
Správa 

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

2012/2013 

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

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, 
internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Názov školy Základná škola Lietavská Lúčka 

Adresa školy Skalka 34 

Telefón 041/5688244 

E-mail skola@zslietlucka.edu.sk 

WWW stránka zslietlucka.edupage.org 

Zriaďovateľ Obecný úrad Lietavská Lúčka 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Gašpieriková, Oľga 041/5688244 0918511756 olgagaspierikova@zslietlucka.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Bitušiaková, Daniela 041/5688244   skola@zslietlucka.edu.sk 

ZRŠ Ing. Roskoš, Ondrej 041/5688244   skola@zslietlucka.edu.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Bogová, Oľga   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Kekelyová, Miroslava   

ostatní zamestnanci Guláš, Jozef   

zástupcovia rodičov Brosová, Anna   

  Čerňanová, Ivona   

  Turianová, Petra   

  Chylík, Miroslav   

zástupca zriaďovateľa Bujdáková, Oľga   

iní Hanuliak, Branislav   

  Kohlerová, Marcela   

  Kozel, Miloš   

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

MZ 1. stupňa 
Mgr. Kekelyová, 
Miroslava 

1. stupeň   

PK-SJL,ANJ,NEJ,HUV,VYV,VUM Mgr. Hvolková, Jana 
SJL, ANJ, NEJ, HUV, VYV, 
VUM 

  

PK-DEJ, GEG, OBN, ETV, NBI, 
TSV 

Mgr. Vojtylová, Iveta 
DEJ, GEG, OBN, ETV, NBI, 
TSV 

  

PK-MAT, FYZ, THD 
Mgr. Jamečná, 
Kvetoslava 

MAT, FYZ, THD   

PK-BIO, CHE, SEE Ing. Bogová, Oľga BIO, CHE, SEE   



§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Počet žiakov školy: 239 na začiatku školského roka, na konci školského roka sa počet žiakov 
znížil na 234. 

Počet tried: 13 

Podrobnejšie informácie: 1. stupeň 4 triedy - 68 žiakov, 2. stupeň 9 tried - 166 žiakov, 2 žiaci si plnia 
povinnú školskú dochádzku v zahraničí, 2 oddelenia ŠKD - spolu 50 žiakov. 

Priemerný počet žiakov na triedu: 18 žiakov. 

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

počet tried 1 1 1 1 2 1 2 2 2 13 

počet žiakov 15 16 20 17 29 26 42 36 33 234 

z toho ŠVVP     1   4   2   3 10 

z toho v ŠKD 14 15 13 8           50 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o 
počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 
stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Dňa 5. a 6. februára 2013 sa uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
Zúčastnili sa na ňom vyučujúce ročníkov prvého stupňa a špeciálna pedagogička. 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: 14/7 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/ 0 dievčat 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013 

V školskom roku 2012/2013 ukončilo školskú dochádzku 36 žiakov, z toho v 9. ročníku 33 žiakov, 18 
chlapcov a 15 dievčat, 1 žiačka z 8. ročníka odchádza na bilingválne gymnázium, dvaja žiaci zo 7. 
ročníka na SOŠ. 32 deviataci, ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory, boli prijatí a sú 
zapísaní na gymnáziá a SOŠ. 1 žiak, ktorý sa vzdeláva mimo územia SR, zostáva v zahraničí. 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov       2 1 32 35 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym biling. Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení     1 3 31         

prijatí     1 3 31         

%úspešnosti     100% 100% 100%         

 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 



 Analýza stavu v rozmiestnení žiakov: 

V školskom roku 2012/2013 ukončilo 9. ročník v našej škole 32 žiakov,  možnosť podania si prihlášky 
v prvom kole na prvý termín (13.5.) a na druhý termín (16.5.) využili všetci, talentových skúšok sa 
zúčastnili 2 žiačky, všetkým prijatým bol vydaný zápisný lístok, o druhé kolo neprejavil záujem nikto. 
Dvaja žiaci 7. ročníka boli prijatí na 2-ročný učebný odbor, jedna žiačka 8. ročníka odchádza na 
bilingválne gymnázium. 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHEM IFV INF MAT NBI NEJ OBN OBV 

I.       1     1       1,07 1       

II.       1     1       1,38 1       

III. 1,3     1     1       1,9 1       

IV. 1,35     1     1       1,76 1       

V.A 2,57 2 1,79     2,64 1     1 2,64 1   1,71   

V.B 2,57 2,14 1,79     2,93 1,07     1,07 2,57 1   2   

VI.A 2,42 2,35 2,15   2,23 2,19 1 2,19   1,04 2,58 1 2,31 1,65   

VII.A 2,7 2,8 2,7   2,45 2,45 1,05 2,3   1,3 2,75 1 2,7 2,1   

VII.B 3,05 2,77 2,36   2,82 3,05 1,05 2,14   1,68 2,95 1 2,86 2,5   

VIII.A 2,53 2,18 2,35   2,53 2,29   2,41   1,18 2,76 1 2,35 2   

VIII.B 2,53 2,68 2,58   2,53 2,47   2,74   2,47 2,68 1 2,63 1,95   

IX.A 3 2,69 2,94   2,94 2,44   2,75     2,88 1 2,88 2   

IX.B 3,31 2,63 3,13   3,06 2,31   2,5     3 1 3 1,94   

 

Trieda PVC PDA SJL SPR SEE THD TSV TEV VLA VUM VYV 

I.   1 1,27 1       1     1 

II.   1,31 1,44 1       1 1   1 

III.   1,6 2 1,05       1 1,4   1 

IV. 1 1,65 1,65 1       1 1,76   1 

V.A     2,43 1     1,07       1 

V.B     2,5 1     1,07       1 

VI.A     2,38 1     1,12       1 

VII.A     2,65 1,05 1   1       1 

VII.B     3 1 2,09   1,05       1,5 

VIII.A     2,53 1 1,12 1,06 1,06        

VIII.B     2,68 1,21 1 1,26 1,05        

IX.A     3 1     1,07     1  

IX.B     2,88 1     1,06     1  

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. 15 15 0 0 

II. 16 16 0 0 

III. 20 20 0 0 



IV. 17 17 0 0 

V.A 15 14 0 1 

V.B 14 14 0 0 

VI.A 26 24 2 0 

VII.A 20 20 0 0 

VII.B 22 22 0 0 

VIII.A 17 17 0 0 

VIII.B 19 18 1 0 

IX.A 16 16 0 0 

IX.B 17 15 0 2 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedlnené 
Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 
žiaka 

I. 15 904 60,27 904 60,27 0 0,00 

II. 16 1132 70,75 1132 70,75 0 0,00 

III. 20 2379 118,95 2379 118,95 0 0,00 

IV. 17 1197 70,41 1197 70,41 0 0,00 

V.A 15 1029 73,50 1029 73,50 0 0,00 

V.B 14 1353 96,64 1353 96,64 0 0,00 

VI.A 26 2364 90,92 2364 90,92 0 0,00 

VII.A 20 1725 86,25 1718 85,90 7 0,35 

VII.B 22 2507 113,95 2507 113,95 0 0,00 

VIII.A 17 1289 75,82 1288 75,76 1 0,06 

VIII.B 19 1673 88,05 1672 88,00 1 0,05 

IX.A 16 2099 131,19 2099 131,19 0 0,00 

IX.B 17 562 35,13 562 35,13 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 32 65,9 -1,64 v porovnaní s celoslovenským priemerom 

Monitor MAT 32 67,3 +7,27 v porovnaní s celoslovenským priemerom 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 1 1 1 1 2 1 2 2 2 13 

šport.prípava                     

Matematika 5.-9.                     

Cudzie jazyky 1.-9.                     

Cudzie jazyky 3.-9.                     

Cudzie jazyky 5.-9.                     

Výtvarná výchova 1.-9.                     

Hudobná výchova 1.-9.                     



Technická výchova 5.-9.                     

Variant1.,2.,3.                     

Iné ( uveďte )                     

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

0 0 0 0 

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

ISCED1 1.A SJL 2 

    PRI 1 

    MAT 1 

    VYV 1 

  2.A SJL 3 

    MAT 1 

    VYV 1 

  3.A SJL 3 

    MAT 2 

  4.A SJL 3 

    MAT 2 

  5.A,B BIO 1 

    DEJ 1 

    GEG 1 

    OBN 1 

    MAT 1 

    INF 1 

  6.A,B SJL 1 

    NEJ 1 

    BIO 1 

    DEJ 1 

    GEG 1 

    MAT 2 

    INF 1 

  7.A,B SJL 1 

    NEJ 1 

    FYZ 1 

    BIO 1 

    MAT 1 

  8.A,B NEJ 1 

    BIO 1 

    DEJ 1 

    GEG 1 

    MAT 1 

  9.A,B NEJ 1 

    FYZ 1 



    CHEM 1 

    BIO 1 

    GEG 1 

    ETV 1 

    MAT 1 

ISCED1       

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka  0 0 0 

Prvého ročníka 1 15 0 

Bežných tried 12 219 10 

Špeciálnych tried  0 0 0 

Pre nadaných  0 0 0 

Spolu 13 234 10 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 17 (1RD) 12 17 (1RD) 8,05 

DPP 3 1 3 0,83 

Znížený 
úväzok 

  6   4,57 

ZPS   1   1 

Na dohodu   1   1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 17 17 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 19 19 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.A INF 1 

5.B INF 1 

6.A INF 1 

7.A INF 1 

7.B INF 1 

8.A INF 1 

8.B INF 1 

7.A VYV 1 

7.B VYV 1 



6.A VYV 1 

5.B VYV 1 

5.A VYV 1 

2.A VYV 2 

7.A SEE 1 

7.B SEE 1 

8.A,B SEE 1 

8.A,B THD 1 

5.A ANJ 3 

5.B ANJ 3 

6.A - 2. SKUPINA ANJ 3 

7.A,B - 3. SKUPINA ANJ 3 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 9 2 

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu  1   

funkčné inovačné štúdium 1   

špecializačné kvalifikačné 3  1 

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické  2   

vysokoškolské pedagogické  16   

vysokoškolské nepedagogické  2   

 
Vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2012/2013 

 Adaptačné vzdelávanie pod vedením Mgr. Kvetoslavy Jamečnej absolvovala Mgr. Mária Hudeková. 
Rozšírené štúdiu anglického jazyka v Národnom projekte vzdelávania učiteľov ZŠ v oblasti cudzích 
jazykov ukončili na úrovni B2 Mgr. Daniela Bitušiaková, Mgr. Renáta Luptáková – aj so záverečnou 
prácou a skúškou, Mgr. Miroslava Kekelyová, Mgr. Dagmar Repáková. 
Vzdelávanie v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách ukončili: Ing. 
Oľga Bogová a Mgr. Viera Hubočanová. 
Funkčné inovačné vzdelávanie ukončila Mgr. Oľga Gašpieriková. 
Aktualizačné vzdelávania: Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti IKT pre začiatočníkov 
a pokročilých absolvovali: Ing. Oľga Bogová, Mgr. Viera Hubočanová, Mgr. Jana Hvolková, Mgr. Iveta 
Vojtylová, Mgr. Oľga Gašpieriková. 
Prípravné atestačné vzdelávanie ukončila Mgr. Jana Hvolková. 
Kvalifikačné rozširujúce štúdium chémie absolvuje Ing. Oľga Bogová. 

 § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okr. 
kolo 

kraj. 
kolo 

národ. kolo 
medzinár. 
kolo 

Olympiáda z anglického jazyka 1 
3. 
miesto 

      

Odkaz Karoliny Brustleovej 1     Čestné   



uznanie 

Šaliansky Maťko 1 
5. 
miesto 

      

Slávik Slovenska 1     
Čestné 
uznanie 

  

Delfín     
1.,2. 
miesto 

7., 30. 
miesto 

  

Korsem       finále   

Majstrovstvá v stolnom tenise 
chlapcov 

4 
1. 
miesto 

4. miesto     

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise 
mladšieho žiactva 

1   2. miesto     

Coca cola cup základné kolo 15 
1. 
miesto 

      

Futbal O pohár riaditeľky ZŠ Turie 15 
1. 
miesto 

      

Gymnastický štvorboj 4 
3. 
miesto 

      

Stolný tenis - najmladšie žiactvo - na 
Slovensku 

1     13. miesto   

Stolný tenis - mladšie žiactvo - na 
Slovensku 

1     18. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Koniec školského roka prináša hodnotenie nielen vyučovacích výsledkov a správania, ale aj 
vyhodnotenie celoročných aktivít v rôznych oblastiach, v ktorých žiaci mohli ukázať svoj talent, 
zručnosti, schopnosti. 

Jednou z hlavných úloh školy v pedagogickej oblasti bolo zvýšenie úrovne vedomostí žiakov, 
s dôrazom na prípravu na  Celoslovenské testovanie deviatakov T-9. Traja naši deviataci získali 100% 
úspešnosť v testoch, v slovenskom jazyku Terézia Chabadová a Jana Makuková, žiačky 9.A, 
v matematike Simona Frková, žiačka 9.B. Tomuto vynikajúcemu výsledku predchádzala príprava 
deviatakov v krúžkoch zameraných na matematiku a slovenský jazyk. Mesačne písali monitorovacie 
testy, s vyhodnoteným percentom úspešnosti, porovnávali sa paralelné triedy, ale i každý sám so 
sebou, so svojimi výsledkami v predošlých testoch, percento úspešnosti súčasných deviatakov v T-9 
stúplo oproti minulému školskému roku o 20%. Samotní žiaci dodatočne ocenili tento systém prípravy, 
začiatky boli ťažké, výsledky ich tešia o to viac. Monitorovacie testy píšeme aj v nižších ročníkoch, 
nechceme nimi demotivovať, zastrašovať  žiakov, naopak častejším preverovaním a utvrdzovaním 
vedomostí stávajú sa žiaci istejšími v dôležitých písomných skúškach a pri prijímacích pohovoroch.  

 V priebehu školského roka sa žiaci zapájali v rámci činnosti Centra voľného času pri ZŠ Lietavská 
Lúčka do rôznych súťaží, projektov a aktivít. 
Zúčastnili sa okresných kôl Olympiády zo slovenského jazyka, Hviezdoslavovho Kubína, dejepisnej 
súťaže Poznaj svoje mesto, Olympiády z anglického jazyka, v ktorej vyhrala 3. miesto Simona 
Mihalová, 8.A. V literárnej súťaži Odkaz Karoliny Brϋstleovej dostala Čestné uznanie Rebeka 
Bitušiaková, 7.B, v prednese povesti v Šalianskom Maťkovi 5. miesto získal Ján Barčiak, 6.A. Bodovali 
sme aj v matematických súťažiach Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pytagoriáda. V 
prírodovednom seminári Delfín 1. a 2.  miesto v kraji a 7. a 30. miesto v SR obsadili Jana Makuková, 
Erika Holániková, 9.A. Finálového kola KORSEM zameraného na prírodné vedy sa zúčastnili Kristína 
Hubočanová, Lucia Mintálová, 5.B. V biologickej súťaži vyhlásenej firmou Johnson & Johnson naši 
žiaci vyhrali digitálny fotoaparát, zapojení sú aj v environmentálnej súťaži Ekostopa školy. V okresnom 
kole Slávika Slovenska získala Čestné uznanie Rebeka Bitušiaková, 7.B. 

V športových súťažiach 1. miesto na Majstrovstvách obvodu v stolnom tenise chlapcov základných 
škôl v Žiline vyhrala štvorica: Marek Šutek, 4.trieda, Tomáš Michalík, 7.B, František Tvardek, 8.B, 



Patrik Chodelka 9.B, v krajskom kole v Čadci boli štvrtí. Patrícia Vojtasová, 6.A získala 2. miesto na 
Majstrovstvách kraja mladšieho žiactva v stolnom tenise, v rebríčku mladšieho žiactva na Slovensku je 
18. Marek Šutek v rebríčku najmladšieho žiactva na Slovensku je na 13. mieste. 
Futbalový tím základnej školy bol v 1. kole Coca Cola Cup na 1. mieste, v súťaži „O pohár riaditeľky 
ZŠ Turie“, kde sa stretli 4 školy, zvíťazil. 
Gymnastky Veronika Brosová, Dominika Žáková, Tamara Žiaková, Simona Frátriková, Simona 
Gašparová, Barbora Grigová a Lucia Kováčová obsadili na Majstrovstvách okresu v gymnastickom 
štvorboji v Žiline 3. miesto. 

V tomto školskom roku sme realizovali so žiakmi tieto projekty: 
- Kultúrne dedičstvo našich predkov, pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku, rok 
2013 – 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu r. 813, 
- Úcta k starším – v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sme 
konali medzigeneračné aktivity, diskusie, besedy, 
- Rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, Čitateľský maratón, Medzinárodný deň školských knižníc, 
Beseda so spisovateľom, 
- Dopravná výchova, 
- Enviroprojekty - Separovaný zber – zber papiera, batérií a elektroodpadu - Marko Mikunda, 5.A, 
najlepší žiak zo školy v zbere papiera v 1. kole, v druhom kole Denisa Vrbová, 7.A, zber papiera 
vyhrala 6.A. Dňa 26.4.2013 sa žiaci našej školy zo 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili aktivity pod názvom     
„Deň Zeme“. Akcia sa konala v Českej republike v obci Pozlovice. Podujatie organizoval cezhraničný 
partner Mestys Pozlovice. Program bol zameraný na spoznávanie miestnej krajiny a na rôzne 
interaktívne úlohy a aktivity pre deti. 
- Dejepisný projekt Život v praveku uskutočnila 6.A trieda. 

Ďalšími realizovanými aktivitami v tomto roku boli:  
-    Imatrikulácia – vstup prvákov a piatakov do života školy, Deň duševného zdravia - vyjadrenie  

solidarity s ľuďmi, ktorí trpia duševnými problémami, Tekvicová diskotéka – Halloween , 
Fašiangová diskotéka a karneval, Mikulášska a Valentínska pošta, Vianočná akadémia, 
nácvik programov ku Dňu učiteľov, Dňu matiek, zapojenie sa do čistenia turistických 
chodníkov, Deň otvorených dverí. 

      
      V tomto školskom roku boli obnovené školské médiá – školský časopis, jeho redakčná rada 

pracovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Maroszovej, a vysielanie v školskom 
rozhlase. 

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku, vedúcou bola triedna učiteľka Mgr. Miroslava 
Kekelyová, žiaci 7. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik pod vedením PaedDr. Juraja Kováča a Mgr. 
Moniky Maroszovej. 

 Mnohí z našich žiakov sú registrovaní, trénujú v žilinských športových kluboch a súboroch, 
reprezentujú našu školu i obec. Laura Benková, 7.A, Dávid Bartáky, 8.B, v plávaní získali viaceré 
ocenenia na národnej i medzinárodnej úrovni, v džude  Jakub Vavrík, 5.B, je častým  víťazom nielen 
na Slovensku, ale i v zahraničí, nádejnými squashistkami sú Klára Köhlerová, 4. trieda, Denisa 
Vrbová, 7.A, našou najlepšou atlétkou (beh 60, 300m) je Adriana Makuková, 6.A, parkúrovému 
jazdectvu sa venuje Dominika Hulinová, 8.A. Vo folklórnych súboroch spievajú a tancujú  Barbora 
Grigová, 2. trieda, Alexandra Vavríková, 3. trieda,  Veronika Balejová a Lucia Kučesová, 6.A. Rebeka 
Bitušiaková, 7.B, so školským orchestrom ZUŠ je zapojená v projekte Virtuoso.  

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 V tomto školskom roku sme sa zapojili do národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý zastrešuje Ústav informácií a prognóz 
školstva. 

Ďalším projektom, do ktorého sme sa zapojili,  je národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, jeho poskytovateľom je 
NÚCEM. Projekt znamená súbor aktivít zúčastnených osôb zameraných na zavedenie systému 
elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích 



predmetov za účelom vytvorenia predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov 
základných a stredných škôl na území SR, s následným využitím výsledkov ako podkladov pre 
zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb 
zvyšovania úrovne vzdelávania. 

Škola predložila vlastný projekt v rámci výzvy 2013 na elektronizáciu školských  knižníc. 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
škole 

Ostatná tematická inšpekcia  pred školským rokom 2012/2013 bola vykonaná  v dňoch 
15.04.2009-21.04.2009. 

 Školský rok 2012/2013 

 V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 5107/2012-2013 zo dňa 04.01.2013 inšpekciu 
vykonali: PaedDr. Jana Prieložná, školská inšpektorka – ŠIC Žilina a Mgr. Viera Hrnčíková, školská 
inšpektorka – ŠIC Žilina. Predmetom inšpekcie bol súlad školského vzdelávacieho programu so 
štátnym vzdelávacím programom v základnej škole.  

Závery: V ŠkVP boli vymedzené reálne ciele výchovy a vzdelávania vo vzťahu k podmienkam 
a zameraniu školy. Učebný plán školy akceptoval rámcový učebný plán štátneho vzdelávacieho 
programu. Do ŠKVP bol zapracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, UO obsahovali témy 
finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Hlavným východiskom pre realizáciu 
prierezovej témy ENV bolo vypracovanie dlhodobých projektov Škola podporujúca zdravie 
a Ekologická stopa, ktorých cieľom je výchova žiakov k ochrane životného prostredia a realizácia 
vlastných aktivít na zlepšenie životného prostredia. Personálne zabezpečenie školy, priestorové 
a materiálno-technické podmienky umožňovali realizovať stanovené ciele školy. Škola mala v ŠkVP  
zadefinované pedagogické stratégie vyučovania smerujúce k rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov. 
Organizácia vyučovania bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrola 
a hodnotenie žiakov boli podrobne rozpracované v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov ZŠ. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
akceptoval vlastné ciele školy a profesijný rast učiteľov. Škola vytvorila vhodné podmienky výchovy 
a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP. Nedostatkom bolo nevymedzenie spôsobu, podmienok 
ukončovania výchovy a vzdelávania a vydania dokladu o získanom vzdelaní v ŠkVP, k tomuto bolo 
prijaté konkrétne opatrenie, správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin bola predložená Školskému inšpekčnému centru Žilina v stanovenom termíne do 30.04.2013. 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Škola opäť pracovala v troch budovách, všetky určené iba na vyučovací proces. Do školy chodia žiaci 
z obcí Lietavská Lúčka, Porúbka, Lietavská Svinná - Babkov a malé percento žiakov je i zo Žiliny a jej 
okolia.  
Hlavná budova školy na Ulici Skalka 34 (rok 1962) je po komplexnej prestavbe na nízkoenergetickú 
budovu. Prestavba sa uskutočnila z eurofondov ako pilotný projekt pre Slovensko.  
Škola na vyučovací proces využíva dve učebne zariadené PC, dve jazykové laboratóriá, jedno so 
slúchadlovými súpravami, má 5 interaktívnych tabúľ, 8 dataprojektorov, 5 vizualizérov, každý 
pedagogický pracovník má k dispozícii notebook. V každej učebni roč. 5. - 9. majú vyučujúci možnosť 
prezentácie učiva na veľkom PC monitore. Na racionálne využívanie IKT škola vlastní softvér, ktorý 
postupne rozširuje zakupovaním ďalšieho. Postačujúcim hardvérom i softvérom je zabezpečená 
administratíva a vedenie školy.  IKT je primerane zabezpečená tlačiarňami. Škola zamestnáva na 
čiastočný úväzok správcu IKT a školskej PC siete, ktorého činnosť v škole je nevyhnutná.   
Vo všetkých priestoroch školy majú vyučujúci a žiaci možnosť 24 hodín práce na sieti internetu. Každý 
absolvent našej školy končí ZŠ s dobrou až nadštandardnou počítačovou gramotnosťou. Stúpajúci 
trend PC gramotnosti stíhajú i naši pedagogickí pracovníci rozširovaním si svojich vedomostí 
a zručností využívaním IKT vo vyučovacom procese, ale i postupným absolvovaním vhodných 
akreditovaných kurzov. 
Pre zamedzenie odcudzenia techniky sú všetky priestory zabezpečené modernými poplašnými  
systémami. Bezprostredné vonkajšie priestory a chodby školy na Ulici Skalka sú monitorované 



kamerovým systémom. Škola má spracovanú vnútornú smernicu využívania kamerového záznamu 
v súlade s dikciou zákona.  
Hlavná budova ZŠ na Ulici Skalka je riešená ako nízkoenergetická stavba s využitím zelenej energie. 
Pri rekonštrukcii bola zateplená aj budova telocvične kontaktným zatepľovacím systémom. V budove 
je ako hlavný zdroj tepla využité tepelné čerpadlo voda-voda. Škola zamestnáva na čiastočný úväzok 
VŠ vzdelaného, fundovaného technika MAR budovy. Budova telocvične a likusového baraku je 
vykurovaná z kotolne školy pomerovo. 
Budova  roč. 1.-4. má nedávno kompletne zmodernizovaný systém vykurovania (kotolňu obsluhuje 
odborne zaškolený, nepedagogický pracovník školy), má vymenené okná, zrekonštruovanú strechu, 
všetky učebne sú zariadené novým žiackym nábytkom, vnútorné priestory sú vymaľované. Je 
potrebné čo najskôr v rámci možnosti aj túto budovu zabezpečiť proti tepelným stratám kontaktným 
obvodovým plášťom, čím by sa vyriešila i otázka poškodenej fasády budovy.  
Podobne i zrekonštruované priestory školskej jedálne sú vybavené modernou technikou na 
zabezpečenie prípravy a výdaja stravy. Podávaná strava je kvalitná a chutná, o čom svedčí nárast 
počtu stravníkov. 

Veľmi zlé, nevyhovujúce sú priestory tzv. likusového baraku. Toto je problém, ktorý školu 
a zriaďovateľa trápi už dlhú dobu.  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na rok 2013 sú vo výške 347 634,- € 

Na originálne kompetencie pre ŠKD a ŠSZ bolo škole pridelených 60 000,-€ 

Centrum voľného času 1. - 6. mesiac/2013: 

- Obecný úrad Lietavská Lúčka: 4 902,12€ 

- Obecný úrad Porúbka: 550,-€ 

- Obecný úrad Lietavská Svinná: 1740,00€ 

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

Príjem za vzdelávacie poukazy 1. - 6./2013: 7192,12€ 

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

Rodičovská rada - dar na CVČ za školský rok 2012/2013: 468,-€ 

Poplatky od rodičov detí z iných škôl na CVČ: 169,40€ 

Príjmy z poplatkov za ŠKD za školský rok 2012/2013: 2145,-€ 

Finančné prostriedky boli použité na mzdové a prevádzkové účely CVČ a ŠKD. 

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Vlastné príjmy ŠSZ za školský rok 2012/2013: 6 234,36€ 

Vlastné príjmy ZŠ za školský rok 2012/2013: 1917,20€ 



Dopravné vyplatené žiakom z obcí Lietavská Svinná - Babkov a Porúbka za školský rok 2012/2013: 
14 757,78 €  

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Strategické ciele školy v súlade s Národným programom výchovy a vzdelávania Miléniom boli 

zamerané najmä na rozvoj týchto kľúčových kompetencií žiaka: 

-     komunikačné schopnosti, 

-     personálne a interpersonálne schopnosti, 

-     schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, 

-     schopnosť pracovať s modernými informačnými technológiami, 

-     osvojenie si komplexného programu výchovy k zdraviu,  

-     schopnosť aktívne sa zapojiť do občianskej spoločnosti.  

Vytvorili sme v škole pre žiakov prostredie so všetkými prvkami humanizácie a demokracie vo 

výchove, podporovali sme komunikáciu s rodičmi, snažili sme sa u nich meniť uhol pohľadu na 

vzdelávanie a výchovu. V spolupráci s rodičmi máme rezervy, nedarí sa nám zvýšiť ich účasť na 

správe záležitostí výchovy a vzdelávania, na vední krúžkovej činnosti. 

Aj v tomto roku sme v maximálne možnej miere modernizovali vyučovací proces, zakúpili  sme 

digitálny mikroskop, dve mobilné ekologické laboratóriá, DVD Chemické školské pokusy III.,  nové 

prehrávače na hodiny cudzích jazykov, využívali sme sieť internetu, umožňovali žiakom pracovať 

na projektoch. 

Pri plnení špecifických cieľov sa nám podarilo nadviazať kontakt v rámci projektu cezhraničnej 

spolupráce so Základnou školou Horní Bečva v Českej republike – projekt Obecného úradu 

v Lietavskej Lúčke. 

Vytvorili sme nové priestory pre školskú knižnicu, predložili sme projekt na revitalizáciu školskej 

knižnice - čerpanie EF-  výzva na predloženia projektov – rok 2013. 

V plnej miere sa rozvinula činnosť centra voľného času, kde v pravidelnej činnosti pracuje 25 krúžkov. 

Súkromná umelecká škola zo Žiliny má od šk. r. 2012/2013 v našich priestoroch elokované 

pracovisko, v hudobnom a výtvarnom odbore rozvíjalo svoj  talent 40 našich žiakov. 

Špecifický cieľ Zlepšiť výsledky v celoslovenskom  testovaní žiakov 9. ročníka nad úroveň priemeru 

žiakov Slovenska sa nám podarilo splniť čiastočne. V matematike sme boli nad úrovňou Slovenska 

+7,27,  v slovenskom jazyku pod úrovňou -1,64. 

V tomto školskom roku začal pracovať žiacky parlament, zainteresovali sme žiakov do riešenia 

problémov školy, ale i na jej propagáciu. 

Obnovili sa školské médiá – školský časopis, rozhlasové vysielanie, zvýšila sa informovanosť 

a publicita uskutočnených aktivít. 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 



Silnými stránkami školy sú: 

-       Pedagogickí zamestnanci, mladý kolektív 
-       Materiálno-technické vybavenie školy, zrekonštruované budovy, telocvičňa 
-       Výborná spolupráca školy a zriaďovateľa 
-       Poloha školy 
-       Úspešné  rozmiestnenie žiakov na stredné školy 
-       Centrum voľného času – rozvoj širokého spektra aktivít 
-       Elokované pracovisko ZUŠ v našej škole – hudobný a výtvarný odbor – rozvoj talentov 
-       starostlivosť o životné prostredie, separovanie odpadu, zber papiera elektroodpadu, batérií 

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

-       Spolupráca školy a rodičov - máme rodičov z troch obcí, väčší záujem pracovať v rade 
rodičov, pomáhať škole, spolupracovať v mimoškolskej činnosti je  u rodičov v sídle školy.  S 
rodičmi zo spádových obcí je potrebné viac komunikovať, vťahovať ich do činnosti a pretože 
ide  o približne polovicu      všetkých rodičov,  je dôležité získať ich, a tým zväčšiť 
mienkotvornú silu, presvedčiť ich, že naša škola je pravá pre ich deti, ponúkame im mladý 
pedagogický zbor, ochotný pracovať na sebe, blízkosť školy, neanonymné prostredie, 
každého žiaka poznáme, výborné materiálno-technické podmienky školy. 

-       Výsledky žiakov - analýza výsledkov našich deviatakov posledných troch rokov 
celoslovenského testovania  T-9 ukázala, že v tejto oblasti sa musíme zlepšiť, je to významný 
ukazovateľ kvality školy nielen pre nás, ale aj pre zriaďovateľa, rodičov, vplýva na umiestnenie 
žiakov do stredných škôl. 

-       Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - Vyučovanie predmetov v rámci nových 
pedagogických dokumentov  vyžaduje pripravených učiteľov na ne, kontinuálne vzdelávanie  
absolvovalo v predmetoch SJL, ANJ, INF, MAT 8 učiteľov, 1 adaptačné vzdelávanie. 6 učitelia  
sú bez akéhokoľvek druhu kontinuálneho vzdelávania, 3 z nich podali prihlášku,  zatiaľ sa 
nevzdelávajú. Interné metodické vzdelávanie, prenášanie poznatkov absolventov KV do školy, 
v rámci MO, pracovných porád nie je dostatočne využité, sú tam rezervy, hlavne vo 
výstupoch, v konkrétnych metodických materiáloch. Deficit je aj vo vzájomnej komunikácii, je 
nutné naučiť kolegov spolupracovať s cieľom zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy. 
Plánujeme uskutočniť  vzdelávanie v škole na tému Asertívne zvládanie náročných 
komunikačných situácií v práci učiteľa. 
 Návrh opatrení: 
 Každý pedagogický zamestnanec absolvuje vzdelávanie zamerané na komunikáciu 
v kolektíve, medziľudské vzťahy, postavenie jednotlivca v kolektíve, komunikácia učiteľ – 
rodič, učiteľ – žiak.  
Termín: 26.08. 2013  Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 
 Vytvoriť autoevalvačný plán s cieľom zvýšiť výsledky žiakov 9. tried v  SJL a udržať výsledky 
v MAT nad úrovňou priemeru Slovenska. 
Termín:30.08.2013   Zodpovední: Vedenie školy, vedúci MO MAT, SJL 
 Zvýšiť vplyv kontinuálneho vzdelávania na zaradenie do kariérových pozícií. 
Termín: 30.06.2014   Zodpovední: vedenie školy 
   

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Zabezpečenie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania je neodmysliteľnou súčasťou 

práce pedagógov pri využívaní tradičných i moderných metód a foriem. Na skvalitňovanie tejto oblasti 

má vplyv aj zlepšovanie prostredia, do tried i na chodby pribudlo viac zelene, kvetov. Staráme sa aj 

o zdravie žiakov, zabezpečujeme kvalitnú stravu v školskej jedálni, zapojili sme sa do projektu Školské 

mlieko. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 



"Babinec" (Etiketa, životný štyl) 12   Mária Kuráliová 

Angličtina hrou 10   Mgr. Jana Funtíková 

Futbal hrou 9   PaedDr. Juraj Kováč 

Futbalový krúžok I. 19   PaedDr. Juraj Kováč 

Futbalový krúžok II. 6   Stanislav Černobrad 

Gymnastický krúžok 8   A Masárová 

Hasičský krúžok - dievčatá 5   Lucia Sliviaková 

Hasičský krúžok - chlapci 19   Vladimír Papuga 

Hravá matematika 2   Mgr. Jana Hvolková 

Malé včielky ANJ pre prvákov 15   Mgr. Renáta Luptáková 

Mediálny krúžok 0   Mgr. Monika Maroszová 

Nepravidelná záujmová činnosť v CVČ 33     

Obratní klokani - pohybové hry 13   Mgr. Miroslava Kekelyová 

Po nemecky s úsmevom 6   Mgr. Iveta Vojtylová 

Práca s počítačom 33   Jozef Stražovec 

Prírodovedno-environmentálny krúžok 8   Ing. Oľga Bogová 

Slovenčina prevažne vážne 29   Mgr. Viera Hubočanová 

Spevácky krúžok 11   Mgr. Mária Hudeková 

Stolný tenis I. 6   Miroslav Čerňan 

Stolný tenis II 8   Miroslav Čerňan 

Svet v matematike, matematika vo svete 14   Mgr. Kvetoslava Jamečná 

Tanečný Country tance 12   Mgr. Lenka Lauková 

Turistický krúžok 13   Ing. Oľga Bogová 

Tvorivé dielne - výtvarné a pracovné 8   Mgr. Dagmar Repáková 

Usilovné včielky ANJ pre druhákov 13   Mgr. Daniela Bitušiaková 

Varím, varíš, varíme I. 32   Oľga Bujdáková 

Varím, varíš, varíme II. 0   Oľga Bujdáková 

Zumba 24   Mária Kuráliová 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

V tomto školskom roku začala pracovať nová rada rodičov, spolupráca medzi nimi a vedením školy je 
veľmi dobrá. 
Rada rodičov zorganizovala: 
Halloween, Tekvicovú diskotéku, Fašiangový karneval a diskotéku, Deň detí. 

Rada rodičov celý školský rok platila za žiakov v centre voľného času príspevok 0,20€ na mesiac. 
Zakúpila 3 kompletné lyžiarske výstroje, prispela žiakom prvého stupňa na divadelné predstavenie, na 
konci školského roka každá trieda dostala príspevok na knižné odmeny pre najlepších žiakov. 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a 
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú 

Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, Obcou Lietavská Lúčka, spolupracuje aj s 
obecnými úradmi v Porúbke a v Lietavskej Svinnej-Babkove, cez ktoré vypláca dopravné žiakom. 

Výborná spolupráca je aj so susedným DC Lietavská Lúčka, s CPPPaP v Žiline, ktoré nám poskytujú 
pomoc pri výchovných problémoch a pri práci so začlenenými žiakmi. 

KST v Lietavskej Lúčke zahrňuje do svojich aktivít aj našu školu, turistický krúžok, zúčastňujeme sa 
čistenia turistických chodníkov, v priebehu školského roka chodíme s nimi na plánované akcie, 



každoročne pre žiakov našej školy zorganizujú turistický výlet na zaujímavé miesta na Slovensku. V 
tomto školskom roku to bol prechod Prosieckou a Kvačianskou dolinou.  

Záver 

Vypracoval: Mgr. Oľga Gašpieriková 

V Lietavskej Lúčke, 27. júna 2013 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.06.2013 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


