
 

 

Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

 

 

  

Východiská a podklady:  

Správa je vytvorená v zmysle:  

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a    obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach    škôl a 

školských zariadení 

Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25. 5. 2006 k vyhláške MŠ SR    č. 
9/2006 

Plánu práce na školský rok 2017/2018 

Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických orgánov školy:     
MZ 1. - 4., predmetových komisií a správ koordinátorov 

 

Koncepcia školy na roky 2017 - 2022 

Ďalšie podklady 

 

 

 

V Lietavskej Lúčke dňa     27. septembra 2018                  Mgr. Daniela Bitušiaková 
                                                                                                      riaditeľka školy 
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Predkladá: 
 
 
 
 
.............................................. 
   Mgr. Daniela Bitušiaková 
           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade 
dňa 27. septembra 2018. 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča zriaďovateľovi                   
Obec Lietavská Lúčka                                             PaedDr. Juraj Kováč     
s ch v á l i ť – n e s ch v á l i ť                              ......................................................................                    
Správu o výsledkoch a podmienkach                                         meno a priezvisko 
ZŠ, Skalka 34, Lietavská Lúčka                              predseda Rady školy pri ZŠ, Skalka 34,   
za školský rok 2017/2018.                                                            Lietavská Lúčka    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa:  
Obec Lietavská Lúčka 
s c h v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 
Správu o výsledkoch a podmienkach                      ......................................................................                 
výchovno-vzdelávacej činnosti                                                    za zriaďovateľa 
ZŠ, Skalka 34, Lietavská Lúčka                                            Ing. Marian Sliviak 
za školský rok 2018/2019.                                               starosta obce Lietavská Lúčka    
 
 
 



 

 

§ 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 

Adresa školy: Skalka 34. 013 11 Lietavská Lúčka  

Číslo telefónu 041/5688244 

Číslo faxu: - 

Internetová adresa: Zslietlucka.edupage.org 

E-mailová adresa: skola@zslietlucka.edu.sk 

Vyučujúci jazyk: slovenský 

Súčasti školy:  Názov súčasti školy: Školský klub detí 

Školská jedáleň 

Centrum voľného času 

Poštová adresa: Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka 

Číslo telefónu: 041/5688244 

E-mailová adresa: skola@zslietlucka.edu.sk 

 

Údaje o zriaďovateľovi 

Typ: obec 

Zriaďovateľ: Obec Lietavská Lúčka 

Adresa: Cementárenská 5, 013 11 Lietavská Lúčka 

Číslo telefónu: 041/5688112 

E-mailová adresa: obec@lietavskalucka.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno, priezvisko, titul 

Riaditeľ školy Daniela, Bitušiaková, Mgr. 

Zástupca riaditeľa pre I. stupeň Alena, Kubičková, Mgr. 

Zástupca pre II. stupeň Ondrej, Roskoš, Ing. 

Vedúca školskej jedálne Iveta, Hudcovská 

 

Rada školy 

Termín ustanovenia: 10. 03. 2016 

Počet členov 11 

 Meno, priezvisko, titul Delegovaný za zástupcu 

Predseda rady školy Juraj, Kováč, PaedDr. pedagogických zamestnancov 

Podpredseda rady školy Jana, Hvolková, Mgr. pedagogických zamestnancov 

Členovia Jozef, Guláš ostatných zamestnancov 

 Ivona, Čerňanová zákonných zástupcov žiakov 

Iveta, Grigová zákonných zástupcov žiakov 

Branislav, Hulin zákonných zástupcov žiakov 

Petra, Turianová zákonných zástupcov žiakov 

Oľga, Bujdáková zriaďovateľa 

Vladimír, Chmulík, Mgr. zriaďovateľa 

Branislav, Michalík zriaďovateľa 

Alica Kučesová zriaďovateľa 

 
Rada školy pri ZŠ Lietavská Lúčka bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Rada škola (RŠ) mala v školskom roku 2017/2018 dve zasadnutia. 



 

 

Programom prvého zasadnutia uskutočneného 27. septembra 2017 bolo prerokovanie Správy 

o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, Plánu práce na školský rok 2017/2018, 

Koncepčného zámeru školy, Školského poriadku, Pracovného a organizačného poriadku. 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 27.02.2018. Predseda RŠ predniesol výročnú správu o činnosti RŠ pri 

ZŠ Lietavská Lúčka za rok 2017, riaditeľka školy predniesla Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 

2017, informovala o účtovnej uzávierke, návrhu rozpočtu na rok 2018, materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, činnosti školy, zhodnotila výchovno-vzdelávacie 

výsledky za I. polrok. 

Použité skratky: ZŠ – základná škola, RŠ – rada školy 

 
Poradné orgány riaditeľa školy 

Metodické združenie a predmetové komisie v ZŠ 

Názov metodického 
združenia/predmetovej 
komisie(PK) 

Meno, priezvisko, titul vedúceho Počet 
členov 

Metodické združenie I. stupňa Miroslava, Kekelyová, Mgr 6 

PK SJL,ANJ,NEJ,HUV,VYV,VUM Soňa, Lihocká, Mgr. 7 

PK MAT,FYZ Jana, Hvolková, Mgr. 3 

PK BIO,CHE,THD Oľga, Bogová, Ing. 3 

PK DEJ,GEG,OBN,ETV,NBI,TSV Iveta, Vojtylová, Mgr. 4 

 

Členovia metodických združení a predmetových komisií sa stretávali na zasadnutiach štyrikrát do roka. 
Na začiatku školského roka vedúci MZ a PK predložili plán práce na schválenie riaditeľovi školy. Plán 
práce obsahoval zoznam členov, harmonogram zasadnutí, hlavné úlohy a rozdelenie úloh členom MZ 
alebo PK. Na zasadnutiach MZ a PK sa analyzovali výsledky a stanovili ciele, riešili sa výchovno-
vyučovacie problémy. Zasadnutí MO sa zúčastňovali aj jednotliví členovia vedenia školy. 
Na konci školského roka vedúci MZ a PK vypracovali hodnotiace správy za uplynulý školský rok, ktoré 
boli podkladom pre vypracovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018. Kontrola práce poradných orgánov je súčasťou kontrolného 
systému, ktorý bol vyhodnocovaný na pracovných poradách a pedagogických radách. 
 
Použité skratky: MO – metodické orgány, MZ – metodické združenie, PK – predmetové komisie 
 
Pedagogická rada 

Počet členov spolu: 18 

Zástupcovia organizačných zložiek školy: Počet členov 

Zástupcovia metodického združenia   4 

Zástupcovia predmetových komisií 12 

Zástupcovia ŠKD   2 

Spolu: 18 

 
Pedagogické rady boli realizované podľa plánu zasadnutí uvedených v Pláne práce školy na školský 
rok 2017/2018. 
Uskutočnilo sa  6 zasadnutí pedagogických rád. 

27. septembra 2017 sa prerokovala Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017, 

Plán práce školy na školský rok 2017/2018, Plán práce ŠKD, Plán práce Centra voľného času pri ZŠ 

Lietavská Lúčka, vnútorné predpisy - Školský poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok 

a vnútorné smernice na zabezpečenie dozorov nad žiakmi, k preplatku stravného. Všetky vnútorné 

predpisy a smernice mali pedagogickí zamestnanci na ploche počítača od 23. 8. 2017. Zamestnanci 

potvrdili podpisom, že sa s nimi oboznámili. Na prvej pedagogickej rade bol schválený aj rozvrh hodín 

a dozory na chodbách škôl a v školskej jedálni. Boli upozornení na dodržiavanie pracovnej doby 

a podpisovanie sa do knihy príchodov a odchodov. 



 

 

14. novembra 2017 hlavným bodom programu bolo prerokovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 

I. štvrťrok školského roku a po návrhu triednych učiteľov udelené pochvaly a pokarhania riaditeľom 

školy. Jeden z dôležitých bodov uznesenia bolo zefektívniť prácu so slaboprospievajúcimi žiakmi, 

dôsledne zapisovať známky do internetovej žiackej knižky, vyplňovať triednu dokumentáciu podľa 

metodického pokynu, dodržiavať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011 

vrátane príloh a dôsledne zapisovať do knihy príchodov a odchodov prácu v Centre voľného času počas 

školského roka. 

25. januára 2018 sa uskutočnilo tretie zasadnutie pedagogickej rady, ktorého hlavnými bodmi boli 

hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok školského roka 2017/2018, prerokovanie 

a schválenie zmeny dozorov na chodbách platné od 1. 2. 2018 a prerokovanie organizačnej smernice 

č. 37ú2018 týkajúca sa prípravy a organizácie lyžiarskeho a snowbordového výcviku, ktorej návrh bol 

opäť umiestnení pred PR na ploche počítača na pripomienkovanie a doplnenie. Všetci pedagogickí 

zamestnanci boli povinní sa s ňou oboznámiť a potvrdiť to svojim podpisom.  

Dňa 14. apríla zasadla PR, ktorej hlavným bodom bolo prerokovanie výchovno-vyučovacích výsledkov 

za 3. štvrťrok. Zároveň bola prerokovaná integrácia žiaka 2. ročníka a prerokované nové smernice č. 

38/2018 o organizovaní plaveckého výcviku a č. 39/2018 o organizovaní pobytu v škole v prírode. Po 

prerokovaní v PR riaditeľka školy rozhodla o integrácii žiaka, súhlasila s výchovnými opatreniami 

navrhnutými triednymi učiteľmi a udelila pochvaly a pokarhania riaditeľom školy. Zároveň sa učitelia 

okrem nových organizačných smerníc museli oboznámiť s novým Štatútom školskej knižnice 

a Knižničným a výpožičným poriadkom. 

21. júna boli prerokované výchovno - vyučovacie výsledky za druhý polrok, ich vyhodnotenie a  

porovnanie s 1. polrokom, boli dané pokyny na koniec školského roka. 

29. júna na PR boli pedagogickí zamestnanci oboznámení so správou o výchovno - vyuč. činnosti školy 

za školský rok 2017ú2018, pokyny na 2. – 4. 06. a začiatok prác po dovolenke v auguste 2018. 

Na každej PR sa sústavne  zdôrazňovala potreba zvyšovania efektivity práce so slaboprospievajúcimi 

žiakmi s využívaním znalostí z absolvovaných kontinuálnych vzdelávaní na zníženie počtu žiakov so 

slabými vyučovacími výsledkami a realizovať osobné pohovory so zákonnými zástupcami týchto žiakov 

ale aj žiakov s problémovým správaním. 

Gremiálna porada 

Zasadala vždy na začiatku mesiaca, uskutočnilo sa 10 zasadnutí, v tomto školskom roku sa zasadnutí 

zúčastňovala aj vedúca školskej jedálne. 

Žiacky parlament 
V školskom roku 2017/2018 naďalej pracoval  v škole žiacky parlament, bol medzičlánok medzi učiteľmi 
a žiakmi, ktorej poslaním bolo spolupracovať s vedení školy a učiteľmi pri riešení aktuálnych problémov 
žiakov a triednych kolektívov v škole, participovať na vytváraní dobrých vzájomných vzťahov v škole 
a plánovaní i organizovaní  školských aktivít a podujatí. Členmi boli volení predsedovia tried. 
Na prvom zasadnutí členovia ŽP zložili sľub. Na druhom zasadnutí ŽP členovia schválili svoj Štatút, 
ktorým sa riadili a zvolili si členov Komisie pre správanie, čistotu a estetizáciu  tried, ale i nástenkárov. 
V parlamente pracovala 6 členov z ročníkov 5.-9. a jeden člen zo 4. ročníka.  
Zasadnutí ŽP sa zúčastňovali aj nečlenovia, žiaci, ktorí mali záujem o činnosť na škole a o dianie 
v parlamente. Taktiež vyjadrovali svoj názor  k činnosti a aktivitám školy. 
ŽP pracoval podľa plánu. 
 
 

§ 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 vrátane žiakov so ŠVVP 

Ročník Počet žiakov 



 

 

Počet 
tried 

k 15.9.2017 k 31.8.2018 so ŠVVP 
(integrovaných) 

zo SZP s 
intelektovým 

nadaním 

Sp. ch d Sp. ch d Sp. ch d Sp.  ch d Sp. ch d 

1. 1 18   9   9 17   9   8          

2. 1 21 12   9 21 12   9 1 1        

3. 1 20   9 11 20   9 11 2 2        

4. 1 19 11   8 19 11   8          

5. 1 20 10 10 20 10 10 1  1       

6. 1 24   3 21 23   1 22 3 2 1       

7. 1 29 14 15 29 14 15          

8. 2 32 18 14 32 18 14 4 4  1 1 0    

9. 1  24 10 14 24 10 14 3 3        

Spolu 10 207 96 111 205 94 111 14 12 2 1 1 0 0 0 0 

 
Podrobnejšie informácie: 
1. stupeň 
k 15.9.2017 - 4. triedy, 78 žiakov, 41 chlapcov, 37 dievčat, v hmotnej núdzi 1 žiak – dievča v 3. ročníku 
k 31.8.2018 - 4. triedy, 77 žiakov, 41 chlapcov, 36 dievčat, v hmotnej núdzi 1 žiak – dievča v 3. ročníku 
 
2. stupeň  
k 15.9.2017 – 6 tried, 129 žiakov, 55 chlapcov, 74 dievčat, v hmotnej núdzi 1 žiak – chlapec v 8. ročníku 
k 31.8.2018 – 6 tried, 128 žiakov, 53 chlapcov, 75 dievčat, v hmotnej núdzi 1 žiak – chlapec v 8. ročníku 
 
V priebehu školského roka došlo k zmene počtu žiakov z dôvodu zmeny bydliska – 3 žiaci (1.A a 6.A) 
prestúpili na inú ZŠ a jednej žiačky zákonný zástupca požiadal o prijatie od II. polroka školského roka 
do 6. ročníka tunajšej školy. 
 
Priemerný počet žiakov na triedu: 20,5 
 

Počet žiakov v ŠKD 

Počet 
oddelení 

Počet žiakov 

k 15.9.2017 k 31.8.2018 so ŠVVP 
(integrovaných) 

zo SZP s 
intelektovým 

nadaním 

Sp. ch d Sp. ch d Sp. ch d Sp.  ch d Sp. ch d 

1.oddelenie 28 18 10 27 17 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.oddelenie 31 12 19 31 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 59 30 29 58 29 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

§ 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 

Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

Počet žiakov k 30. 6. 2018 so ŠVVP zo SZP 

Spolu ch d Spolu ch d Spolu ch d 

zapísaných do 1.ročníka: 24 12 12 4 3 1 0 0 0 

prijatých do 1. ročníka: 20   9 11 0 0 0 0 0 0 

Dňa 11. a 12. apríla 2018 sa uskutočnil slávnostný zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
Zúčastnili sa na ňom vyučujúce ročníkov prvého stupňa a špeciálna pedagogička. 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ 0 dievčat 



 

 

Počet detí s prijatím do prípravného ročníka od 1.9.2018 do ZŠ internátnej pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou v Jamníku, elokované pracovisko Žilina – Mojšová Lúčka: 2 /1dievča. 

Počet detí prijatých do špeciálnej základnej školy Vojtašáka 13, Žilina:  1/0 dievčat. 

V porovnaní s predošlým školský rokom sa zápisu do 1. ročníka  zúčastnilo so zákonnými zástupcami 
24 detí, čo je o 4 deti viac, z toho dvaja mali odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom 
roku.  

Od 1.9.2018 povinnú školskú dochádzku na našej škole bude plniť 20 prvákov, čo je o dvoch viac ako 
v predošlom školskom roku 2016/2017. 

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

Údaje o počte, úspešnosti a prijatí žiakov na štúdium na stredných školách 

 Prihlásení Zúčastnených Prijatých Úspešnosť 

Gymnázium 

s 8 - ročným štúdiom 0 0 0     0% 

so 4-ročným štúdiom 2 2 2 100% 

bilingválne 1 1 1 100% 

OA 1 1 1 100% 

OA bilingválne 1 1 1 100% 

SOŠ 2-ročné 0 0 0     0% 

SOŠ 3-ročné 3 3 3 100% 

SOŠ 4-ročné 13 13 13 100% 

PaSA 2 2 2 100% 

Súkromná umelecká škola 1 1 1 100% 

Spolu 24 24 24 100% 

Legenda: OA – obchodná akadémia, SOŠ – Stredná odborná škola, PaSA – Pedagogická a sociálna 
akadémia 

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

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za 2. polrok 

Celkový prospech žiakov 

Trieda 

 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

1.A  - - - - 17 100,00 0    0       0 0 

2.A 19 90,48 2   5,52 0     0,00 0 0 0 0 

3.A 18 90,00 1   5,00 1     5,00 0 0 0 0 

4.A 12 63,16 7 36,84 0     0,00 0 0 0 0 

5.A 6 30,00 9 45,00 5 25,00 0 0 0 0 

6.A 8 34,78 6 26,09 11 47,83 0 0 0 0 

7.A 10 34,48 10 34,48 9 31,04200 0 0 0 0 

8.A 2 11,76 7 41,18 8 47,06 0 0 0 0 

8.B 3 20,00 2 13,33 10 66,67 0 0 0 0 

9.A 6 24,00 5 20,83 13 54,16 0 0 0 0 

Spolu 82 40,00 47 22,93 47 22,93 0 0 0 0 

 



 

 

Prospech žiakov podľa ročníkov v jednotlivých predmetoch 

Vyučovací 
predmet 

Trieda 
Primárne vzdelávanie 

Trieda 
Nižšie stredné vzdelávanie  

  

 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8. A 8. B 9.A 

Slovenský 
jazyk 

1,53 1,57 1,85 1,95 2,40 2,26 2,40 2,88 2,73 2,71 

Anglický 
jazyk 

1,12 1,19 1,55 1,58 1,80 2,13 1,80 2,18 2,20 2,04 

Nemecký 
jazyk 

      1,79 2,47 2,67 2,05 

Matematika 1,18 1,33 1,70 1,58 2,45 2,35 2,27 2,47 2,53 2,54 

Informatika     1,00 1,00 1,25 1,00 1,00  

Informatická 
výchova 

   a       

Technika     1,75 1,13 1,52 1,12 1,53  

Technika – 
pov.vol. 

      1,64    

Fyzika      2,57 2,43 2,65 3,00 2,58 

Chémia       2,17 2,35 2,60 2,29 

Biológia     2,00 2,09 2,07 2,47 2,47 2,21 

Dejepis      2,05 2,22 2,17 2,47 2,40 2,00 

Geografia     2,40 2,30 2,07 2,47 2,60 1,75 

Občianska 
náuka 

     1,04 1,47 1,82 1,20 1,13 

Etická 
výchova 

 a a a a a a  a a 

Náboženská 
výchova 

a a a a a a a a a a 

Hudobná 
výchova 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,37    

Výtvarná 
výchova 

1,00 1,00 1,00 1,00 a a a    

Výchova 
umením 

         1,42 

Telesná 
a športová 
výchova 

1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Telesná 
výchova 

   1,00       

Prvouka 1,00 1,19         

Prírodoveda   1,75 1,95       

Vlastiveda   1,2 1,89       

Pracovné 
vyučovanie 

  1,00 1,00       

Legenda: a – absolvoval 
 
Priemer tried 

Trieda 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 8.B 9.A 

Priemer 1,12 1,18 1,32 1,44 1,79 1,76 1,84 2,11 2,15 1,98 

 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov bola v zmysle platnej legislatívy.   
 
Na I. stupni sme hodnotili kombinovane. Slovné hodnotenie sa uplatňovalo v predmetoch s 
výchovným zameraním / náboženská výchova, etická výchova, informatická výchova /. 
Na II. stupni klasifikáciou všetkých predmetov okrem náboženskej výchovy, etickej výchovy, výtvarnej 
výchovy. 



 

 

Individuálne začlenení žiaci boli hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov so ŠVVP, v súlade s profiláciou školy a jej zámermi sme pokračovali v cieľavedomom 
skvalitňovaní prípravy žiakov na ďalšie vzdelávanie a premeny tradičnej školy na modernú. 
 
Klasifikácia správania 

Trieda Klasifikácia správania žiakov 

veľmi dobré uspokojivé menej uspokojivé neuspokojivé 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

1.A 17 100 0 0 0 0 0 0 

2.A 21 100 0 0 0 0 0 0 

3.A 20 100 0 0 0 0 0 0 

4.A 19 100 0 0 0 0 0 0 

5.A 20 100 0 0 0 0 0 0 

6.A 23 100 0 0 0 0 0 0 

7.A 29 100 0 0 0 0 0 0 

8.A 17 100 0 0 0 0 0 0 

8.B 15 100 0 0 0 0 0 0 

9.A 24 100 0 0 0 0 0 0 

Spolu 205 100 0 0 0 0 0 0 

 
Pochvaly 
Za dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v súťažiach a olympiádach, reprezentáciu 
školy  bolo udelených: 

 37 pochvál triednym učiteľom 

 59 pochvál riaditeľom školy 
Výchovné opatrenia 
Za nerešpektovanie školského poriadku bolo udelených celkom: 

 0 napomenutí triednym učiteľom 

 6 pokarhaní triednym učiteľom 

 7 pokarhaní riaditeľom školy. 
 
 
Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
žiakov 

Zameška
né 
hodiny 

Zameškan
é hodiny 
na žiaka 

Ospravedl
nené 
hodiny 

Ospravedln
ené hodiny 
na žiaka 

Neosprave
dlnené 
hodiny 

Neosprav
edlnené 
hodiny 
na žiaka 

1.A 17 426 25,06 426 25,06 0 0,00 

2.A 21 994 47,33 994 47,33 0 0,00 

3.A 20 805 40,25 805 40,25 0 0,00 

4.A 19 443 23,32 443 23,32 0 0,00 

5.A 20 840 42,00 840 42,00 0 0,00 

6.A 23 985 43,83 985 43,83 0 0,00 

7.A 29 1161 40,03 1161 40,03 0 0,00 

8.A 17 861 50,65 861 50,65 0 0,00 

8.B 15 714 47,60 714 47,60 0 0,00 

9.A 24 1719 71,63 1719 71,63 0 0,00 

 
 
Výsledky externých meraní 

Názov Počet 
zúčastnených 

žiakov 

Dosiahnutá 
úspešnosť (v %) 

Priemerná 
úspešnosť 
v SR ( v %) 

Rozdiel 
priemernej 

úspešnosti oproti 
národnému 

priemeru (v %) 



 

 

Testovanie žiakov     
5. ročníka 

 

z matematiky 20 67,3 64,7 2,6 

zo slovenského jazyka 20 63,5 62,8 0,7 

Testovanie žiakov     
9. ročníka 

 

z matematiky 24 51,0 55,9 -4,9 

zo slovenského jazyka 24 66,2 63,0 3,2 

 

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutočnilo 22. novembra 2017. 

Ďalšie základné údaje z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ: 
Maximálny počet bodov v teste z MAT bol 30, priemerný počet bodov školy 20,2, priemerný počet bodov 
v SR 19,4. 
Maximálny počet bodov v teste zo SJL bol 30, priemerný počet bodov školy 19,0, priemerný počet bodov 
v SR 18,9. 
 
Testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo 21. marca 2018. 

Ďalšie základné údaje z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ: 
Maximálny počet bodov v teste z MAT bol 20, priemerný počet bodov školy 10,2, priemerný počet bodov 
v SR 11,2. 
Maximálny počet bodov v teste zo SJL bol 25, priemerný počet bodov školy 16,5, priemerný počet bodov 
v SR 15,7. 
 
V porovnaní s prechádzajúcim školským rokom žiaci 5. ročníka napísali test z MAT o 1,9% horšie 
a rovnako horšie aj zo SJL o 0,6 %.  
Žiaci deviateho ročníka pri Testovaní 9/2018 napísali MAT o 2,7 horšie a zo SJL napísali o 3,6 lepšie. 
 
§ 2. ods. 1 f Výchovno-vzdelávací program a učebný plán 
 
Štátny vzdelávací program v ZŠ 
 

Názov Základná škola 

Ročník Počet tried 

ŠVP 
Primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ 
ISCED 1 

4. 1 

Inovovaný ŠVP 
Primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ 
ISCED 1 

1.- 3. 3 

ŠVP 
Nižšie stredné vzdelávanie - 2. 
stupeň ZŠ ISCED 2 

8.– 9. 3 

Inovovaný ŠVP 
Nižšie stredné vzdelávanie - 2. 
stupeň ZŠ ISCED 2 

5.-7. 3 

 
 
 
Výchovný program v ŠKD 

Názov výchovného programu „Veselý úsmev“ 

Dátum vytvorenia/platnosti 04. 09. 2017 – 31. 08. 2021 

Dátum prerokovania v pedagogickej rade 27. 09. 2017 

Tematické oblasti výchovy Vzdelávacia 

 Spoločensko-vedná 

Pracovno-technická 



 

 

Prírodovedno-environmentálna 

Esteticko-výchovná 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

 

Školský učebný plán v ZŠ 

Primárne vzdelávanie 
1.stupeň 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet ročník 
primárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra    7 7 

anglický jazyk    3 3 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 
 

   4+1 4+1 

informatika    1 1 

Človek 
a príroda 

prvouka    0 0 

prírodoveda    2 2 

Človek 
a spoločnosť 

vlastiveda    2 2 

Človek 
a hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

   1 1 

Človek a svet 
práce 

pracovné vyučovanie    1 1 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova 
výtvarná výchova 

 
 

 
 

 
 

1 
1 

1 
1 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a športová výchova    2 2 

 základ    25 25 

voliteľné (disponibilné) hodiny    1 1 

spolu    26 26 

Legenda: za znamienkom + sú uvedené použité disponibilné hodiny v jednotlivých ročníkoch. 

Primárne vzdelávanie 
1.stupeň 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet ročník 
primárne vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. iŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 9 8 7+1  24+1 

anglický jazyk 1 2 3  3+3 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 
 

4+1 4+1 4+1  12+3 

informatika 0 0 1  1 

Človek 
a príroda 

prvouka 1 2 0  3+0 

prírodoveda 0 0 1  1+0 

Človek 
a spoločnosť 

vlastiveda 0 0 1  1+0 

Človek 
a hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

1 1 1  3+0 

Človek a svet 
práce 

pracovné vyučovanie 0 0 1  1+0 



 

 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova 
výtvarná výchova 

1 
2 

1 
2 

1 
1 

 
 

3+0 
5+0 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2  6+0 

 základ 20 20 23  63 

voliteľné (disponibilné) hodiny 2 3 2  7 

 spolu 22 23 25  70 

Legenda: za znamienkom + sú uvedené použité disponibilné hodiny v jednotlivých ročníkoch.  

Využitie týždňov: 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výučba 40 40 38 39 

Škola v prírode 0 0 0 1 

Plavecký výcvik 0 0 2 0 

 

Nižšie stredné vzdelávanie 
2.stupeň 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

5. 6. 7. 8. 9. ŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra    5 5 10          

anglický jazyk    3 3 6        

 nemecký jazyk    2 2 4 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 
 

   4+1 5 9+1 

informatika    1 0 1+0 

Človek 
a príroda 

fyzika    2 1+1 3+1 

chémia    2 1+1 3+1 

biológia    1 1+1 2+1 

Človek 
a spoločnosť 

dejepis    1 2 3 

geografia    1 1 2 

občianska náuka    1 1 2 

Človek 
a hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

   1 1 2 

Človek a svet 
práce 

technika    1+2 1+2 2+4 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova    1 1 2 

výtvarná výchova    1 1 2 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a športová výchova    2 2 4 

 základ    27 25 52 

voliteľné (disponibilné) hodiny    3 5 8 

spolu    30 30 60 

Legenda: za znamienkom + sú uvedené použité disponibilné hodiny v jednotlivých ročníkoch.  

Využitie týždňov: 

 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Výučba 40 40 39 40 40 

Lyžiarsky výcvik 0 0 1 0 0 

 



 

 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

0 0 0 0 

 

Nižšie stredné vzdelávanie 
2.stupeň 

vzdelávacia 
oblasť 

vyučovací predmet ročník 
nižšie stredné vzdelávanie 

5. 6. 7. 8. 9. iŠkVP 

Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 5 5 4+1    14+1        

anglický jazyk 3 3 3          9  

 nemecký jazyk 0 0 2   2 

Matematika 
a práca 
s informáciami 

matematika 
 

4+1 4+1 4+1   12+3 

informatika 1 1 1   3 

Človek 
a príroda 

fyzika 0 2 1   3 

chémia 0 0 2   2 

biológia 2 1+1 2   5+1 

Človek 
a spoločnosť 

dejepis 1+1 1+1 1   3+2 

geografia 2 1+1 1   4+1 

občianska náuka 0 1 1   2 

Človek 
a hodnoty 

etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

1 1 1   3 

Človek a svet 
práce 

technika 1+1 1 1+2   3+3 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1   3 

výtvarná výchova 1 1 1   3 

Zdravie a 
pohyb 

telesná a športová výchova 2 2 2   6 

 základ 24 25 26   75 

voliteľné (disponibilné) hodiny 3 4 4   11 

spolu 27 29 30   86 

Legenda: za znamienkom + sú uvedené použité disponibilné hodiny v jednotlivých ročníkoch.  

Využitie týždňov: 

 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Výučba 40 40 39 40 40 

Lyžiarsky výcvik 0 0 1 0 0 

 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

0 0 0 0 

 

Povinne voliteľné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Nemecký jazyk 7. 1 2 



 

 

Technika 7. 1 2 

 

Štruktúra tried 

 Počet tried Počet žiakov Počet individ. 
integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 17 0 

Bežných tried 9 188 14 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 10 205 14 

 

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

Údaje o zamestnancoch stav k 30. 06. 2018 

Celkový počet pedagogických a odborných zamestnancov školy: 18 

z toho kvalifikovaných učiteľov/učiteliek 18 

nekvalifikovaných učiteľov/učiteliek 0 

počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si 
kvalifikáciu 

0 

Celkový počet pedagogických zamestnancov v školskom klube detí: 2 

z toho kvalifikovaných vychovávateľov/vychovávateliek 2 

nekvalifikovaných vychovávateľov/vychovávateliek 0 

počet pedagogických zamestnancov doplňujúcich si 
kvalifikáciu 

0 

Počet odborných zamestnancov: 3 

 Z toho asistent učiteľa 2 

špeciálny pedagóg 1 

Jeden asistent učiteľa pracoval na čiastočný úväzok (0,25). Dopĺňal si úväzok ako učiteľ SJL 
kvalifikovane. 

Špeciálny pedagóg pracoval na čiastočný úväzok, na čiastočný úväzok pracoval zároveň ako učiteľ NBI 
(43,48) kvalifikovane . 

Celkový počet nepedagogických zamestnancov 14 

z toho  pracovníci školskej jedálne 5 

z toho vedúca školskej jedálne 1 

hlavná kuchárka 1 

kuchárka 1 

pomocné kuchárky 2 

prevádzkoví zamestnanci 6 

z toho školník  2 

upratovačka 4 

administratívny pracovník 1 

pracovník školskej knižnice 1 

Technik MAR 1 

 

Počet pedagogický zamestnancov sa v porovnaní s minulým školským rokom znížil o jedného nakoľko 
sa znížil počet tried z 11 na 10. 

 



 

 

 

Odbornosť vyučovania v ZŠ 

Vyučovací predmet Počet učiteľov vyučujúcich 
neodborne 

Týždenný počet neodborne 
odučených vyučovacích 

hodín 

Slovenský jazyk a literatúra 0 0 

Anglický jazyk 1 9 

Nemecký jazyk 0 0 

Matematika 0 0 

Informatika 2 4 

Technika 1 2 

Fyzika 0 0 

Biológia 0 0 

Dejepis 0 0 

Geografia 0 0 

Občianska výchova 1 5 

Etická výchova 0 0 

Náboženská výchova 0 0 

Hudobná výchova 1 2 

Výtvarná výchova 1 1 

Výchova umením 0 0 

Telesná a športová výchova 1 2 

Prírodoveda 0 0 

Vlastiveda 0 0 

Pracovné vyučovanie 1 1 

Spolu: 8 26 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane v triedach: 

Trieda Predmet Počet hodín 

4.A TSV 2 

PVC 1 

5.A HUV 1 

VYV 1 

6.A ANJ – 2. skupina 3 

VYV 1 

THD – 1. skupina 1 

INF 1 

OBN 1 

HUV 1 

7.A ANJ – 2. skupina 3 

THD – 2. skupina 1 

OBN 1 

INF -1. skupina 1 

8.A INF 1 

8.B OBN 1 

INF 1 

9.A ANJ – 2.skupina 3 

OBN  1 

 Spolu: 26 

 

Dôvodom pre neodborne odučené hodiny je nízky počet žiakov, tried a zamestnancov. 



 

 

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

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedagogických 
pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 
pracovníkov 

Počet úväzkov 
pedagogických 
pracovníkov 

Počet úväzkov 
nepedagogických 
pracovníkov 

TPP 18 14 18 13 

DPP 1 0 1 0 

Znížený 
úväzok 

0 7 2 6 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 1 0 1 

Legenda: TPP – trvalý pracovný pomer, DPP – druhý pracovný pomer, ZPS - 

Jeden pedagogický zamestnanec je na rodičovskej dovolenke. 

Od 1. januára 2018 v škole nepracuje nepedagogický pracovník so ZPS, nakoľko od 1. januára 2018 
požiadal o starobný dôchodok. 

Od 1. februára 2018 sa vrátil po rodičovskej dovolenke jeden pedagogickí zamestnanec. 

Jeden nepedagogický zamestnanec (hlavná kuchárka) požiadal o rozviazanie pracovného pomeru k 30. 
júnu 2018. 

Jeden pedagogický zamestnanec (vychovávateľka) požiadal o odchod do starobného dôchodku k 31. 
júlu 2018. 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 15 15 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 0 18 18 

 

Jeden pedagogický pracovník pracoval na 0,25 úväzku ako asistent učiteľa a jeden pedagogický 

pracovník na 0,50 ako špeciálny pedagóg.  

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 13(+ 1 RD) 0 

2.kvalifikačná skúška 2 0 

štúdium školského manažmentu 3 0 

funkčné vzdelávanie 2 1 

funkčné inovačné vzdelávanie 0 0 

špecializačné kvalifikačné 3 0 

postgraduál 0 0 

doplňujúce pedagogické 2 0 

vysokoškolské pedagogické 16 0 

vysokoškolské nepedagogické 2 0 

Legenda: RD – rodičovská dovolenka 

 



 

 

 
 
 
Vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2017/2018 
Kontinuálne vzdelávanie 

 
Forma vzdelávania 

Počet zamestnancov 

 začiatok 
vzdelávania 

pokračovanie 
vzdelávania 

skončenie 
vzdelávania 

Adaptačné vzdelávanie ZŠ 0 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Aktualizačné vzdelávanie ZŠ 3 0 3 

 ŠKD 0 0 0 

Inovačné vzdelávanie ZŠ 5 0 5 

 ŠKD 0 0 0 

Špecializačné štúdium ZŠ 0 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie ZŠ 0 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Funkčné vzdelávanie ZŠ 1 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Inovačné funkčné vzdelávanie ZŠ 0 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Iné formy ZŠ 0 0 0 

 ŠKD 0 0 0 

Spolu:  7 0 6 

 

P.č. Meno a priezvisko Názov kontinuálneho 

vzdelávania 

Prihlásené Ukončené 

1. Mária Hudeková Inovačné – Myšlienkové mapy 

vo vyučovacom procese 

2017 2018 

2. Mária Hudeková Aktualizačné – 1. atestácia 2017 2018 

3. Mária Hudeková Aktualizačné – Moderné 

prezentačné programy a ich 

využitie vo vyučovacom 

procese 

2017 2018 

4. Renáta Luptáková Aktualizačné – 1. atestácia 2017 2018 

5. Zuzana Vrbinárová Aktualizačné – Metódy čítania 

Biblie s porozumením 

2017 2018 

6. Oľga Bogová Inovačné – Riešenie 

problémových úloh metódami 

vedeckého poznania 

2017 2018 

7. Viera Hubočanová Aktualizačné – Využívanie 

interaktívnych technológií 

a interaktívnej tabule 

v edukačnom procese 

2018 2018 

8. Viera Hubočanová Inovačné – Myšlienkové mapy v 

edukácii 

2018 2018 

9. Viera Hubočanová Inovačné – Použitie digitálnych 

mobilných zariadení vo 

vzdelávaní 

2018 2018 

10. Viera Hubočanová Inovačné – Interaktívna tabuľa 

a multimédiá vo vzdelávaní 

2018 2018 

 

 



 

 

 

 
Atestácia Počet zamestnancov 

začali pokračovali ukončili 

1.atestácia 0 2 2 

2.atestácia 0 0 0 

Spolu: 0 2 2 

 
Funkčné vzdelávanie začala absolvovať Mgr. Alena Kubičková. 
1.atestáciu získala Mgr. Renáta Luptáková, PaedDr. Mária Hudeková, na  2. atestáciu sa prihlásili Mgr. 

Viera Hubočanová, PaedDr. Mária Hudeková. 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov 
zapojených 
do súťaže 

Okresné 
kolo 

Krajské 
kolo 

Národné 
kolo 

Medzinárod. 
kolo 

Odkaz Karolíny Brustleovej 
– literárna súťaž 

42   3.miesto  

Hviezdoslavov Kubín – 
recitačná súťaž 

204 2 účasť    

Olympiáda zo slovenského 
jazyka 

3 1 účasť    

Šaliansky Maťko – 
recitačná súťaž 

 2 účasť    

Tvoríme vlastnú knihu 3    3 účasť 

Dejepisná olympiáda 5 3/2 
úspešní 
riešitelia 

   

Medzníky II. svetovej vojny 5 5 účasť    

Expert geniality           10   1Top expert  

IQ olympiáda 45 2/1 
úspešný 
riešiteľ 

 1 účasť  

GQIQ (on-line) kvíz z GEG 
www. Mapaslovakia 

35   6 
úspešných 
riešiteľov 

 

Chemická olympiáda 1 1 úspešný 
riešiteľ, 
5.miesto 

   

Objavujeme čaro chémie 4   4 úspešní 
riešitelia 

 

Technická olympiáda 3 3 úspešní 
riešitelia 
6. a 7. 
miesto 

   

Matematická olympiáda 22 3/1 
úspešný 
riešiteľ  

   

Gvoboj – matematická súťaž 
- 2 kolá – jesenné a jarné 

4 4 účasť 
15. miesto 
16. miesto 

   

Pytagoriáda – matematická 
súťaž 

80 3/1 
úspešný 
riešiteľ 

   



 

 

Matematický klokan 30 8 úspešní 
riešitelia 

   

Slávik Slovenska – 
spevácka súťaž 

19 3/ 1x 
3.miesto, 
1 čestné 
uznanie 

   

VedoMOSTY - v rámci 
cezhraničného projektu 
súťaž v matematike 

12    1x1.miesto 
2x2.miesto 

VedoMOSTY - v rámci 
cezhraničného projektu 
súťaž vo fyzike 

12    3x1.miesto 
 

VedoMOSTY - v rámci 
cezhraničného projektu 
súťaž v biológii 

12    2x1.miesto 

1x remíza 

VedoMOSTY - v rámci 
cezhraničného projektu 
súťaž v anglickom jazyku 

12    2x1.miesto 
1x2.miesto 

Turnaj v minifutbale  – 
v rámci cezhraničného 
projektu VedoMOSTY 

7    1.miesto 

Stolnotenisový turnaj  – 
v rámci cezhraničného 
projektu VedoMOSTY 

4    družstvo 
1.miesto 
 
jednotlivci 1. 
a 3.miesto 

Majstrovstvá okresu 
v stolnom tenise žiakov 

3 účasť    

Beh do strečnianskych 
schodov 

2 účasť    

Olympijský beh 4 účasť    

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vo vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia 

V auguste sa obecných oslách SNP zúčastnili dve žiačky Paulína Papugová a Terézia Sršníková zo 

6.A 

V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka súťažil Ľubomír Isteník, 9. A. 

V novembri sa v našej škole uskutočnil Čitateľský maratón, do ktorého sa počas jednej hodiny zapojili  

všetci žiaci 2. – 4. ročníka, 5. a 9. ročníka,  Čítali ľudové rozprávky čítali žiaci I. stupňa a piataci 

a deviataci čítali príbehy z publikácie Detský čin roka. 

 

Deti z ŠKD sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy a vymenili si záložky s deťmi z ŠKD 

Konská. S úspechom sa v jednotlivých oddeleniach stretla súťaž v čítaní s porozumením - Čítankovo. 

 

27.10.2017 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa uskutočnil workshop cestovných kancelárií 
krajín sveta, kde sa zapojili žiaci všetkých tried ročníkov 5 – 9. 
 

V januári sa uskutočnil Šaliansky Maťko, súťaž v recitácii povesti, okresného kola  sa súťažil Marek 

Zavadzan, 7. A. 

Okresné kolo 64. ročníka  súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo vo februári, našu školu 

reprezentovali dve žiačky 6,A. 



 

 

Zapojili sme sa do literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej, ktorú organizuje obec  Podhorie. Je 

to celoslovenská súťaž. Na škole bolo zapojených 42 žiakov. Do súťaže boli zaslané práce troch žiak,  

3. miesto získala Daniela Bednárová, 5.A. 

V marci v ŠKD vyhlásili súťaž o najlepšie napísanú rozprávku – poviedku, víťazná práca s názvom Slon 

a zubár od Tomáša Kováčika z 3. A bola uverejnená v obecných novinách, v tomto mesiaci družinári 

častejšie navštevovali školskú knižnicu, zamerali sa na čítanie s porozumením v projekte Čítankovo. 

Tvoríme vlastnú knihu, medzinárodná slovensko-česko-poľská súťaž, do súťaže postúpili práce troch 

žiakov 4. ročníka. 

V marci v projekte cezhraničnej spolupráce VedoMOSTY v testovaní v anglickom jazyku súťažili za 

šiesty, siedmi a ôsmi ročník štvorčlenné družstvá. Získali sme dvakrát 1. miesto a jedenkrát 2. miesto. 

Na oslavách oslobodenia obce Lietavská Lúčka v apríli vystúpili s básňou Lenka Hubočanová 

a Barbora Grigová,7. A. 

Druhú májovú nedeľu na Deň matiek v kultúrnom programe na oslavách v obci Lietavská Lúčka 

vystúpili s divadielkom Čin - čin všetci žiaci 4. ročníka, 3 dievčatá zaspievali aj piesne, 10 žiaci druhého 

ročníka si pripravili tanec, žiaci prvého ročníka vystúpili s básňou, spevácky zbor z II. stupňa zaspieval 

pieseň v počte 12 žiakov, 8 žiaci vystupovali aj za spolupráce SZUŠ Lietavská Lúčka v hre na gitary 

a v speve. V recitačnom pásme v obci  Porúbka vystúpilo 12 žiakov. 

Pri príležitosti Svetového dňa poézie 21.3. 2018 vytvorila každá trieda vlastnú báseň, ktorá bola 
zverejnená v školskom časopise. 
 
Projekty 

žiaci 8. a 9. ročníka vypracovali projekt : Kniha vo filme  

Exkurzie 
Po stopách povesti - Lietavský hrad – 5. ročník v mesiaci jún 
Jasenová - Oravský hrad - Múzeum P. O. Hviezdoslava – 6. ročník a 8. B trieda 
Tajov - Banská Bystrica – rodný dom J. G. Tajovského -  7. ročník a 8. A trieda 
Rodný dom M. Kukučina – 6 a 8. ročník 
Štátne divadlo Košice- 9. ročník 
 

Vo vzdelávacej oblasti: Matematika a práca s informáciami 

V novembri 24.11.2017 sa konala matematická súťaž, ktorú organizuje Gymnázium Veľká Okružná 

v Žiline GvoBoj (jesenné kolo). Za našu školu sa tejto súťaže zúčastnili Anna Barčiaková 9.A, Marek 

Šutek 9.A, Kristián Grečnár 9.A, Ľuboslav Isteník 9.A, ktorí v tejto súťaži uspeli na 15. mieste. 

Matematická olympiáda -  do riešenia domáceho kola sa zapojilo 22 žiakov všetkých ročníkov 

z druhého stupňa. Úspešnými riešiteľmi domáceho kola bola Alexandra Sajdová 5.A, Anna Barčiaková  

6.A, Petra Babčaníková 6.A, Viktória Ševčíková 6.A. Ostatní žiaci neboli úspešní riešitelia domáceho 

kola. Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. apríla 2018. Úspešnou riešiteľkou okresného kola bola Petra 

Babčaníková zo 6.A.  

Pytagoriáda – v treťom a štvrtom ročníku prebehla matematická súťaž Pytagoriáda, 3 žiaci 4.ročníka  

postúpili do okresného kola v Žiline, všetci žiaci od piateho po ôsmy ročník riešili školské kolo 

Pytagoriády, úspešní žiaci boli poslaní do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2018. Úspešní 

riešitelia školského kola Pytagoriády boli: Petra Babčaníková 6.A, Anna Barčiaková 6.A a Matúš 

Štefánik 8.A. V okresnom kole bola úspešnou riešiteľkou Anna Barčiaková zo 6.A. 

Jarného kola súťaže GvoBoj sa zúčastnilo 4-členné družstvo žiakov 9. ročníka Kristián Grečnár, Marek 

Šutek, Ľubomír Isteník, Michal Gelatka. Žiaci sa umiestnili na 16. mieste z 26 družstiev.  



 

 

Matematický Klokan -  výsledky 12 žiakov I. stupňa boli zaslané a 7 z nich boli úspešnými riešiteľmi. 

Žiak 1. triedy sa stal školským šampiónom. Z II. stupňa sa súťaže zúčastnilo 28 žiakov, úspešnou 

riešiteľku bola Anna Barčiaková z 9.A. 

V marci 2018 v projekte cezhraničnej spolupráce VedoMOSTY v testovaní v matematike súťažili za 

šiesty až ôsmy ročník tri štvorčlenné družstvá. Získali sme jedenkrát 1. miesto a dvakrát 2.miesto.  

Projekty 
V rámci TVVP sa v jednotlivých ročníkoch uskutočnili tieto projekty. 

Dopravné nehody – projekt v tematickom celku riešenie aplikačných úloh v piatom ročníku 

Narodeninová torta – projekt v tematickom celku desatinné čísla v šiestom ročníku 

Narodeninová oslava – projekt v tematickom celku 0bsah štvorca a obdĺžnika v 6. r. 

Návrh parku – projekt v tematickom celku Štvoruholníky v 8. ročníku 

Deti ŠKD v rámci finančnej gramotnosti sa učili samostatnosti v nakupovaní. 
 

Vo vzdelávacej oblasti: Človek a príroda 

Žiaci prvého stupňa boli i v tomto školskom roku zapojení do projektu ALINO. Je to environmentálny 

projekt, v ktorom hravou formou cez mimozemšťana ALINA recykláciou obalov z hliníkového materiálu 

chceme naučiť žiakov separovať odpad. Motto projektu je Deti a Zem, nádej a dar. Žiaci súťažili, 

mesačne sa vyhodnocovalo, zároveň zapájali do separácie aj členov rodiny.  Spoločne prispievali  

k ochrane životného prostredia. Celoročnú súťaž v zbere hliníkového odpadu vyhrala 2.A trieda. 

Výtvarnú súťaž organizovanú Alinom vyhral J. Chmulík z 3.A. 

Dňa 21.9. 2017 sa pani učiteľka Bogová zúčastnila v Martine školenia k predmetu Technika, 

usporiadateľom bola firma RAABE, vydavateľ pracovných zošitov + metodiky. 

2.10.2017 sa žiaci 6.A zúčastnili exkurzie Invázne rastliny v okolí našej školy. 

13.10. 2017 sme zrealizovali exkurziu k toku Rajčianky s 9.A triedou, súčasť projektu Bezstavovce 

žijúce na dne Rajčianky.  

Dňa 18.10.2017 počas účelového cvičenia sme zriadili štyri stanovišťa zdravotnej prípravy v učebni 

biológie (KPR) a v triede (zlomenina predlaktia, zavolanie PP, alkoholické okuliare, meranie tepu a tlaku 

krvi).  

25.10. 2017 sme opäť zorganizovali Deň zvierat, žiaci priniesli do školy svojich domácich miláčikov, 

výstavu sme doplnili exponátmi z kabinetu biológie. 

 3.11.2017 po prednáške boli odovzdané balíčky pre dievčatá 7.A, ktoré sú súčasťou výchovno-

vzdelávacieho programu „Čas premien - Medzi nami dievčatami“. 

10.11.2017  sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, do okresného kola postúpili Samuel 

Sršník, Matej Struhár 8.A, Branislav Michalík 5.A. 

16.11.2017 sa konal workshop v Dopravnej akadémii v Žiline na tému „Zručnosti pre úspech“, ktorý 

je zameraný pre žiakov 9. ročníkov, z našej školy sa zúčastnili Dominika  Chovancová, Sarah Slotová, 

Kristián Bugáň. 

Na I. stupni v rámci Dopravnej výchovy predvádzali žiačky Alexandra Vavríková, Barbora Grigová 

KPR. 

 8.12.2017 sa žiaci a žiačky 8. ročníka Samuel Sršník, Matej Struhár, 7. ročníka Lenka Rybárová, 

Barbora Grigová zúčastnili celoslovenskej súťaže „Objavujeme čaro chémie“, v ktorej všetci naši žiaci 

sa stali úspešnými účastníkmi 

V cezhraničnom projekte VEDOMOSTY v apríli žiaci 6. a 8. ročníka získali v biológii 1. miesto, žiaci 7. 

ročníka remízu. 



 

 

23. 03.2018 sa Anna Barčiaková z 9.A stala úspešnou riešiteľkou získala 5. miesto na okresnom kole 

Chemickej olympiády. 

Žiaci 7. ročníka vypracovali postery na tému Zdravá výživa, následne boli najlepšie práce vystavené 

v školskej jedálni.  

V rámci Dňa Zeme 22.4. 2018 sa žiaci zapojili do čistenia a úpravy okolia našej školy. 

 

24.5.2018 žiaci 8. ročníka zrealizovali exkurziu do Prírodovedného múzea A. Kmeťa v Martine.  

Na chodbe školy pri príležitosti 80. výročia bola inštalovaná výstavka zhotovených jednoduchých 

výrobkov na THD, TCH.  

Od septembra 2017 turistický krúžok zorganizoval nasledovné akcie: Vedecká noc v Žiline, Jesenný 

výstup na Budzogáň, Slovenský Betlehem Rajecká Lesná, Budatínsky rínok, Novoročný výstup na 

Lietavský hrad, Fašiangy v Čičmanoch, Ľadový dom na Hrebienku, Otvorenie turistickej sezóny na 

Lietavskom hrade, Memoriál J. Gabčíka v Kasárňach v Žiline, Habakuky na Donovaloch, ktoré boli 

realizované v spolupráci s turistickým oddielom Lietavská Lúčka. 

 

Na krúžku Mladý ekovedec sa žiaci zapájali do rôznych celoslovenských súťaží: Malá, ale potrebná 

(batérie), Enviroprianie, Recyklohráčsky kútik. Dňa 21.11. 2017 sa konal v škole Čitateľský maratón, 

súčasťou toho bol aj Deň otvorených dverí. Žiaci krúžku Mladý ekovedec predvádzali návštevníkom v 

odbornej učebni biológie pozorovania trvalých preparátov  v digitálnom mikroskope, merali tlak krvi, 

odskúšali si alkoholické okuliare, žiaci zhotovili v priestoroch školských dielni vyvýšený záhon na 

pestovanie byliniek. 

 
Počas celého roka žiaci a zamestnanci školy separovali batérie, elektroodpad, tonery do tlačiarní, 
všetok sa odovzdal odberateľovi, zberatelia získavali symbolické odmeny, v rámci programu 
zbierambaterky.sk  naša škola zbiera do zberného boxu použité úsporné žiarivky.  

Recyklohry – organizátorom projektu je ASEKOL Bratislava,  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka - školský recyklačný program, ktorý prebieha celý školský rok,  systémovo rieši zber, separáciu, 

prepravu a zhodnotenie odpadov z prenosných batérií a elektroodpadu, prehlbuje znalosti žiakov 

v oblasti triedenia a recyklácie  odpadu  a umožňuje im osobnú skúsenosť so spätným odberom 

použitých drobných elektrozariadení.   

Na krúžku Mladý ekovedec sa žiaci zapájajú do rôznych celoslovenských súťaží: Malá, ale potrebná 

(batérie), Enviroprianie, Recyklohráčsky kútik. 

21.11. sa konal v škole Čitateľský maratón, súčasťou toho bol aj Deň otvorených dverí, žiaci krúžku 

Mladý ekovedec predvádzali návštevníkom v odbornej učebni biológie pozorovania trvalých preparátov  

v digitálnom mikroskope, merali tlak krvi, odskúšali si alkoholické okuliare 

Žiaci zhotovili v priestoroch školských dielni vyvýšený záhon na pestovanie byliniek. 

Počas celého roka žiaci a zamestnanci školy separovali batérie, elektroodpad, tonery do tlačiarní, 

všetko sa odovzdalo odberateľovi, zberatelia získali symbolické odmeny, v rámci programu 

zbierambaterky.sk  naša škola zbierala do zberného boxu použité úsporné žiarivky.  

 

Vo fyzike v projekte VedoMOSTY súťažili šiestaci, siedmaci a deviataci v 4-členných družstvách. 

Získali sme trikrát 1. miesto. 

 

 

 

 

 



 

 

Zber papiera - súťažný školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti 

triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im skúsenosť so samotným zberom papiera, a tak sa aj 

takýmto spôsobom osobne podieľať na ochrane prírody. 

 

Zber druhotných surovín – separovaný zber ( papier, tetrapaky, plasty, plastové vrchnáčiky, 

elektroodpad), boli zapojení všetci žiaci školy. 

Žiaci z ŠKD na environmentálnej výchove hovorili o odpadoch, ktoré triedili, zbierali vrchnáky, papier, 

vyrábali veci z odpadového materiálu a často upratovali priestory, kde sa hrali, hovorili o ochrane prírody 

a zúčastnili sa čistenia a otvárania studničky. 

Žiaci besedovali na témy: Ochrana lesov pred požiarmi, Ochrana životného prostredia, Liečivé rastliny, 

chránené územia SR, starostlivosť o zdravie a vypočuli si relácie: Nebezpečenstvo vypaľovania tráv, 

Deň Zeme. Zároveň si pripomenuli významné dni súvisiace s environmentálnou tematikou: Deň vody, 

Svetový deň zdravia, Deň boja proti fajčeniu,  Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. 

Uskutočnili sa cvičenia v prírode a vychádzky zamerané na pozorovanie prírody, negatívnych zásahov 

človeka do nej a spôsoby ich odstránenia, rozvíjanie environmentálneho vedomia žiakov. Triedy  

ozdobovali výrobky zhotovené z odpadových  materiálov, ktoré žiaci vyrobili na hodinách  výtvarnej 

výchovy a pracovného vyučovania.   

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Vo vzdelávacej oblasti: Človek a spoločnosť 

Dejepis 
Dňa 11. 11. 2016 o 11,11 hodine sa štvrtáci a piataci zúčastnili spomienky na obe svetové vojny pri 

pamätníku obetiam vojny v Lietavskej Lúčke, v tvorivých dielňach  žiaci k tejto príležitosti vytvorili 

červené divé maky – symbol utrpenia. 

Projekty 

5. ročník – 5.A projekty a prezentácie: História našej školy, Rímsky vojak, Eiffelova veža 
6. ročník – 6.A,B projekty a prezentácie: Muž doby medenej, Hrady a zámky v našom okolí 
7. ročník – 7.A,B projekty: Život našich predkov- starých Slovanov 
8. ročník – projekty: 1.svetová vojna, osobnosti SNH, prezentácie osobností 1.ČSR, Žilina v 19.storočí 
9. ročník – projekty: 2. svetová vojna, projekty a prezentácie- holokaust, koncentračné tábory 
 
Súťaže  

Okresné kolo dejepisnej olympiády – zúčastnili sa jej žiaci 6. A a 9. A, Kristián Grečnár z 9. ročníka 
bol úspešný riešiteľ a zo 6.A úspešnou riešiteľkou bola Sára Lašútová. 

Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show bolo zapojených 10 žiakov, 
najúspešnejšia Anna Barčiaková z 9.A bola TOP EXPERT. 

IQ olympiáda 2018 – regionálneho kola sa zúčastnili Marek Šutek z 9.A, Anna Barčiaková z 9.A bola 
v celoštátnom finále na Smolenickom zámku. 

Vedomostná súťaž „Medzníky 2.sv. vojny“- v okresnom kole boli žiaci Kristián Grečnár, Ľubomír 
Isteník, Samuel Talapka, Marek Šutek, M. Gelatka, žiaci 9.A. 

Exkurzie  

Uskutočnila sa dejepisná exkurzia 8. a 9.roč. Po stopách holokaustu v Oswiecime a náučný 
divadelno-šermiarsky program pre roč. 5.-9. ročníky “Cesta Slovanskou históriou“. 

Geografia 
Projekty 

5. a 6.ročník - miniprojekty k preberaným témam, ochrana prírody, ZOH 2018 



 

 

8. ročník – projekty, referáty Veľká Británia, prezentácia štátov Európy, ochrana životného prostredia 
9. ročník – 9.A projekty Zvyky, tradície, špeciality, folklór a gastronómia v SR, Žilina a okolie, 
Slovenské naj..., ŽSK, EXPO 2017, ochrana ŽP 
 
Súťaže 
 
7.12. 2017 sa uskutočnila geografická súťaž GQIQ, celoslovenská on-line olympiáda pre žiakov 5.-9. 
roč., zúčastnilo sa jej 35 žiakov, úspešní riešitelia Tomáš Hodas zo 7.A, Anna Barčiaková z 9.A, 
Katarína Kováčiková z 9.A, Lukáš Vanák z 8.B, Alexandra Vavríková z 8.B, Simona Jakubská z 8.B 
25.6.2018 prebehla putovná výstava Vlkolínec včera a dnes pri príležitosti 25.výročia zápisu do 
zoznamu UNESCO  
20.10. 2017 sa naša škola zapojila do kampane projektu Kvalita z našich regiónov, žiačky 9.ročníka 
pripravili ochutnávku slovenských výrobkov na prízemí našej školy, touto akciou sme  sa nepriamo 
zapojili do kampane od 16. do 22. 10. „Národný deň na podporu ekonomiky". 
 
Uskutočnili sa Relácie do školského rozhlasu, nástenky v triedach, výstavky žiackych prác: Apríl- 
mesiac lesov, lesné požiare, Deň Zeme, Svetový deň vody, Dni ochrany prírody, Svetový deň životného 
prostredia 
 
Besedy 
Dňa 16.2. 2018 sa žiaci 8.B a 9.A zúčastnili besedy s cestovateľom M. Chmeliarom. 
 
Občianska výchova 
Súťaže 

5. ročník – 5.A  projekty – Zdravý spôsob života                                                                                    
6.ročník - projekty História a súčasnosť obce, v ktorej žijem, Krajiny EÚ        
7. ročník – referáty, miniprojekty k preberanému učivu Svetový deň zvierat, Mesiac úcty k starším, 
Advent, Vianoce, Ochrana prírody, Moji rodičia, Stop šikanovaniu na školách 
8. ročník – 8.A projekty - Ochrana spotrebiteľa, OSN, Rodinné právo 
9. ročník – projekty Globálne problémy sveta, Ako sa stať podnikateľom 
 
 
 
Vo vzdelávacej oblasti: Človek a hodnoty 

Etická výchova 
Etická výchova bol neklasifikovaný predmet. Chýbali učebnice a pracovné zošity, žiaci využívali 
pomocný učebný text “Ako zmeniť sám seba“, internet, pracovné listy k preberaným témam, pracovné 
zošity získané vďaka denníku SME-SME V ŠKOLE v rámci projektu, do ktorého sme boli v minulosti 
zapojení. 

Realizovali sa relácie do školského  rozhlasu na témy: Deň duševného zdravia, Ochrana prírody, 
Svetový deň zvierat. 

25.10. 2017 sa podieľali prípravy výstavky domácich miláčikov a relácia do školského rozhlasu. 

Dňa 8.11. 2017 sa žiaci etickej výchovy zúčastnili v Krajskej knižnici v Žiline besedy na tému: Základy 
etikety a sprievodnej výstavy. 

7.3. 2018 žiaci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline z príležitosti Marec - mesiac knihy. 

Detský čin roka - príbeh dvoch našich žiakov sme poslali do kategórie Pomoc iným ľuďom, text 
uverejnený v brožúrke Detský čin rok 2018 

Dňa 10.5. žiaci 9.A a 14.6. 8.A,B navštívili Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke. 

V rámci metodického usmernenia o prevencii a riešení šikanovania žiakov v školách sa uskutočnili na 
škole dve besedy s pracovníkmi CPPPaP v Žiline 1.6 a 11.6. 2018 na tému šikanovania. 
 
Od 2.11. 2017 bola vyhlásená dobrovoľná verejná zbierka na podporu nevidiacim „Biela pastelka“- 

21.11. 2017 bola ukončená sumou 73eur. 



 

 

 

13.4. 2018 Deň narcisov- deň boja proti rakovine- zbierka na našej škole 180,77 eur. 

 
 
Náboženská výchova  

Projekty 

5.roč.- Liturgický rok, liturgické fakty, predmety a úkony 
6.roč.- projekt pomoci iným, ekologické problémy -zelený projekt 
7.roč.- Svetové náboženstvá- projektové vyučovanie 
8.roč.- Naši veľkí rodáci(kresťanské vzory)- projekt 
9.roč.- projekt – Jeden Boh a mnohí 
   

Vo vzdelávacej oblasti: Človek a svet práce   

V septembri a októbri na prvom stupni bola výstava ovocia a zeleniny.  

Žiaci čistili a okopávali kvety a kríky, zbierali kamene na trávnatom poraste v areáli školy. Na technike 

vyrobili žiaci zo 6. B suveníry a z 8. A model veterného generátora. Žiaci na prvom stupni a v ŠKD 

pravidelne čistili okolie školy a KD v Lietavskej Lúčke. 

Workshopu  Zručnosti pre úspech zameraný na žiakov 9. ročníka sa 15. 11. 2016 v Dopravnej 

akadémii Žilina zúčastnili  žiaci z 9. A: Samuel Beháň, Peter Istenik, Adrián Koleno. 

16.11. sa konal workschop v Dopravnej akadémii v Žiline na tému „Zručnosti pre úspech“, ktorý je 

zameraný pre žiakov 9. ročníkov., z našej školy sa zúčastnili D. Chovancová, S. Slotová, K. Bugáň, na 

chodbe školy pri príležitosti 80. výročia bola inštalovaná výstavka zhotovených jednoduchých 

výrobkov na THD, TCH.  

30.11. 2017 – okresné kolo technickej olympiády s nasledovným vyhodnotením: kategória A: Samuel 

Sršník, Matej Struhár  6. miesto, kategória B: Branislav Michalík 7. miesto.  

 

Vo vzdelávacej oblasti: Umenie a kultúra 

V septembri sa uskutočnil výchovný koncert s témou Muzikály predviedla dvojica hudobníkov: Jaroslav 

Gažo a  Radko Pažej.  

V mesiaci október na prvom stupni bola výstavka žiackych prác na tému ovocie a zelenina na jeseň, 

vo 4. ročníku na výtvarnej výchove vytvorili zeleninové strašidlá. 

V októbri pred jesennými prázdninami bola na ročníkoch 1- 4 jesenná diskotéka spojená so súťažou  

vyrezávaných tekvíc, rekordný počet 62 ks, ročníky 5-9 mali Workshop cestovných kancelárii. Triedy si 

vylosovalo krajiny, ktoré potom ich prezentovali v rámci workshopu pred ostatnými triedami.  

Imatrikulácie pre žiakov prvého a piateho ročníka  sa konali  v novembri 2017, program i súťaže 

pripravili žiaci deviateho ročníka.  

V novembri žiaci 3. a 5. ročníka kreslili plagát k Svetovému dňu boja proti fajčeniu 

V decembri na ročníkoch 1-4 mali boli tvorivé dielne, žiaci robili vianočné výrobky, zdobili medovníčky, 

ktoré im napiekli žiaci na krúžku Varím, varíš, varíme. 

November - dopravná výchova v ŠKD – kresby a výroba dopravných prostriedkov z odpadového 

materiálu. 

Dňa 16. 12. 2017 vystúpili žiaci našej školy vo vianočnom programe pod názvom  Umenie v srdci, žiaci 

sa predviedli svojimi básňami, piesňami a divadelným predstavením „ Vianočná tržnica“. 

22. 12. 2017 sa všetci žiaci zúčastnili filmového predstavenia v OC MAX. 



 

 

Všetci žiaci druhého stupňa vystúpili s programom na vianočnej  akadémii v škole 23. 12. 2017, žiaci 

na prvom stupni v tento deň v tvorivých dielňach pripravovali vianočné ozdoby. 

Žiaci z ŠKD na zápis detí do 1. ročníka vyrobili pekné darčeky. 

V apríli 2018 sa konalo v ZŠ Lietavská Lúčka školské kolo súťaže Slávik Slovenska. V troch 

kategóriách súťažilo   19 žiakov.  

Výsledky:  

I. kategória: 1. miesto získal Juraj Barčiak, 3.A 

II. kategória: 1. miesto – Anna Barčiaková, 6.A 

III. kategória: 1. miesto – Alexandra Vavríková, 8.B 

Víťazi v máji súťažili v okresnom kole v Žiline, Čestné uznanie dostal Juraj Barčiak. 

Členovia speváckeho zboru vystupovali na kultúrno-spoločenských akciách: Jesenné trhy a Umenie 

v srdci v obci Lietavská Lúčka, Deň učiteľov, besiedky ku Dňu matiek v obci Lietavská  Lúčka a Porúbka, 

na oslavách 80. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Májovej ulici a v júni Speváckej prehliadky 

v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. 

Deň matiek - v druhu májovú nedeľu v kultúrnom programe na oslavách v obci Lietavská Lúčka 

a Porúbka vystúpili žiaci prvého a druhého stupňa. 

V júni 2019 vystúpili žiaci z ŠKD v kultúrnom programe  Uvítanie detí do života v KD Lietavská Lúčka. 

Žiaci 5.-9. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Cyrano v 1. polroku, a divadelnej hry Ženský 

zákon v 2. polroku. 

Počas školského roka sme boli na vianočnom filmovom predstavení, na balete v Košiciach, na 

predstavení v Bábkovom divadle v Žiline.  

Žiačky 6. ročníka s básňou vystúpili na oslavách SNP, žiačky 9. ročníka recitovali na oslavách 

oslobodenia v obci v Lietavskej Lúčke. Taktiež žiačky 7. ročníka našej školy recitovali dňa 11. 11. 2017 

na spomienke za obete vojen pri pamätníku v obci.  

 

Vo vzdelávacej oblasti: Zdravie a pohyb 

Telesná a športová výchova 

V októbri 2017 a máji 2018 sa uskutočnili zimné a letné teoretické i praktické účelové cvičenia. 

Na hodinách TSV boli odohrané mini futbalové turnaje, mini turnaje v basketbale, hádzanej a vo 

vybíjanej. Tieto aktivity žiakov zaujali. 

V rámci športovej výchovy boli na našej škole vedené krúžky: turistický, futbalový, stolnotenisový 

a volejbalový. Žiačky volejbalového krúžku si dvakrát zmerali sily so súpermi v ZŠ Strečno. Žiaci 

futbalového krúžku boli súčasne aj v obecnom futbalovom oddiele, kde sa zúčastňovali futbalových 

zápasoch. 

Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v mesiaci február od 6. 2. 2017 do 10. 2. 2017, bol zorganizovaný pre 

žiakov siedmeho ročníka. Tento rok sa ho zúčastnilo celkom 28 žiakov, ktorí sa v malebnej dedinke 

Čičmany mali možnosť naučiť základy tohto náročného  ale krásneho zimného športu. 

Na Majstrovstvách okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok v Žiline sa i tento rok zúčastnili žiaci 

Mário Mikloš z 5.A, Sebastián Ďurana i Tomáš Somogyi zo 6.A, Marek Šutek z 9.A.     

Žiaci v ŠKD súťažili v jazdách na kolobežkách – kolobežkománia, zúčastnili sa zábavnej súťaže: 

Poznáš dopravné značky? 

Apríl – Bicykel je dopravný prostriedok – monitorovanie dodržiavania pravidiel cestnej dopravy, 

žiacka polícia ŽP, žiaci 1.-4. ročníka. 



 

 

V projekte cezhraničnej spolupráce VedoMOSTY v športovej časti v stolnom tenise sme ako družstvo 

získali prvé miesto. Prvé miesto ako jednotlivec získal Marek Šutek z 9. A a na treťom mieste sa 

umiestnil piatak Mário Mikloš, v minifutbale sme taktiež získali prvé miesto. 

Máj - Na bicykli bezpečne – súťaž pre žiakov 1.-4. ročníka, návšteva dopravného ihriska. 

Naša škola organizovala v októbri športový turnaj s fit loptou o pohár riaditeľky školy. Naše dve 

družstvá dievčat súperili so ZŠ Jarná, Žilina a ZŠ Lipová, Rajec. Umiestnili sa na druhom a štvrtom 

mieste. 

Dvaja chlapci 8.B triedy sa zúčastnili Behu do strečnianskych schodov. 

V júni v rámci Olympijského týždňa sa uskutočnil volejbalový turnaj s družstvami zo ZŠ Zaymusova 

Žilina a DC Lietavská Lúčka. Žiačky sa umiestnili na mieste.  

Žiačky 6. ročníka sa zúčastnili v Žiline Olympijského behu v rámci Olympijského dňa. 

20 žiaci 3. ročníka absolvovali v termíne od 2. 5. 2017 do 12. 5. 2017  základný plavecký kurz v ZŠ 

Martinská v Žiline. 

Na kolieskových korčuliach – súťaž na prvom stupni – o dodržiavaní a porušovaní pravidiel cestnej 

premávky. 

V ŠKD v rámci telovýchovnej činnosti využívali priestory telocvične a multifunkčného ihriska, medzi 

oddeleniami zorganizovali súťaž vo vybíjanej a vo futbale. 

V júni deti z ŠKD boli na koncoročnom výlete v Rajeckých Tepliciach, kde navštívili Múzeum železnice. 

Všetci žiaci 4. ročníka boli od 12. do 16. júna 2017 v škole v prírode v Starej Lesnej v Hoteli  Lesana. 

Od septembra 2017 turistický krúžok zorganizoval nasledovné akcie: Vedecká noc v Žiline, Jesenný 

výstup na Budzogáň, Slovenský Betlehem Rajecká Lesná, Budatínsky rínok, Novoročný výstup na 

Lietavský hrad, Fašiangy v Čičmanoch, Ľadový dom na Hrebienku, Otvorenie turistickej sezóny na 

Lietavskom hrade, Memoriál J. Gabčíka v Kasárňach v Žiline, Habakuky na Donovaloch.  

 

 

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

Národné projekty 

Názov projektu Vyhlasovateľ 
projektu 

Cieľ Zodpovednosť 

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných 
a stredných školách 

NUCEUM Testovanie v e-Teste a overenie kvality 
úloh v testových zošitoch 
v predmetoch: PRI, SJL, MAT, ANJ, 
čitateľská gramotnosť. 
 
(http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/pr
oject/21) 

Ing. Ondrej 
Roskoš 

Elektronizácia 
vzdelávacieho 
systému regionálneho 
vzdelávania 

MŠVVaŠ SR Vybudovanie a vytvorenie funkčného 
elektronického vzdelávacieho systému 
a uvedenie elektronických služieb do 
prevádzky. 

Ing. Ondrej 
Roskoš 

Komplexný 
poradenský systém 
prevencie 
a ovplyvňovania 
sociálno-
patologických javov 
v školskom prostredí 

VÚDPaP – 
Výskumný ústav 
detskej 
psychológie 
a patopsychológie 

Aktivity  zamerané na zefektívnenie 
systému výchovného poradenstva 
a prevencie v SR. 
 

Mgr. Zuzana 
Vrbinárová 
 
Mgr. Lena 
Lauková 



 

 

Podpora profesijnej 
orientácie žiakov 
základnej školy na 
odborné vzdelávanie 
a prípravu 
prostredníctvom 
rozvoja polytechnickej 
výchovy zameranej na 
rozvoj pracovných 
zručností a práca 
s talentami 

ŠIOV – Štátny 
inštitút odborného 
vzdelávania 

Udržateľnosť projektu Ing. Oľga 
Bogová 
 
Ing. Ondrej 
Roskoš 
 
PeadDr. Mária 
Hudeková  

Duálne vzdelávanie 
a zvýšenie atraktivity 
a kvality OVP 

ŠIOV – Štátny 
inštitút odborného 
vzdelávania 

Zvýšenie kvality odborného 
vzdelávania a prípravy reflektujúc na 
potreby trhu práce. 

Mgr. Lena 
Lauková 
 
Ing. Ondrej 
Roskoš 

Školské ovocie Ministerstvo 
pôdohospodárst
va 

Zvýšenie konzumáciu ovocia a 
zeleniny u detí, vplývanie na zmenu 
ich stravovacích návykov a 
predchádzanie chorobám z 
nadhmotnosti a obezity. 

Iveta Hudcovská 

Školské miesto Ministerstvo 
pôdohospodárst
va 

 Iveta Hudcovská 

Celoročné cezhraničné projekty 

Názov projektu Cieľ Typ projekty Partner Financovanie Zodpovednosť 

VedoMOSTY  
 
Porovnávanie 
škôl vo 
vedomostiach, 
literárnej 
činnosti, športe. 

cezhraničný 
projekt 

 

ZŠ s MŠ 
Horní Bečva 

 

zriaďovateľ, 
euro fondy 

koordinátori 
vyučujúci 

Spolupráca cez 
monitor 

cezhraničný 
projekt 

koordinátori 

Spoločný 
pohyb 
a komunikácia 
namiesto 
počítača 

cezhraničný 
projekt 

koordinátori 
vyučujúci 

Celoročné školské projekty 

Názov projektu Obsah projektu Zodpovednosť 

Čitateľská gramotnosť Aktivity na podporu čitateľskej 

gramotnosti – súťaže, popoludňajšie 

čitateľské aktivity 

Vypracovaný plán aktivít na podporu 

čitateľskej gramotnosti 

Plán aktivít začlenený do iŠkVP 

MZ 1-4, ŠKD, PK SJL, 

koordinátor čitateľskej 

gramotnosti 

Rok Jozefa Miloslava Hurbana  - 2017 

– 200 rokov od narodenia  

Aktivity, podujatia PK SJL 

PK DEJ 

Projekty zamerané na historické 

udalosti: 

- 100 rokov od vzniku Česko- 

Slovenska 

Aktivity, podujatia, exkurzie PK SJL 

PK DEJ 

VYV 



 

 

- 100 rokov od prijatia Martinskej 

deklarácie 

- 25 rokov od vzniku SR 

- 50 rokov od začiatku obrodného 

procesu v roku 1968 s dôrazom na 

osobnosť A. Dubčeka 

- 100 rokov od ukončenia I. svetovej 

vojny s dôrazom na M. R. Štefánika  

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

škole 

V tomto školskom roku sme na škole nemali vykonanú komplexnú inšpekciu. 

Ostatná tematická inšpekcia  pred školským rokom 2016/2017 bola vykonaná  v dňoch 08. 01. 

2013-10. 01. 2013 a následná inšpekcia č. 5008/2013-2014 dňa 04. 09. 2013. 

Predmetom inšpekcie bola kontrola súladu školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím 

programom v základnej škole.  

Závery: ŠkVP bol doplnený o časť týkajúcu sa spôsobu, podmienok ukončovania výchovy 

a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom vzdelaní, čím sa jeho štruktúra stala úplnou, v súlade 

s požiadavkami školského zákona. Zistený stav v plnení prijatého opatrenia bol v súlade so správou 

o splnení prijatých opatrení predložených RŠ. 

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

Priestorové podmienky 

Objekty/budovy – počet a ich účel: 3 

Budova ZŠ, Májová 5 kmeňové triedy, ŠKD – 2 miestnosti, počítačová 
učebňa, kabinety, šatňa, kotolňa 

Budova ZŠ, Skalka 34 kmeňové triedy, odborné učebne, dielne, školská 
kuchynka, školská knižnica, kabinety, šatňa, 
kotolňa  

Telocvičňa hala, šatne, sprchy, kabinety 

Budova ZŠ, Májová 5 (ročníky 1 - 4) 

Štandardné (kmeňové učebne) počet: 4 

stav: vyhovujúci 

Odborné učebne počet: 1  

stav: vyhovujúci 

odborné zameranie: počítačová učebňa 

Školský klub detí (miestnosti) počet: 2 

stav: vyhovujúci 

Budova ZŠ, Skalka 34 (ročníky 5 – 9 ) 

Štandardné (kmeňové učebne) počet:  6 

stav: vyhovujúci 

Odborné učebne počet: 10 

odborné zameranie učebne: stav: 

počítačová vyhovujúci 

jazyková vyhovujúci 



 

 

biológie vyhovujúci 

fyziky vyhovujúci 

chémie vyhovujúci 

hudobnej výchovy vyhovujúci 

literárnej výchovy vyhovujúci 

kuchynky čiastočne vyhovujúci 

pestovateľských prác čiastočne vyhovujúci 

dielne čiastočne vyhovujúci 

Telocvičňa počet: 1 

stav: vyhovujúci 

Školská jedáleň 

Výdajňa  počet: 1 

stav: vyhovujúci 

Kuchyňa počet: 1  

stav: vyhovujúci 

Materiálno – technické podmienky 

Základná škola stav: 

 

Vybavenosť štandardných 
(kmeňových) učební 

školským nábytkom: vyhovujúci 

učebnými pomôckami: vyhovujúci 

didaktickou technikou: vyhovujúci 

Vybavenosť odborných 
učební 

školským nábytkom: vyhovujúci 

odbornou literatúrou: vyhovujúci 

didaktickou technikou: vyhovujúci 

Iné materiálne a technické 
podmienky 

vybavenosť edukačnou 
interaktívnou a inou 
technikou: 

vyhovujúci 

prístup k internetu: vyhovujúci 

priemerný počet žiakov na 
jeden počítač: 

 

iné:  

 

Školský klub detí stav: 

Vybavenosť miestnosti školským nábytkom: vyhovujúci 

učebnými pomôckami: vyhovujúci 

didaktickou technikou: vyhovujúci 

hračky: vyhovujúci 

vybavenosť technikou: vyhovujúci 

 

Školská jedáleň stav: 

Výdajňa jedál nábytkom: vyhovujúci 

jedálenským riadom: vyhovujúci 

zariadením: vyhovujúci 

Školská kuchyňa kuchynským riadom: vyhovujúci 

pracovnou technikou: vyhovujúci 

iné:  



 

 

 

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 s využitím zelenej energie. Prestavba sa uskutočnila z eurofondov ako pilotný projekt pre 
Slovensko.  
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 
a sociálne zariadenie, budova je zateplená, všetky učebne sú zariadené novým žiackym nábytkom, 
vnútorné priestory sú vymaľované.  
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. 
Málo vyhovujúce sú priestory tzv. likusového baraku, kde sú umiestnené školské dielne. 
6 kmeňových žiackych tried je vybavených interaktívnou tabuľou s dataprojektorom.  
Škola  v rámci vyučovania využíva  počítačovú učebňu na prvom i druhom stupni ZŠ.  
Na prvom stupni je 19 počítačov, ktoré sú vybavené OS Windows XP a Windows 7, Windows Vista. 
Učebňa je využívaná na vyučovanie informatickej výchovy, informatiky a ďalších predmetov.  
V učebni je dataprojektor, interaktívna tabuľa a laserová tlačiareň. Počítače sú pripojené na 
internetovú sieť. 
Na prvom stupni každá trieda je vybavená dataprojektorom notebookom a interaktívnou tabuľou. Na 
vyučovanie sa využíva interaktívny softvér LangMaster – anglický jazyk. 
V učebni na druhom stupni je 28 nových moderných  počítačov. Sú vybavené operačným systémom 
Windows Vista a Office 2007. Ďalej je to softvér, ktorý sa využíva na vyučovanie informatiky – 
Imagine, LogoMotion, softvér na spracovanie zvuku a videá revelation SIGHT a na vyučovanie 
matematiky Cabri Geometry.  
Všetky PC sú napojené na internet a školskú sieť cez počítačový server. Všetky PC v  učebni  sú 
riadené pomocou  sieťového softvéru Visio. Tento softvér umožňuje riadiť triedu, sledovať aktivity 
študentov na učiteľskom počítači, prenáša obraz do učiteľovho PC zo žiackych PC a aj obraz na 
študentské počítače umožňuje,  aby učiteľ umožnil prístup študentov iba na vybrané stránky, alebo 
úplne vypnúť internet a tak zabrániť rozptyľovaniu pozornosti. Učiteľ môže povoliť iba tie aplikácie, 
ktoré chce, aby žiaci používali.  
Súčasťou vybavenia počítačovej učebne je dataprojektor, LCD televízor a laserová multifunkčná 
tlačiareň. 
Na vyučovanie cudzích jazykov v ročníkoch 5. – 9. máme zriadenú špeciálnu učebňu. Učebňa je 
vybavená  dvadsiatimi PC pre žiakov a jedným učiteľským. Na každom PC je nainštalovaný softvér na 
vyučovanie anglického a nemeckého jazyka a slovníky. Na učiteľskom PC je interaktívny softvér 
LangMaster. Súčasťou vybavenia učebne je aj interaktívny systém Mimio, vizualizér, dataprojektor, 
ozvučenie triedy a LCD televízor.   
Odborné učebne fyziky, biológie, hudobnej výchovy sú vybavené modernými IKT technológiami. 
V každej odbornej učebni je dataprojektor, interaktívny systém MIMIO a vizualizér, ktorý je možné spojiť 
s mikroskopom a obraz sledovať cez dataprojektor. 
Učebňa chémie okrem základných učebných pomôcok je vybavená dataprojektorom, interaktívnou 
tabuľou a notebookom, televízorom, videomikroskopom.  
Triedy v ročníkoch 6, 7, 8 sú vybavené  interaktívnou tabuľou. 
Každý učiteľ má pridelený notebook, pomocou ktorého tieto IKT ovláda a využíva v procese vyučovania. 
Môže ho využívať  aj na domácu prípravu na vyučovanie a na prezentáciu učiva. 
V každej učebni je LCD televízor, ktorý slúži na prezentovanie nového učiva alebo premietanie videa. 
Celá škola je prepojená pomocou wi-fi siete, čo umožňuje učiteľom v každej učebni využívať na 
notebooku internet.    

Školská knižnica má 4 počítače, dataprojektor, interaktívnu tabuľu a farebnú tlačiareň.  

Každý učiteľ má pridelený notebook, pomocou ktorého tieto IKT ovláda a využíva v procese 

vyučovania. Môže ho využívať  aj na domácu prípravu na vyučovanie a na prezentáciu učiva. 
Počítačová učebňa a učebňa jazykov sa využíva aj v rámci  krúžkovej činnosti.  



 

 

V rámci obnovy IKT sme v roku 2017 zakúpili päť nových  počítačov. 

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

Dotácie zo štátneho rozpočtu 

Normatívne finančné prostriedky na 
prenesené kompetencie na rok 2018 

413 781,00 € 

Na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ) 71 500 € 

 

Centrum voľného času 9. – 12. mesiac 2017 a 1. – 6. mesiac 2018 

Obecný úrad Lietavská Lúčka 3 510 € 

Obecný úrad Lietavská Svinná-Babkov 3 440 € 

Obecný úrad Porúbka    375 €  

Spolu: 7 325 € 

 
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením od rodičov alebo 
inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
 
 
 
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 
 

Vzdelávacie poukazy 9. – 12. mesiac 2017 a 1. – 6. 
mesiac 2018 

3 967,00 € 

 
Vzdelávacie poukazy boli poskytnuté do Centra voľného času a boli použité na výdavky spojené s jeho 
činnosťou. 
 
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
 

Rodičovské združenie – dar na CVČ za 
školský rok 2017/2018 

   236,40 € 

Poplatky za ŠKD 4 608,00 € 

 
Finančné prostriedky boli použité na mzdové a prevádzkové náklady CVČ a ŠKD. 
 
Iných finančných prostriedkov získaných podľa osobitného predpisu 
 

Vlastné príjmy ŠJ (réžia) za školský rok 
2017/2018 

10 544,40 € 

Vlastné príjmy ZŠ (prenájom) za školský rok 
2017/2018 

     716,88 € e 

Dopravné žiakov za školský rok 2017/2018   8 754,71 € 

 

Dopravné žiakom  s trvalým bydliskom v Lietavskej Svinnej, Babkove a Porúbke bolo vyplácané 
mesačne na čísla účtov rodičov. 

 

Finančné prostriedky na mzdu asistenta učiteľa 

Mzda asistenta učiteľa 12 400,00 € 

Finančné prostriedky na asistenta učiteľa sú do 31. augusta 2018 



 

 

Finančné prostriedky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Prostriedky na SZP 360,00 € 

 

Finančné prostriedky na zabezpečenie základného lyžiarskeho výcviku 

Prostriedky na základný lyžiarsky výcvik 3 251,04 € 

 

Finančné prostriedky na zabezpečenie školy v prírode 

Prostriedky na školu v prírode 1 900,00 € 

 
Čerpanie finančných prostriedkov je uverejnené vo Výkaze k správe o hospodárení 2017 na 
www.vykazy.sk, ID protokolu VPNXUCUKIY. 

§ 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 vedení krúžkovej činnosti. 

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

techniku, využívali sme sieť internetu, umožňovali žiakom pracovať na projektoch. 

Pri plnení špecifických cieľov pokračujeme v  projektoch cezhraničnej spolupráce so Základnou školou 

Horná Bečva v Českej republike – projekty Obecného úradu v Lietavskej Lúčke. V tomto školskom roku 

k predošlým dvom projektov cezhraničnej spolupráce pribudol tretí, v rámci ktorého bude vybudované 

volejbalovo basketbalovú ihrisko a spolupráca aj v rámci predmetu geografia – zemepis. 

Špecifický cieľ: Udržať výsledky v celoslovenskom  testovaní žiakov 9. ročníka T9/2018 nad úroveň 

priemeru žiakov Slovenska v predmetoch SJL, MAT sa v tomto roku nepodarilo splniť. V matematike 

sme pod úrovňou Slovenska – 4,9 %,  v slovenskom jazyku 3,2 %. V celoslovenskom testovaní 



 

 

piatakov T5/2017 v novembri 2017 sme boli nad úrovňou Slovenska v matematike +2,6%, 

v slovenskom jazyku + 0,7%.    

V plnej miere sa rozvinula činnosť centra voľného času, kde v pravidelnej činnosti pracovalo 15 krúžkov. 

Súkromná základná umelecká škola má sídlo v Lietavskej Lúčke. Žiaci sa vzdelávajú 

v hudobnom,  výtvarnom a dramatickom odbore. 

V tomto školskom roku šiesty rok pracoval  žiacky parlament, zainteresovali sme žiakov do riešenia 

problémov školy, ale i na jej propagáciu. 

Školské médiá – školský časopis Školské oko vyšiel elektronicky v štyroch vydaniach, rozhlasové 

vysielanie sa využívalo na aktuálne oznamy i na publicitu uskutočnených aktivít, relácie k významným 

dňom. 

§ 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: 

Výhodná poloha školy Internet 

Zrekonštruované budovy Skúsenosti s využívaním IKT vo vyučovaní 
všetkých predmetov 

Výborná materiálno technická vybavenosť školy Starostlivosť o nadaných žiakov 

Multimediálne učebne Starostlivosť o integrovaných,  začlenených 
žiakov 

Jazykové učebne Prezentácia školy na verejnosti 

Odborné učebne Výborná spolupráca školy a zriaďovateľa, 
realizácia projektov 

Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie Starostlivosť o životné prostredie, separovanie 
odpadu, zber papiera elektro odpadu, batérií 

Telocvičňa, multifunkčné ihrisko Centrum voľného času – rozvoj širokého spektra 
aktivít 

Úspešné rozmiestnenie žiakov na stredné školy Spolupráca so SZUŠ – hudobný, výtvarný odbor 
a tanečný    odbor – rozvoj    talentov 

Úzka spolupráca s MŠ Lietavská Lúčka Propagácia školy v miestnych médiách 

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

Slabými stránkami školy sú: 

P.č. Zlepšenie Návrh opatrení Termín Zodpovednosť 

1. Zlepšiť 
komunikáciu 
pedagogických 
zamestnancov so 
zákonnými 
zástupcami žiakov. 

Komunikovať s rodičmi cez pracovné 
e-maily v prípade výchovno-
vzdelávacích problémov žiakov, 
organizovať spoločné podujatia, 
prizývať rodičov na súťaže, aktivity 
školy. 

2018/2019 pedagogickí 
zamestnanci 

2. Spoločne 
ovplyvňovať a 
zlepšovať vzťah 
žiakov k škole 
a k pravidlám 

Diskutovať o pravidlách školského 
poriadku na triednických hodinách na 
začiatku ale i počas školského roka  
formou besedy na triednických 
hodinách a taktiež na zasadnutiach 
žiackeho parlamentu, spolupracovať 

2018/2019 triedni učitelia, 

koordinátor ŽP, 
vyučujúci,   
dozor konajúci 
učitelia 



 

 

školského 
poriadku. 

so žiakmi na doplnení alebo úprave 
niektorých bodov školského poriadku. 
Venovať sa rozboru porušenia 
školského poriadku hneď na 
vyučovacej hodine vyučujúcim alebo 
počas prestávok, školských podujatí. 
Upozorniť na porušenie školského 
poriadku ihneď triedneho učiteľa. 

3. Zlepšiť činnosť 
metodických 
orgánov v oblasti 
vzájomnej 
komunikácie 
o metódach 
a formách práce 
s integrovanými 
žiakmi. 

Dôsledne sa zamerať na 
zasadnutiach MO na rozbor správ 
z CPPPaP integrovaných 
a evidovaných žiakov. Dôsledne 
vypracovať IVVP a prílohy k IVVP za 
jednotlivé predmety. 
 

2018/2019 vedúci MO, 
vyučujúci 
predmetov, 
triedni učitelia 

 
 

Uskutočniť interné vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov. 

vedúci MO 

4. Zlepšiť výsledky 
v celoslovenskom 
testovaní T9/2019 

Zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie 
predmetov, iniciovať zapojenie 
všetkých žiakov do Kompara. 

2018/2019 vyučujúci SJL a 
MAT 

5. Vzdialené objekty 
školy, budovy 
netvoria jeden 
areál, žiaci I. a II. 
stupňa nepociťujú 
spolupatričnosť: 
ročníky 1-4 + ŠKD - 
Májová ulica 
ročníky 5-9 - Ulica 
Skalka 

Viac vzájomne komunikovať, zväčšiť 
nároky na koordinovanie činností. 
Spoločné podujatia celej školy. 

2018/2019 vedenie školy 

6. Znižujúci sa stav 
počtu žiakov, 
znižujúci sa počet 
tried 
i pedagogických 
zamestnancov. 

Prezentovať viac školu a jej činnosť 
na verejnosti. 

2018/2019 vedenie školy 

pedagogickí 
zamestnanci 

7. Slabšia 
pripravenosť žiakov 
v manuálnych 
zručnostiach. 

Venovať väčšiu pozornosť na 
hodinách THD ( 2 hod. navyše v 7. 
ročníku). 

2018/2019 vedenie školy 

vyučujúci THD 

8. Chýbajúce detské 
ihrisko na činnosť 
ŠKD. 

Spolupráca so zriaďovateľom pri 
vypracovaní projektu poprípade 
zabezpečiť  v spolupráci s 
rodičovským združením. 

2018/2019 vedenie školy 

 

 
 

Príležitosti: 

Možnosti z vonkajšieho prostredia 
umožňujúce zlepšenie a rozvoj školy 

Očakávaný prínos 

Dobrá poloha školy Možnosť získania žiakov z okolitých škôl, 
záujmová činnosť CVČ, možnosť vzdelávania  
a rozvoj talentu v SZUŠ. 

Existencia Európskych sociálnych 
fondov 
Projektová činnosť 

Možnosť získania finančných prostriedkov pre 
školu, projekt na obnovu športového areálu, 
rekonštrukcia lykusového baráku s odbornými 
učebňami (kuchynka, dielňa, pestovateľské 
práce), obecná knižnica. 

Existencia Národného programu Podpora zo strany štátu v oblasti IKT, v športovej 
činnosti, v záujmovej činnosti. 



 

 

Členstvo v Európskej únii Možnosť medzinárodnej spolupráce, projekt 
cezhraničnej spolupráce, trendy s využitím IKT. 

Skvalitnenie vyučovacieho procesu Absolventi kontinuálneho vzdelávania, výmena 
skúseností, spolupráca v rámci MO. 
Využitie polohy školy – blízko k histórii, k prírode 
– motivačné učenie v teréne. 

 

Riziká: 

Ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré 
znemožňujú dosahovať zámery a ciele 

Možnosti ich eliminovania 

Cena energií a služieb Podpora zo strany štátu, iné zdroje energie a jej 
šetrenie. 

Demografický vývin  Vytvorenie lepších sociálnych a ekonomických 
podmienok pre rodiny –vládny program. 
Racionalizáciou siete škôl a ponukou výsledkov 
školy zvýšiť vzhľadom na polohu počet žiakov 
školy. 

Financovanie školy – normatív na žiak, 
znižovaním počtu žiakov sa rovná znižovaniu 
financií z normatívu na žiaka. 

Zmena financovania školstva. 

 

§ 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 a Školské ovocie. Na relaxáciu žiakov sme zakúpili sedaciu súpravu na chodbu ročníkov 5 – 9. 

Na ročníkoch 1-4 majú na relaxáciu sedaciu súpravu na dolnej chodbe a v jednom oddelení ŠKD 

relaxačný kútik v triede. 

Začiatok vyučovania o: 7.45 hod. 

Začiatok a koniec činnosti školského klubu detí: 

začiatok rannej ŠKD o: 6.30 hod. 

koniec rannej ŠKD o: 7.30 hod. 

začiatok popoludňajšej ŠKD o: 11. 20 hod. 

koniec popoludňajšej ŠKD o: 16.00 – 16.30 hod. 

Jednozmenné vyučovanie len v dopoludňajších hodinách 

Koniec vyučovania o: 13.05 hod. 

Trvanie vyučovacej hodiny 45 min. 

Prestávky: 

trvanie malej prestávky 10 min. 

trvanie hlavnej (veľkej) prestávky po 3. 
vyučovacej hodine 

15 min. 

počas hlavnej prestávky sa žiaci zdržiavali 
mimo učebne na chodbách školy 

obedňajšia prestávka medzi 6. a 7. vyučovacou 
hodinou trvala 

30 min. 

obedňajšia prestávka žiakov sa začínala 
najneskôr po 6. vyučovacej hodine 

Vyučovanie v jednom slede v: v1. ročníku najviac 3x v týždni 5 
vyučovacích hodín 

 v 2. ročníku najviac 5 vyučovacích hodín 

v 3. a 4. ročníku najviac 2x v týždni po ž 
vyučovacích hodín 

v 5. a 9. ročníku najviac 6 vyučovacích hodín 



 

 

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku v 1. – 3. ročníku všetky predmety vyučoval 
triedny učiteľ okrem NBI. 

Vo 4. ročníku vyučovali viacerí pedagogickí 
zamestnanci 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Všetky aktivity, súťaže sa uskutočnili v rámci CVČ pri ZŠ Lietavská Lúčka. V pravidelnej činnosti 

v krúžkoch bolo zapojených 134 žiakov školy. Krúžky viedli pedagogickí zamestnanci školy  i externí 

pracovníci. 

Vzdelávacie poukazy a zapojenosť do záujmových útvarov Počet žiakov % 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov žiakom 207 100 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov 138  

Zapojenosť žiakov do záujmových útvarov (krúžkov) 138 100 

 

P.č. Názov záujmového útvaru (ZÚ) – krúžku Počet 
žiakov 

Meno vedúceho ZÚ 

1. Mediálny krúžok 9 Mgr. Vojtylová 

2. Hovorím po taliansky – začiatočníci 8 Mgr. Hvolková 

3. Mladý ekovedec 19 Ing. Bogová 

4. Stolný tenis 5 Čerňan 

5. Futbalový krúžok 1 – 4 24 Vavrík 

6. Futbalový krúžok 5 – 9 11 Vavrík 

7. Volejbalový krúžok 15 Kunová 

8. Varím, varíš, varíme 14 Bujdáková 

9. Pletieme, háčkujeme, šijeme pre seba 10 Mgr. Hvolková 

10. Krúžok šikovných rúk 12 PaedDr. Hudeková 

11. Turistický krúžok 1 – 4 9 Mgr. Kekelyová 

12. Turistický krúžok 5 – 9 10 Ing. Bogová 

13. Hasičský krúžok 18 Papuga 

 

Príležitostné a sezónne aktivity formou podujatí a súťaží: 
 

P.č. Názov podujatia Ročníky Počet žiakov 

1. Tekvicová diskotéka 1 – 4 77 

2. Súťaž vo vyrezávaní tekvíc 1 – 4 130 

3. Krajiny sveta – súťaž o najlepšie  5 – 9 130 

4. Fašiangový karneval 1 – 4 76 

5. Fašiangové aktivity 5 – 9 129 

6. O pohár riaditeľky školy 5 – 9  33 

7. Minifutbal 5 – 9  21 

8. Súťaž vo volejbale 5 – 9  12 

9. Súťaž v stolnom tenise 5 – 9  10 

10.  Beh do strečnianskych schodov 5 – 9  2 

11. Olympijský beh 5 – 9  3 

12. Imatrikulácie 1. a 5. ročníka 1 – 9  105 

13.  Čitateľský maratón 1 – 9  62 

14. Tekvicová diskotéka 1 – 4  77 

15. Workshop – krajiny sveta 5 - 9 130 

16. Návšteva kasárni 1 – 4  205 

17. Rozlúčka deviatakov 1 – 9  205 

18. Výstavka kníh 1 – 9  205 

19. Ochutnávka slovenských výrobkov 5 – 9  130 

20. Fašiangový karneval 1 – 4  76 



 

 

21. Fašiangové aktivity 5 – 9  129 

22. Ochutnávka jedál zo slovenských 
výrobkov 

5 – 9  129 

23. Dopoludnie s Dopraváčikom 1 – 4  77 

24.  Čitateľský maratón  ŠKD 58 

25.  Beseda so spisovateľkou 5 – 9  40 

24. Hodina dejepisu trochu inak 5 – 9  129 

 

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

Poskytovanie informácií rodičom o živote 
školy 

Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky 

1. Plenárne zasadnutie 

2. Triedne rodičovské združenia 

3. Školský časopis – Školské OKO 

4. Web sídlo školy 

5. Zasadnutia rodičovskej rady 

6. Obecný občasník 

7. Obecné tabule 

 

Poskytovanie informácií o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch, napredovaní, 
úspechoch a problémoch žiakov 

Uplatnené spôsoby, formy, prostriedky 

1. Triedne rodičovské združenia 

2. Individuálne pohovory s rodičmi 

3. Informácie cestou žiackej knižky 

4. Informácie cestou internetovej žiackej knižky 

 

Aktivity a podujatia školy pre rodičov 
žiakov 

Uskutočnené aktivity a podujatia 

1. Čitateľský maratón 

2. Imatrikulácie žiakov 1. a 5. ročníka 

3. Program žiakov – divadielko – 3. ročník 

4. Vianočné trhy  

 

Aktivity súvisiace so zapojením rodičov 
do života školy 

Uskutočnené aktivity a podujatia 

1. Tekvicová diskotéka 

2. Krajiny sveta 

3. Fašiangový karneval 

4. Fašiangové aktivity 

5. Ochutnávka jedál 

6. Vyvýšený záhon - rastliny 

7. Zabezpečenie materiálu na THD 

 
Spolupráca so združením rodičov a radou školy 
 

Spolupráca s rodičovskou radou Uskutočnené aktivity a podujatia 

1. Príspevok do CVČ 0,20 € na žiaka na mesiac 

2. Dokúpenie učebníc matematiky roč. 5 - 9 

3. Zakúpenie učebníc anglického jazyka 1 - 4 

4. Príspevok na vianočné filmové predstavenie 
žiakov 

5. Úhradu autobusu na MDD do kasárni 

6. Príspevok na plavecký výcvik 

7. Preplatenie cestovného na súťaže žiakom 

8.  Príspevky na odmeny v súťažiach 

9.  Príspevky na knižné odmeny na konci 
školského roka 

10.  Zakúpenie papierových vreckovej do tried na 
roč. 1 - 4 



 

 

11.  Zakúpenie toaletného papiera 

12. Zakúpenie farby a ďalšieho materiálu na náter 
plotu ZŠ Májová 

13. Zakúpenie zábavných panákov do ŠKD 

 

Spolupráca s radou školy Uskutočnené aktivity a podujatia 

1. Účasť na zasadnutiach Rady rodičov 

 3.  Spolupráca pri organizovaní spoločných 
podujatí 

Spolupráca s výchovnou komisiou Počet a spôsob riešenia výchovných problémov 
žiakov 

1. Neuskutočnilo sa žiadne zasadnutie. 

 

Spolupráca medzi rodičovskou radou a vedením školy je veľmi dobrá. 

§ 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. 
Všetky tri obce dávajú príspevok na CVČ všetkým prihláseným žiakom s trvalým pobytom v danej obci. 
Spolupracujeme aj pri prenose dôležitých informácii cestou obecných rozhlasov a obecných tabuli 
zákonným zástupcom žiakov. 

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. Zároveň sme im poskytovali 
jedenkrát do týždňa telocvičňu a zároveň v rámci Olympijského týždňa volejbalový turnaj učastníkom 
ktorého bola aj naša škola. 

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. Na Deň 
detí 3. 6. 2018 KST zorganizoval pre žiakov výlet na Donovaly na Habakuky. 

Hasičský zbor v Lietavskej Lúčke vychováva z radov našich žiakov mladých hasičov, člen hasičského 
zboru p. Pavol Papuga vedie hasičský krúžok v CVČ. 

Záver 

 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Bitušiaková                     V Lietavskej Lúčke 27.09. 2018 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.09.2018 

 

 

 


