MAT 23 70.0 % 63.4 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ISCED l 22 23 25 26 96
ISCED ll 27 29 30 30 30 146
ISCED l pre žiakov s mentálnym postihnutím- 
variant A

22 22

Rozširujúce hodiny

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni
ISCED l 1. ANJ 1

2. ANJ 1
SJL 1

3. SJL 1
VYV 1

4. MAT 1
ISCED ll 5. ANJ 1

DEJ 1
MAT 1

6. ANJ 1
BIO 1
GEO 1
MAT 1

7. SVP 2
MAT 1
SJL 1

8. MAT 1
SVP 2

9. ANJ 1
NEJ 2
DEJ 1
GEO 1



Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0 0 0
Prvého ročníka 2 27 1
Bežných tried 8 166 5
Špeciálnych tried 0 0 0
Pre nadaných 0 0 0
Spolu 10 193 6

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný 
pomer

Počet 
pedag. prac.

Počet 
nepedag. prac.

Počet úväzkov 
pedag. prac.

Počet úväzkov 
nepedag. prac.

TPP 12 9 12 9
DPP 4 1 3.41 0.27
Znížený 
úväzok

2 1 1.41 0.27

ZPS 1 1 0.50 1
Na dohodu 0 1 0 0.21

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 13 13
vychovávateľov 1 1 2
asistentov učiteľa 0 1 1

spolu 1 15 16

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
6.-9. FYZ 6
7.-9. CHE 5
5.-8. INF 4
5.-9. TEH 5



§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 4 2
2.kvalifikačná skúška 3 0
štúdium školského manažmentu 0 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 0 0
vysokoškolské nepedagogické 0 0
aktualizačné vzdelávanie 16 0

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Súťaže a olympiády sa realizovali podľa schválených plánov práce predmetových komisií, 
metodického združenia a plánov práce jednotlivých koordinátorov do 13.3.2020. Z 
dôvodu šírenia ochorenia COVID- 19 a s tým súvisiacim zatvorením prevádzky školy sa 
ďalšie plánované aktivity nezrealizovali.

Názov súťaže Počet žiakov
dopravná súťaž Zručne na bicykli žiaci 1. stupňa
matematická súťaž Pytagoriáda žiaci 3. a 4. ročníka
spevácka súťaž Vianočný zvonček žiaci 1. a 2. stupňa
výtvarná súťaž ,, Vesmír očami detí" žiaci 1. a 2. stupňa 
výtvarná súťaž,, MASKOT“, žiaci 1. a 2. stupňa
školské kolo prednesu poézie a prózy žiaci 1. a 2. stupňa
matematická súťaž ,, Matematický klokan“ žiaci 1. a 2. stupňa
olympiáda z ANJ žiaci 2. stupňa
olympiáda zo slovenského jazyka žiaci 2. stupňa
súťaž chlapcov v stolnom tenise žiaci 1. a 2. stupňa
súťaž vo vybíjanej dievčat žiačky 1. a 2. stupňa
matematická olympiáda žiaci 2. stupňa
Komparo žiaci 9. ročníka
súťaž mladý vedec žiaci 2. stupňa



Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity MZ:

- testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov

- v rámci školy sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na besede s príslušníkmi policajného 
zboru

- účasť na výchovnom koncerte Dr. Zembolí, zameraný na environmentálnu výchovu

- výroba vianočných pozdravov pre okolité školy žiakmi 4. ročníka 

- účasť na výchovnom koncerte, ktorý organizovala ZUŠ KNM

- zrealizovala sa výroba a príprava výrobkov na vianočný bazár

- hospitačná činnosť

- školský karneval

- príprava materiálu a zhotovenie pozvánky na zápis do 1.ročníka

- návšteva MŠ Horný a Dolný Vadičov ohľadom zápisu do 1.ročníka, odovzdanie 
materiálu pre rodičov

- zápis do 1.ročníka

- zasielanie informácií a kódov k matematickému klokanovi počas dištančného 
vzdelávania

Aktivity PK výchovy:

- výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ účasť v oblastnom kole v K.N.Meste

- výtvarná súťaž „Maskot EYOF“ vyhlasovateľ Olympijský výbor, organizátor olympijského 
festivalu mládeže v Banskej Bystrici. 

- lyžiarsky kurz žiakov 7.ročníka

- kurz korčuľovania pre žiakov 6. ročníka

Aktivity Žiackej školskej rady:

- pasovanie prvákov

- zber autobusových cestovných lístkov na dobročinný účel

- vianočná výzdoba tried

- príprava na Vianočný bazár

- príprava na školský karneval



Činnosť školskej knižnice bola zameraná na :

- požičiavanie kníh žiakom a pedagogickým zamestnancom školy

- spracovanie inventáru knižnice za rok 2019

- spracovanie prírastkov knižných jednotiek

- pomoc žiakom pri vhodnom výbere textov na triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína

- požičiavanie kníh podľa potrieb učiteľov 1. stupňa na mimočítankové čítanie

- objednávanie kníh pre žiakov prostredníctvom KMČ Albatros

Činnosť školského poradcu bola zameraná na:

- spoluprácu a komunikáciu s poradenskými zariadeniami v súvislosti so žiakmi so ŠVVP

- komunikáciu a riešenie výchovných problémov s rodičmi intaktných žiakov a žiakov so 
ŠVVP

- spoluprácu a poskytovanie údajov OÚ Horný Vadičov v súvislosti s diétnym stravovaním

- spoluprácu so školským výpočtovým strediskom Liptovský Mikuláš:

* spracovanie údajov v programe Proforient

* import a export dát k T9

- poskytovanie informácií o učebných a štúdijných odboroch žiakom a ich zákonným 
zástupcom

- zisťovanie záujmu o štúdijné odbory

- spracovanie prihlášok na SŠ

Aktivity PK jazyky:

- príprava na T9 zo SJL

- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

- exkurzia Banská Bystrica, Tajov

- deň školských knižníc 

- aktivity k Európskemu dňu jazykov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V školskom roku sme sa zapojili do nasledovných projektov:



Enviroprojekt 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť priestor v školskom areáli na realizáciu praktickej 
environmentálnej výchovy s dôrazom na zachovanie biodiverzity, ktorý by umožňoval 
využívať vo výchovno -vzdelávacom procese inovatívne formy a metódy práce nielen 
pedagógov, ale aj žiakov a to vybudovaním školskej záhrady.

Aktivity realizované v rámci projektu:

Naša záhrada bude zameraná na poznanie a udržanie biodiverzity obce, v ktorej žiaci 
žijú. Plánujeme v nej vytvoriť viacero záhradných prvkov.

•Jazierko, ktoré poskytuje možnosť pozorovania rôznych druhov rastlín a živočíchov 
(napr. priláka rôzne druhy živočíchov, ktorým poskytuje zdroj potravy alebo úkryt...).

• Kvetinová lúka s prirodzeným lúčnym porastom pre zachovanie pôvodných druhov 
kvetov a byliniek, ktoré sú typické pre región, kde sa škola nachádza. 

•V blízkosti kvetinového záhonu plánujeme zhotoviť tzv. hmyzí domček. 

•Zhotovenie vyvýšených záhonov pre sadenie pôvodných druhov plodín. 

•Vybudované kompostovisko bude slúžiť na spracovanie bioodpadu zo školskej záhrady, 
zo školskej kuchyne a rovnako bioodpadu, ktorý budú žiaci separovať v škole. 

•Meteo kútik nám vďaka jednoduchým pomôckam na meranie (teplomer, zrážkomer, 
barometer...) umožní sledovať počasie a priebeh ročných období po celý rok a overiť 
pravdivosť ľudových pranostík.

•Vybudovanie pocitového chodníka umožní žiakom prostredníctvom pocitov spoznávať 
rôzne prírodné materiály.

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

V rámci projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “ chceme získať 
jedného špeciálneho pedagóga na 100% úväzok, ktorý v súčasnosti v škole chýba a ktorý 
by sa venoval koordinácii vzdelávania žiakov so ŠVVP, ďalej by sa venoval žiakom so 
ŠVVP v rámci špecifických predmetov stanovených štátnymi vzdelávacími programami 
pre jednotlivé druhy postihnutí, komunikoval s poradenskými zariadeniami, mentoroval 
triednych učiteľov a vyučujúcich v triedach, kde sa vzdelávajú žiaci so ŠVVP. 

Chceme tiež získať 2 asistentov učiteľa, každého na 100% úväzok, ktorí budú priamo so 
žiakmi v bežnej triede na vyučovacích hodinách, budú pomáhať žiakom so ŠVVP pri 
osvojovaní vedomostí, ale aj sociálnych kontaktoch s rovesníkmi, budú úzko 
spolupracovať s vyučujúcimi žiaka, ako aj rodičmi, s cieľom vytvorenia podnetného, 
netraumatizujúceho prostredia pre čo najvyššiu mieru rozvoja žiaka. 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17.01.2020



Druh inšpekcie: Tematická inšpekcia

Predmet inšpekcie: Plnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných 
požiadaviek na výkon riadiacej funkcie

Záver inšpekcie: Analýzou predložených dokladov o dosiahnutom vzdelaní riaditeľky školy 
ŠŠI zistila, že riaditeľka spĺňa požiadavky na činnosť vedúceho pedagogického 
zamestnanca

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Základnú školu tvorí hlavná budova, v ktorej sú triedy 1.-9. ročníka, školský klub detí, 
odborné učebne, prístavba školskej jedálne.

Okrem 10 kmeňových učební, disponuje škola počítačovou učebňou, multimediálnou 
učebňou, fyzikálno-chemicko- biologickým laboratóriom, školskou knižnicou, dvoma 
triedami na vyučovanie telesnej výchovy,skladom učebníc, relaxačnou miestnosťou. V 
tomto školskom roku sa podarilo vybudovať 2 nové učebne- školské dielne a cvičnú 
kuchynku. Pedagógovia majú k dispozícii kabinety odborných predmetov, 
zborovňu.Vedenie školy má k dispozícii kanceláriu riaditeľky školy a kanceláriu 
zástupkyne riaditeľky školy. Priestory, ktoré majú k dispozícii nepedagogickí zamestnanci 
sú : kancelária ekonómky,šatne, kancelária vedúcej školskej jedálne, pracovňa školníka.

Zabezpečenie učebnými pomôckami je na dobrej úrovni. Každá trieda je vybavená 
interaktívnou tabuľou. Škola má dostatočný počet počítačov na vyučovanie informatiky, 
ako aj nootebookov pre učiteľov.Podľa potreby a finančých možností školy sa materiálne 
a technické vybavenie neustále inovuje a dopľňa. 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív zo ŠR za školský rok: 471 188.00 eur

Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR- asistent učiteľa: 5 912.00 eur

Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR- dopravné žiakom: 2 494.36 eur

Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR- lyžiarsky kurz: 3 450.00 eur

Nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR- dotácia na stravovanie žiakov: 23 593.35 eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť

Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi: 0.00 eur



3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v 
členení podľa financovaných aktivít

Vzdelávacie poukazy: 0.00 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít

Finančné prostriedky od rodičov-ŠKD: 1 512.00 eur

*použitie: tarifný plat učiteľa, spotrebný materiál v ŠKD

Finančné prostriedky od rodičov- školské mlieko: 691.78 eur

* použitie: úhrada faktúr za školské mlieko

Finančné prostriedky od rodičov- dar: 1 405.50 eur

*použitie: kurz korčuľovania + doprava, doprava na lyžiarsky kurz

Finančné prostriedky od rodičov, zamestnancov- potraviny ŠJ: 4 263.62 eur

Finančné prostriedky od zriaďovateľa- originálne kompetencie. 51 622.00 eur

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Projekt UPSVaR- Pracuj v školskej kuchyni: 4 906.32 eur

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

V školskom roku 2019/2020 boli splnené ciele, ktoré sú deklarované v Koncepcii rozvoja 
školy na obdobie 2020-2024 nasledovne:

Ciele v pedagogickej oblasti (výchovno-vzdelávací proces)

Priebežne inovovať ŠkVP, rozvíjať ich a prispôsobovať podmienkam školy a podľa 
požiadaviek doby a rodičov.

Rozvíjať žiakov v environmentálnej oblasti.

Vytvárať podmienky pre rozvíjanie žiakov v oblasti športu.

Rozvíjať žiakov v oblasti techniky a technológií.

Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávať podrobnú analýzu a 
prijímať účinné opatrenia.

Vyhľadávať, rozvíjať a podporovať talentovaných žiakov a pripravovať ich na rôzne 
súťaže. 



Integrovať žiakov zo špeciálno-vzdelávacími potrebami do bežných tried, vytvárať 
inkluzívne prostredie.

Ciele v oblasti riadenia školy a organizácie života v škole

Vytvoriť príjemné pracovné prostredie s demokratickým a humánnym prístupom k 
zamestnancom školy.

Inovovať ŠkVP po konzultáciách v MZ, PK- zapájať učiteľov do zmien s cieľom ich 
stotožnenia sa s nimi.

Nových zamestnancov oboznámiť s víziou a hodnotami školy.

Vypracovať systém hodnotenia pedagogických zamestnancov

Vypracovať, aktualizovať vnútroškolské smernice v zmysle platnej legislatívy

Vypracovať Plán profesijného rozvoja

Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy, partnerskými a 
inými inštitúciami.

Zapájať sa do projektov, ktoré prinášajú inovatívne metódy a formy práce do výchovno-
vzdelávacieho procesu.

Získavať finančnú podporu pre školu pomocou zapájania sa do projektov a grantov.

Budovať pozitívny imidž školy, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky.

Ciele v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Získať kvalifikovaných učiteľov FYZ, TECH.

Podporovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov - vzdelávanie pedagógov - 
umožniť účasť na vzdelávacích podujatiach v rámci platnej legislatívy.

Vzdelávanie pedagógov zamerať na oblasti MZ, PK, prierezových tém, inklúzie, 
inovatívnych metód a foriem vyučovania.

Interné vzdelávania pedagógov zamerať na oblasť pedagogickej diagnostiky, 
starostlivosti o deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, motiváciu žiaka, ďalej na 
rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, hodnotenie výchovno- vzdelávacieho procesu.

Vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré podporí profesijný rast pedagógov tak, aby 
nadobudli kompetencie, ktoré sú stanovené v Kompetenčnom profile pedagogických a 
odborných zamestnancov ZŠ Horný Vadičov.

Ciele v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Získať kvalifikovaných učiteľov FYZ, TECH.

Podporovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov - vzdelávanie pedagógov - 
umožniť účasť na vzdelávacích podujatiach v rámci platnej legislatívy.



Vzdelávanie pedagógov zamerať na oblasti MZ, PK, prierezových tém, inklúzie, 
inovatívnych metód a foriem vyučovania.

Vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré podporí profesijný rast pedagógov tak, aby 
nadobudli kompetencie, ktoré sú stanovené v Kompetenčnom profile pedagogických a 
odborných zamestnancov ZŠ Horný Vadičov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola dlhodobo dosahuje dobré výsledky v Testovaní 5.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Škola má dlhodobo výsledky Testovania 9 pod celonárodným priemerom.

Návrh opatrení:

Pedagogická rada na svojom zasadnutí analyzovala príčiny nedostatočných výsledkov v 
Testovaní 9 a prijala uznesenie: 

- analyzovať doteraz používané metódy motivácie žiakov 

- analyzovať doteraz používané formy a metódy práce so žiakmi

- vo väčšej miere aplikovať do praxe inovatívne metódy 

- vo väčšej miere využívať metódy zamerané na rozvoj vyšších poznávacích procesov

- zamerať sa vo všetkých predmetoch na rozvoj čítania s porozumením

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s Radou rodičov pri:

- personálnom a materiálnom zabezpečovaní výchovno- vzdelávacieho procesu

- organizovaní plenárneho a triedneho zasadnutia 

- zabezpečovaní kurzov- plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky

- organizovaní Vianočného bazáru

- zabezpečovaní odmien, darov pre žiakov v súvislosti so súťažami,školskými akciami, 
ukončením roka

- pri získavaní 2% z daní pre potreby žiakov



§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s obcou a inými inštitúciami :

Škola - OÚ Horný Vadičov 

- spoluúčasť pri vypracovaní projektov 

Škola -Školský úrad Rudina 

- odborná pomoc, školenia a pracovné stretnutia 

Škola - OÚ Dolný Vadičov

-pomoc pri zabezpečení vyplácania dopravného zákonným zástupcom žiakov z Dolného 
Vadičova

Škola - MŠ Dolný Vadičov, MŠ Horný Vadičov

- účasť učiteliek MŠ na zápise prvákov

Škola -CPPP

- poradenská pomoc pri individuálnom prístupe k začleneným žiakom 

- zápis žiakov do 1. ročníka 

- kariérne poradenstvo pre žiakov 

-zabezpečenie prednášok a besied pre žiakov

Škola - CVČ 

- účasť na súťažiach organizovaných CVČ pre školy z okresu KNM 

- poskytnutie priestorov pre administratívnu a krúžkovú činnosť CVČ v Hornom Vadičove 

- spolupráca pri rôznych akciách 

Škola - iné organizácie

Nadácia KIA- spolupráca pri realizácii polytechnickej učebne

ZUŠ KNM- spolupráca pri nácvikoch kultúrnych programov

MM aréna- spolupráca pri organizovaní kurzu korčuľovania

OU- KNM, odbor krízového riadenia

- nácvik evakuácie osôb



Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje 
škola v prílohách jednotlivých PK a MZ k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. O 
spôsobe prevádzky a organizácii činností súvisiacich s výchovno- vzdelávacím procesom v 
ZŠ v tomto období informuje Smernica č.15/2020 , Pokyn riaditeľky č.1/2020, Pokyn 
riaditeľky č.2/2020, ktoré taktiež tvoria prílohu k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Záver

Vypracoval: Mgr. Eva Janeková

V Hornom Vadičove, 29. 6. 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

schváliť/ neschváliť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Horný Vadičov za šk. rok 2019/2020

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

Mgr. Božena Mináriková

predsedkyňa Rady školy pri ZŠ Horný Vadičov

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Horný Vadičov

schvaľuje/neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Základnej školy 
Horný Vadičov za šk. rok 2019/2020

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

Miroslav Káčerík

starosta obce Horný Vadičov 

Základnej školy Horný Vadičov


