
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2016/2017 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Andreja Radlinského  

Adresa školy Školská 694, 908 01 Kúty 

Telefón +421 34 6597268 

E-mail zsradlinskeho@gmail.com 

WWW stránka zskuty.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Kúty 

  Obecný úrad Kúty 

  Nám. Radlinského 981 

  908 01 Kúty 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľka 
PaedDr. Jana 
Mrázová 

034/6597808   riaditel@zskuty.sk 

Zástupkyňa 
riaditeľky 

Mgr. Renáta 
Antálková 

034/6597268   zastupca@zskuty.sk 

Vedúca školského 
stravovania 

Dana Škodová 034/6597540    jedalen@zskuty.sk 

Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda 
RNDr. Miroslava 
Matúšková, PhD. 

Miroslava. 
Matuskova@savba.sk 

pedagogickí 
zamestnanci 

Mgr. Jarmila Krajčíková jarkakrajcikova@centrum.sk  

  Mgr. Mariana Plašilová plasilova@gmail.com 

ostatní zamestnanci Gabriela Hnátová pam@zskuty.sk  

zástupcovia rodičov Ing. Daša Krátka dasa.kratka@kuty.sk  



  Marcela Ralbovská ralbovsky.romanek@gmail.com  

  Jarmila Královičová jarmilakralovicovaa@gmail.com 

 Petra Antálková antalkovap@gmail.com 

Zástupcovia 
zriaďovateľa 

RNDr. Miroslava 
Matúšková, PhD. 

Miroslava. 
Matuskova@savba.sk 

  Ing. Naďa Antálková nadaantalkova@gmail.com 

  Mgr. Iveta Šimunová iveta.simunova@gmail.com 

  PaedDr. Eva Turkovičová evickar@centrum.sk 

Poradné orgány školy 

Poradné orgány riaditeľa školy  

1. Gremiálna rada riaditeľa školy - prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce 
otázky celkovej činnosti školy. Zúčastňujú sa na nej podľa rozhodnutia riaditeľa školy 
a obsahu rokovania vedúci zamestnanci a ďalší pozvaní zamestnanci, najmä 
výchovný poradca, vedúci metodických orgánov, predsedovia komisií, zástupca 
výboru odborovej organizácie, rodičovskej rady a školskej rady, prípadne iné osoby.  

2. Pedagogická rada školy - je jednou z organizačných foriem činnosti 
pedagogického zboru, ktorá spája zodpovednosť riaditeľa školy so skupinovým 
poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Predstavuje 
najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v 
škole. Je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a 
priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku. O rokovaniach sa vedú 
zápisnice s prijatým uznesením.  

3. Predmetové komisie, metodické združenia - sú iniciatívnym orgánom 
riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, 
koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú 
na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.  

Samospávne orgány  

1. Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského - vyjadruje sa a presadzuje verejné 
záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov 
školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 
vedúcich zamestnancov tejto školy.  

2. Rodičovská rada pri ZŠ zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky 
rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a 
vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými 
pracovníkmi školy.  

 



Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Metodické združenie 
pre 1.-2. ročník +ŠKD 

Mgr. Iveta 
Pantáková 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
prírodoveda, prvouka, vlastiveda, telesná 
a športová výchova, výtvarná výchova, 
hudobná výchova, náboženská výchova, 
etická výchova  

Metodické združenie 
pre 3.-4. ročník 

Mgr. Veronika 
Reháková 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
prírodoveda, vlastiveda, informatická 
výchova, telesná výchova, výtvarná 
výchova, hudobná výchova, pracovné 
vyučovanie, náboženská výchova, etická 
výchova  

Predmetová komisia 
slovenský jazyk a 
literatúra 

Mgr. Hana 
Palkovičová 

slovenský jazyk a literatúra  

Predmetová komisia 
cudzie jazyky 

Mgr. Jarmila 
Krajčíková 

anglický jazyk, nemecký jazyk  

predmetová komisia 
prírodné vedy 

Mgr. Miroslava 
Valachovičová 

matematika, fyzika, chémia, informatika, 
technika  

Predmetová komisia 
spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Miriam 
Vlčková 

biológia, geografia, dejepis, občianska 
náuka  

Predmetová komisia 
výchovy 

Mgr. Amália 
Čulenová 

výtvarná výchova, hudobná výchova, 
telesná výchova, výchova umením, svet 
práce, náboženská výchova, etická 
výchova, telesná a športová výchova 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 367  

Počet tried: 17  

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

počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17  

počet žiakov 42 47 45 47 43 39 51 42 25 381 

z toho ŠVVP 0 1 0 0 0 0 3 3 0 7 

z toho v ŠKD 30 32 17 17 0 0 0 0 0 96 

 

 



§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Zápis do 1. ročníka  

V sobotu 1. apríla 2016 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Predškoláci prišli so 
svojimi rodičmi do budovy základnej školy, kde pre nich pani učiteľky pripravili 
pracovný list s rôznymi úlohami. Formou rozhovoru pani učiteľky zisťovali úroveň ich 
vedomostí  a schopností a ich pripravenosť na školu. Na pamiatku deti dostali 
darčeky, ktoré zhotovili pani vychovávateľky zo školského klubu detí. Rodičia si spolu 
s deťmi mali možnosť prezrieť školu – odborné učebne, školský klub detí, kde boli  
tvorivé dielne a školskú knižnicu.  

Zapísaných bolo 46 detí, z toho rodičia dvoch detí požiadali o odklad povinnej 
školskej dochádzky.  

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017  

V školskom roku 2016/2017 bolo v prijímacom procese 28 žiakov. Z toho 25 žiakov 9. 
ročníka, 1 žiak z 8. ročníka. Všetci žiaci boli úspešne umiestnení na stredné školy. 
Jeden žiak zo 6.. ročníka splnil desaťročnú povinnú školskú dochádzku. Jeden žiak 
siedmeho ročníka splnili desaťročnú povinnú školskú dochádzku a ide do pracovného 
pomeru. Jeden žiak 9. ročníka splnil povinnú desaťročnú dochádzku a ide do 
pracovného pomeru. 

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

Počet žiakov 0 0 1 1 1 25 28 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Ťažisko práce výchovného poradcu spočívalo okrem iného aj v rozmiestnení 15 - 16 
ročného dorastu. Všetci žiaci, ktorí si podali prihlášky na zvolené študijné odbory, boli 
prijatí a sú zapísaní na stredné školy takto:  

gymnázia - 7 žiakov  

ekonomické a obchodné SOŠ - 1 žiak 

technické a dopravné SOŠ -  3 žiaci  

zdravotnícke školy - 1 žiak  

poľnohospodárske/lesnícke SOŠ – 1 žiak 

ostatné SOŠ – 12 žiakov 



  
Gym. 
4.roč 

SOŠ 
Umelecké 

školy 
Zdravotnícke 

školy 
Pedagogické 

školy 
Spolu 

prihlásení 7 17 0 1 0 25 

prijatí 7 17 0 1 0 25 

% 
úspešnosti 

100 100 100 100 100 100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT NAV NEJ OBN PVO 

1.A       1,00      1,09 abs.      1,00 

1.B       1,00      1,45 abs.      1,36 

2.A       1,00     1,09 abs.      1,00 

2.B       1,00     1,30 abs.      1,08 

3.A 1,32      1,00  abs.   1,68 abs.       

3.B 1,48      1,00  abs.   1,43 abs.       

4.A 1,82      1,00  abs.   1,68 abs.      

4.B 1,57      1,00  abs.   1,83 abs.      

5.A 2,19 2,19 1,86   3,00 1,00   1,19 2,33 1,00    

5.B 1,41 1,50 1,32   2,09 1,00   1,00 1,82 1,00    

6.A 2,59 2,88 2,24   3,29 1,00   1,00 2,41 1,00    

6.B 2,06 2,00 1,83   2,89 1,00   1,00 2,22 1,00    

7.A 2,31 2,31 2,27   2,69 1,08   1,00 2,42 1,00    

7.B 2,24 2,08 1,96   2,80 1,00   1,12 2,24 1,00    

8.A 2,35 2,50 2,45   2,75    1,00 2,85 1,00    

8.B 2,18 2,14 1,96   2,27    1,00 2,32 1,00    

9.A 2,48 2,44 2,36   2,88    1,00 2,44 1,00    

 

Trieda PDA SJL Spr SVP TECH TSV VLA VYU VYV 

1.A  1,29 1,00   1,00   1,00 

1.B  1,59 1,00   1,00   1,00 

2.A  1,26 1,00   1,00   1,00 

2.B  1,30 1,00   1,00   1,00 

3.A 1,36 1,73 1,05   1,00 1,82  1,00 

3.B 1,57 1,52 1,00   1,00 1,52  1,00 

4.A 1,55 1,95 1,00   1,00 1,59  1,00 

4.B 1,70 1,83 1,00   1,00 1,70  1,00 

5.A  2,62 1,05  1,29 1,10   1,00 

5.B  2,09 1,00  1,00 1,00   1,00 

6.A  2,82 1,00  1,41 1,06   1,00 

6.B  2,50 1,00  1,11 1,00   1,00 

7.A  2,58 1,08 1,00 1,00 1,15   1,00 



7.B  2,40 1,12 1,00 1,00 1,28   1,00 

8.A  2,70 1,25 1,00 1,00 1,11  1,00  

8.B  2,50 1,14 1,00 1,00 1,18  1,00  

9.A  2,64 1,36   1,00  1,00  

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 21 21 0 0 

1.B 22 21 1 0 

2.A 23 23 0 0 

2.B 23 22 1 0 

3.A 22 22 0 0 

3.B 23    

4.A 22 22 0 0 

4.B 23 23 0 0 

5.A 21 19 2 0 

5.B 22 22 0 0 

6.A 19 15 3 1 

6.B 19 18 1 0 

7.A 26 25 1 0 

7.B 25 24 1 0 

8.A 20 19 1 0 

8.B 22 21 1 0 

9.A 25 25 0 0 

 

Žiaci, ktorí neprospeli z jedného alebo dvoch predmetov mali povolené 
riaditeľkou vykonať v auguste opravné skúšky. Všetci boli úspešní. 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zam. 

hodiny 
žiakov 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 21 845 40,24 845 40,24 0 0 

1.B 22 940 42,73 926 42,09 14 0,64 

2.A 23 765 33,26 765 33,26 0 0 

2.B 23 715 31,09 715 31,09 0 0 

3.A 22 953 43,32 935 42,50 18 0,82 

3.B 23 1175 51,09 1173 51,00 2 0,09 



4.A 22 1472 66,91 1456 66,18 16 0,73 

4.B 23 637 27,70 637 27,70 0 0 

5.A 21 993 47,29 993 47,29 0 0 

5.B 22 912 41,45 912 41,45 0 0 

6.A 19 1183 62,26 1183 62,26 0 0 

6.B 19 1385 72,89 1385 72,89 0 0 

7.A 26 1281 49,27 1239 47,65 42 1,62 

7.B 25 1207 48,28 1139 45,56 68 2,72 

8.A 20 1007 50,35 980 49,00 27 1,35 

8.B 22 877 39,86 864 39,27 13 0,59 

9.A 25 1702 68,08 1612 64,48 90 3,60 

Výsledky externých meraní 

Testovania T9-2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 a zúčastnilo sa ho 25 žiakov 
deviateho ročníka. Testovanie bolo dobre organizačne zabezpečené, za účasti 
externého dozoru zo ZŠ Sekule. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerná úspešnosť v rámci SR 

Monitor SJL 25 58,70% 61,20% 

Monitor MAT 25 60,20% 56,40% 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Zoznam uplatňovaných školských učebných plánov  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
1.ročník 

Voliteľné 
hodiny  

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 
 

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1  

Človek a príroda, 
Človek a spoločnosť 

Prvouka 1 
 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1   

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2   

  Hudobná výchova 1   



Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
výchova  

3 1  

Spolu  
 

22 2  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
2. ročník 

Voliteľné 
hodiny  

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

9 1 

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1 

Človek a príroda, 
Človek a spoločnosť 

Prvouka 2 
 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 
 

  Hudobná výchova 1   

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
výchova  

3 1  

Spolu  
 

23 3  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
3. ročník 

Voliteľné 
hodiny  

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

8 2  

  Anglický jazyk 3   

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 2  

  Informatická výchova 1   

Príroda a spoločnosť Prírodoveda  1   

  Vlastiveda 1   

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 1  

  Hudobná výchova 1   

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 
 

Spolu  
 

25 5  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
4. ročník 

Voliteľné 
hodiny  

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

8 2  



  Anglický jazyk 3   

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 4 1  

  Informatická výchova 1   

Príroda a spoločnosť Prírodoveda  2 1 

  Vlastiveda 2 1 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 
 

  Hudobná výchova 1   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 
 

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2 
 

Spolu  
 

26 5 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
5. ročník 

Voliteľné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

5 
 

  Anglický jazyk 4 1 

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1  

  Informatika 1 
 

Človek a príroda Biológia 2   

Človek a spoločnosť Dejepis 1 
 

  Geografia 2 
 

 Človek a svet práce Technika 2  1 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 
 

  Hudobná výchova 1   

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
výchova 

2 
 

Spolu  
 

27 3 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
6. ročník 

Voliteľné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

5 
 

  Anglický jazyk 4 1 



Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1  

  Informatika 1 
 

Človek a príroda Biológia 1 
 

  Fyzika 2   

Človek a spoločnosť Dejepis 1 
 

  Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1   

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Človek a svet práce Technika 2 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 
 

  Hudobná výchova 1   

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
výchova 

2 
 

Spolu  
 

29 4 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
7. ročník 

Voliteľné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

5 1  

  1. cudzí jazyk 3   

  2. cudzí jazyk 2 1 

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1,5  

  Informatika 1 0,5 

Človek a príroda Biológia 2 0,5  

  Fyzika 1   

  Chémia 1 0,5 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 
 

  Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1   

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 
 

Človek a svet práce Svet práce 0,5 
 

  Technika 0,5   

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 
 

  Hudobná výchova 1   



Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
vých. 

2 
 

Spolu  
 

30 
 

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
8. ročník 

Voliteľné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

5 
 

  1. cudzí jazyk 3   

  2. cudzí jazyk 2 1 

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 5 1  

  Informatika 1 0,5 

Človek a príroda Biológia 2 1  

  Fyzika 2   

  Chémia 1   

Človek a spoločnosť Dejepis 1 
 

Geografia Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1 0,5 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 0,5  

Človek a svet práce Svet práce 0,5 
 

  Technika 0.5   

Umenie a kultúra Výchova umením 1 0,5  

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
vých. 

2 
 

Spolu  
 

30 6  

Vzdelávacia oblasť Predmety 
Počet hodín - 
9. ročník 

Voliteľné 
hodiny 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

6 1  

  1. cudzí jazyk 3   

  2. cudzí jazyk 
 

  

Matematika a práca s 
informáciami  

Matematika 6 2  

  Informatika 1 0,5 

Človek a príroda Biológia 1 
 

  Fyzika 2   



  Chémia 2   

Človek a spoločnosť Dejepis 1 
 

  Geografia 2 1 

  Občianska náuka 1 0,5 

Človek a hodnoty 
Etická/náboženská 
výchova  

1 0,5  

Umenie a kultúra Výchova umením 1 0,5  

Zdravie a pohyb  
Telesná a športová 
vých. 

2 
 

Spolu  
 

30 6 

Nepovinné predmety 

V školskom roku 2016/2017 na I. a II. stupni neexistovala žiadna hodinová dotácia 
na nepovinné predmety, preto sa nevyučovali.  

Rozširujúce hodiny 

Prvý a druhý ročník pracovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. 
Hodinovo posilnené boli predmety matematika a telesná a športová výchova v prvom 
ročníku a matematika, slovenský jazyk a literatúra a telesná a športová výchova 
v druhom ročníku. Ročníky 3 - 4 pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu 
ISCED 1 - v ňom boli hodinovo posilnené tieto vyučovacie predmety: slovenský jazyk 
a literatúra, matematika, výtvarná výchova v 3. ročníku, slovenský jazyk a literatúra, 
matematika, prírodoveda, vlastiveda v 4. ročníku.  

Piaty a šiesty ročník pracovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. 
Hodinovo posilnené boli predmety matematika, technika a anglický jazyk v piatom 
ročníku a anglický jazyk, matematika, technika a geografia v šiestom ročníku.  
Ročníky 7 - 9 pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 2- v ňom 
boli hodinovo posilnené tieto vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, 2. 
cudzí jazyk, matematika, informatika, biológia, chémia, geografia v 7. ročníku, 
slovenský jazyk a literatúra, 2. cudzí jazyk, matematika, informatika, biológia, 
geografia, občianska náuka, etická/náboženská výchova, výchova umením v 8. 
ročníku, slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, geografia, občianska 
náuka, etická/náboženská výchova, výchova umením v 9. ročníku.  

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 43 0 

Bežných tried 15 338 7 

Špeciálnych tried 0 0 0 



Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 17 381 7 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

K 30. júnu 2017 bolo v pracovnom pomere na Základnej škole Andreja Radlinského 
27 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických zamestnancov. 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

Trvalý pracovný pomer 26 14 

Súbežný pracovný pomer 0 1 

Pracovný pomer na dobu určitú 2 0 

Znížený úväzok 2 2 

ZPS 1 0 

Na dohodu 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 24 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 0 28 28 

Predmety vyučované bez odbornej kvalifikácie 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

3.A Anglický jazyk 3 

3.B Anglický jazyk 3 

4.A Anglický jazyk 3 

4.B Anglický jazyk 3 

5.A Informatika 1 

  Biológia 2 

 Anglický jazyk 4 

 Výtvarná výchova 1 

 Hudobná výchova 1 

5.B Informatika 1 

 Biológia 2 



  Hudobná výchova 1 

 Anglický jazyk 4 

 Matematika 5 

 Výtvarná výchova 1 

6.A Informatika 1 

 Fyzika 2 

 Biológia 1 

 Hudobná výchova 1 

6.B Biológia 1 

  Hudobná výchova 1 

  Fyzika 2 

  Informatika 1 

 Výtvarná výchova 1 

7.A Hudobná výchova 1 

 Technika 1 

 Biológia 2 

 Svet práce 1 

  Informatika 1 

7.B Technika 1 

 Svet práce 1 

  Informatika 1 

8.A Biológia 2 

 Informatika 1 

 Výchova umením 1 

 Technika 1 

 Svet práce 1 

8.B Biológia 2 

 Nemecký jazyk 2 

 Technika 1 

 Svet práce 1 

 Informatika 1 

 Výchova umením 1 

9.A Biológia 1 

  Informatika 1 

  Výchova umením 1 

 

 

 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Počas školského roka 2016/2017 absolvovali pedagógovia overenie profesijných 
kompetencií, zúčastňovali sa metodických dní alebo konferencií k jednotlivým 
vyučovacím predmetom. Viacerí pedagógovia si v tomto školskom roku podali 
prihlášky na školenia rôzneho typu, ktoré organizuje MPC v Bratislave alebo v 
Trnave. Adaptačné vzdelávanie v tomto školskom roku na našej škole absolvovali 2 
pedagogickí zamestnanci. Druhú atestáciu v tomto školskom roku vykonali 2 
pedagogickí zamestnanci. Príprava na prvú atestáciu prebieha u 1 pedagogického 
zamestnanca a na druhú atestáciu prebieha u 2 pedagógov. 

 

Ďalšie vzdelávanie v šk. roku 
2016/2017 

Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 2 2 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné štúdium 0 0 

Vlastné aktualizačné štúdium 2 1 

Prípravné atestačné 0 3 

Inovačné štúdium 1 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Meno 
žiaka 

Kolo Kategória Umiestnenie Vyučujúci 

Hurbanov 
pamätník 

Andrea 
Krátka 

obvodné    1. miesto 
PaedDr. 
Habancová 

  
Matej 
Kubina 

obvodné   2. miesto 
Mgr. 
Palkovičová 

  
Jakub 
Ralbovský 

obvodné   3. miesto Mgr. Reháková 

  
Andrea 
Krátka 

okresné   2.miesto 
PaedDr. 
Habancová 

Radlinského Kúty Branko  próza 1.miesto Mgr. Arpášová 



Matúšek 

  
Karin 
Rišková 

 próza 2.miesto Mgr. Ábelová 

 
Richard 
Polák 

 poézia 2.miesto Mgr. Arpášová 

Olympiáda v SJL 
Simona 
Hesková 

okresné C 2. miesto Mgr. Jurigová 

Biblická 
olympiáda 

Húšťavová 
I., Drábek, 
Budovičová 
K. 

obvodné 1.  3. miesto 
Mgr. 
Polachová 

Geografická 
olympiáda 

Samuel 
Antálek 

okresné 
 

2. miesto Mgr. Vlčková 

Matematická 
olympiáda 

Simona 
Škodová 

okresné Z9 1. miesto 
Mgr. 
Valachovičová 

 
Simona 
Škodová 

krajské Z9 8. miesto 
Mgr. 
Valachovičová 

Chemická 
olympiáda 

Simona 
Škodová 

okresné D 
Úspešný 
riešiteľ 

RNDr. 
Blaškovičová 

 
Simona 
Škodová 

okresné D 
Úspešný 
riešiteľ 

RNDr. 
Blaškovičová 

Biologická 
olympiáda 

Michal 
Drábek 

okresné  3. miesto 
Mgr. 
Michálková 

Olympiáda v NEJ 
Kevin 
Tramitsch 

obvodné 1A 1.miesto 
Mgr. 
Krajčíková 

 
Erika 
Škodová 

obvodné 1A 2.miesto 
Mgr. 
Krajčíková 

 
Simona 
Škodová 

obvodné 1B 2.miesto 
Mgr. 
Krajčíková 

Olympiáda v ANJ 
Simona 
Kalková 

obvodné 1A 5.miesto Mgr. Plašilová 

Slávik Slovenska 
Vanessa 
Antálková 

  3.miesto 
Ľubomíra 
Pechová 

 
Jakub 
Ralbovský 

  1.miesto 
Ľubomíra 
Pechová 

Mladý záhradkár 
Karin 
Kováčová 

okresné j 3.miesto Mgr. Mihálová 

Súťaž mladých 
poľovníkov 

Matúš 
Budovič 

regionáln
e 

jednotlivec 4.miesto Mgr. Mihálová 

 
Adela 
Pavelková 

regionáln
e 

jednotlivec 5.miesto Mgr. Mihálová 

   družstvo 2.miesto Mgr. Mihálová 

Stolný tenis Nemček, okresné družstvo 1.miesto Mgr. Kucharič 



Uhlík, 
Ralbovský 
A., 
Ralbovský R 

 

Nemček, 
Uhlík, 
Ralbovský 
A., 
Ralbovský R 

krajské družstvo 2.miesto Mgr. Kucharič 

Volejbal 

Daniš,Kalčík 
Kovarovič, 
Gúth,Hutta, 
Krátky V., 
Novák,Sálus 
Smolinský, 
Daniel P., 
Mucha 

okresné  1.miesto Mgr. Krídl 

 

Daniš,Kalčík 
Kovarovič, 
Gúth,Hutta, 
Krátky V., 
Novák,Sálus 
Smolinský, 
Daniel P., 
Mucha 

krajské  1.miesto Mgr. Krídl 

 

Daniš,Kalčík 
Kovarovič, 
Gúth,Hutta, 
Krátky V., 
Novák,Sálus 
Smolinský, 
Daniel P., 
Mucha 

celoslove
nské 

 6.miesto Mgr. Krídl 

Midicoolvolleybal 

Novák, 
Kalčík, 
Mucha, 
Krátky V., 
Sálus, 
Smolinský 

celoslove
nské 

 6.miesto Mgr. Krídl 

Minicoolvolleybal 

Sálus, 
Smolinský, 
Kovarovič, 
Daniš, 
Kalčík 

celoslove
nské 

 6. miesto Mgr. Krídl 

PRO SLAVIS  
celoslove
nské 

Školský 
časopis 

Cena Matice 
Slovenskej 

Mgr. Ryšková 



 

Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany – okresné 

kolo - ocenená práca 

PRO SLAVIS 2016 – celoslovenská súťaž – cena Matice slovenskej v 2. kategórii za 

časopis Školáčik 

Bronzový diplom  za aktívnu účasť v súťaži „Hovorme o jedle“ 

Cena za literárnu súťaž „Prečo jem slovenské potraviny“ 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Webovú stránku školy spravoval Mgr. Martin Kucharič. Stránku pravidelne dopĺňal o 
nové udalosti. V decembri a júli sme priblížili činnosť našej školy prostredníctvom 
článkov, ktoré boli uverejnené v občasníku obce - Kúcan.  

Škola sa prezentuje na verejnosti svojou výchovno-vzdelávacou činnosťou, bohatou 
mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami.  

Medzi aktivity, ktorými sa dostávame do povedomia verejnosti sú: zápis do 1. 
ročníka, imatrikulácia prvákov, šarkaniáda, Deň učiteľov, Deň Zeme, rozlúčka so 
žiakmi 9. ročníka, priateľské volejbalové zápasy medzi učiteľmi okolitých škôl, 
Medzinárodný deň školských knižníc, Deň jabĺk, Týždeň zdravej výživy, Mikuláš, 
vianočné besiedky, detský karneval, rodičovský ples, Deň narcisov, Deň vody, Deň 
detskej knihy, Deň matiek - rozhlasová relácia, Deň otcov - rozhlasová relácia, MDD, 
zber papiera, besedy s včelárom, poľovníkom, policajtmi, hasičmi, pánom starostom, 
výchovné koncerty, blší trh, Active English Week, vianočná šou Deti škole, Beh pre 
zdravie. 

Žiaci primárneho vzdelávania pravidelne navštevujú DSS nezábudka a pripravujú pre 
jej klientov tvorivé dielne a interné koncerty. 

Žiaci 4. ročníka absolvovali školu v prírode v rekreačnom zariadení Altan v Rajeckých 
Tepliciach. Vedúcou bola Mgr. Veronika Reháková. Škola využila dotáciu na žiaka vo 
výške 100 €.  

Druháci sa zúčastnili základného plaveckého výcviku v plavárni Malina v Malackách. 
Vedúcou bola Mgr. Iveta Pantáková. 

Žiaci siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz v Penzióne Krasuľa 
v Ždiari. Vedúcim bol Mgr. Milan Krídl. Škola využila dotáciu na žiaka vo výške 150 €.  

Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa v apríli zúčastnili besedy so spisovateľkou 
– Petrou Nagyovou Džerengovou.   

Dňa 8. mája sa uskutočnil prvý ročník Behu Andreja Radlinského, ktorého 
organizátorom bol Farský úrad v Kútoch, Základná škola Andreja Radlinského a  obec 
Kúty. Beh sa konal pri príležitosti 200 rokov od narodenia Andreja Radlinského. 



Cern - vzdelávacia exkurzia vo Švajčiarsku 15.5. – 19.5.2017 
40 žiakov našej školy sa netradičným spôsobom vzdelávalo formou exkurzie vo 

Švajčiarsku. Žiaci navštívili mesto Winterthur–Technorama (jedinečné interaktívne 

fyzikálne centrum s vyše 500 experimentálnymi stanicami), Ženevu, Cern – v 

meste Meyrin na švajčiarsko-francúzskej hranici. Cern je Európska organizácia pre 

jadrový výskum, ktorej hlavnou funkciou  je prevádzka časticových urýchľovačov a 

ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií.  Žiaci 

navštívili Palác národov – sídlo OSN a Bern, kde ich čakala prehliadka historickej časti 

mesta a návšteva múzea Alberta Einsteina. 

Dňa 25. mája sa v našej škole uskutočnil „Metodický deň“, súčasťou ktorého bol 
chemický blok zameraný na realizáciu experimentov približujúcich chémiu bežného 
života. Využili sme komunikáciu žiak – žiak, v rámci ktorej žiaci vyšších ročníkov 
predstavili pokusy mladším žiakom – šiestakom, ktorých predmet chémia čaká 
v nasledujúcich školských rokoch. Naše chemicko – fyzikálne laboratórium sa 
premenilo na BYT, ktorého jednotlivé „miestnosti“ boli vyrobené zo škatúľ. V 
jednotlivých „miestnostiach“ BYT-u prebiehali pokusy, vyberané s ohľadom na 
následnú možnosť opakovania, náročnosť a motiváciu k realizácii nielen 
vo výborných podmienkach nášho školského laboratória, ale aj v školskej triede či 
v domácom prostredí. Metodický deň bol organizovaný za spoluúčasti Spoločného 
školského úradu v Skalici. Pozvaní boli učitelia chémie a riaditelia základných škôl 
z okresu Senica a Skalica.  

Počas školského rok 2016/2017 prebiehalo na našej škole bilingválne projektové 
vyučovanie: 

 Bilingválne projektové vyučovanie – „Soap making“ (anglický jazyk, chémia) - 
Úprimne sa teším, že i tretí ročník realizácie „Soap making“ zanechal výraznú 
spätnú väzbu. Voňavé laboratórium, pohotová anglická konverzácia, kvalitná 
domáca i školská príprava, to všetko bolo súčasťou ďalšej fázy bilingválneho 
projektového vyučovania. 

 Bilingválne projektové vyučovanie – „E-book“ (anglický jazyk, chémia, 
informatika, matematika, biológia) - Vyučovanie realizujeme na 
medzipredmetovej úrovni a okrem anglického jazyka, chémie, biológie 
a matematiky samozrejme zapájame aj informatiku. Prinášame ďalšiu 
z možností ako prostredníctvom informačných technológií spracovať záznam 
vlastnej práce. 

 Bilingválne projektové vyučovanie – „Diary of my soap“ - V školskom roku 
2016/2017 sú pre „Bilingválne projektové vyučovanie“ cieľovou skupinou žiaci 
7.B triedy. Tento ročník začíname výrobou denníkov, do ktorých si žiaci 
zapisujú nielen priebeh vyučovania, ale aj časový harmonogram vlastnej 
práce. Harmonogram spätne využijú pri vypracovávaní podnikateľského 
zámeru. Žiaci si počas priebehu  projektového vyučovania overia nielen svoje 
manuálne zručnosti, zvládnutie laboratórnych technik ale aj schopnosť 
pohotovo zareagovať v bežnej anglickej komunikácii, či v rámci finančnej 
gramotnosti „správne narábať s číslami“. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Meyrin
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko


Dňa 21. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školskej záhrady so zámerom 
poďakovať  všetkým, ktorí  nejakým spôsobom prispeli k vybudovaniu tejto malej 
oázy zelene. Medzi pozvanými hosťami nechýbal pán starosta Ing. Branislav Vávra, 
hostia z Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov, jeho predseda pán 
Florián Pavlík a jeho tajomník Ing. Ján Ukropec, pani Dana Čárska, zamestnankyňa 
Spoločného školského úradu v Skalici, riaditelia okolitých škôl, sponzori projektu, 
rodičia a žiaci.  

V júni sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov prvého i druhého stupňa. Naša 
základná škola spolupracovala so Strednou zdravotníckou školou v Skalici. Jej 
študenti predviedli žiakom ukážky prvej pomoci. 

Základná škola A. Radlinského pokračovala v školskom roku 2016/2017 v spolupráci 
s rakúskou školou v Hohenau. Žiaci našej školy absolvovali vyučovanie v Hohenau 
a rakúski žiaci zasa v našej škole. Počas tohto vyučovania bol zasadený v našej 
školskej záhrade strom priateľstva. 

V dňoch 8. a 9. júla sa uskutočnili oslavy Andreja Radlinského pri príležitosti 200 
rokov od jeho narodenia. Organizátormi osláv bol Farský úrad v Kútoch, Základná 
škola Andreja Radlinského a obec Kúty. 

Žiaci školy sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na podujatiach organizovaných obcou, 
materskou školou a DSS Nezábudka.  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch je zapojená do niekoľkých projektov, 
vďaka ktorým sa snaží zlepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a voľnočasové 
aktivity žiakov.  

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:  

Infovek - Tento projekt poskytuje škole pripojenie na internetovú sieť a aktualizuje 
používaný softvér.  

Modernizácia vzdelávacieho procesu - V rámci tohto projektu sme získali nové 
počítače a naši učitelia sú školení v práci s moderným výučbovým softvérom.  

Škola plná zdravia - Týmto projektom spolupracujeme s firmou Bonduelle, ktorá 
nám dodáva všetku zeleninu do školskej kuchyne.  

Školské ovocie - V rámci tohto projektu dostávame ovocie a ovocnú šťavu pre 
žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni.  

Mliečny program - V rámci tohto projektu dostávame mlieko pre žiakov 
stravujúcich sa v školskej jedálni.  



Tenis do škôl - Sponzori tohto projektu -Slovenský tenisový zväz a Tatrabanka- 
nám venovali tenisovú výbavu pre žiakov - 60 ks plastových rakiet, 120 ks penových 
lôpt, 2 rakety pre učiteľov, 25 ks detských rakiet a 60 ks mäkkých lôpt.  

Poznaj svoj región - Vďaka tomuto projektu navštevujú naši žiaci pamätné a 
zaujímavé miesta nášho regiónu - mesto Skalica, Kostol sv. Margity Antiochijskej v 
Kopčanoch, žrebčín v Kopčanoch či Holíčsky zámok.  

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí - výchovný poradca sa v rámci 

projektu zúčastňuje na vzdelávacích a iných poradenských, či vedecko-výskumných 

aktivitách. Škola získala odborné metodiky, publikácie, diagnostické a edukačné 

balíčky. 

Digiškola - v rámci tohto projektu sme získali interaktívnu tabuľu, notebook, Wifi 
router a 20 tabletov.  

Vo voľnom čase aktívne športuj - zo zdrojov TSK sme získali financie na podporu 
športových aktivít našich žiakov.  

Hurá do sveta – Nadácia Volkswagen Slovakia nás podporila sumou 950 € na 
projekt Hurá do sveta. Spoluúčasť na projekte má obec Kúty. 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety - V rámci tohto projektu sme od UIPS získali notebook, reproduktory a 
interaktívnu tabuľu.  

Národný projekt - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 
výchovy - Škola získa netradičné športové náčinie v hodnote 937,42 eur a jeden 
pedagóg si v rámci projektu rozšíri kvalifikáciu o predmet telesná a športová výchova  

Rozvojový projekt enviromentálnej výchovy a vzdelávania 
ENVIROPROJEKT 2014 – Škola žiadala o finančné prostriedky na zriadenie 
Ekoklubu v priestoroch školskej telocvične. Nami predložený projekt bol úspešný. 
Finančnú spoluúčasť na projekt má Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského 
a Rodičovská rada pri ZŠ. 

Potulky regiónom – Škola získala od trnavského samosprávneho kraja 200 €. Žiaci 
navštívia zo získaných finančných prostriedkov kultúrne a historické pamiatky 
v našom regióne. 

Národný projekt – EnglishOne – Projekt ponúka učiteľom nové metódy 
a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získali moderné 
didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc 
anglického jazyka Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka 
novému digitálnemu obsahu. Učitelia prešli vzdelávaním, ktoré bolo zamerané na 



nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných 
didaktických prostriedkov. 

Národný projekt – Podpora polytechnickej výchovy na základných školách 
– Škola získala zapojením sa do projektu učebné pomôcky na vyučovacie predmety 
fyzika, chémia, biológia, technika v celkovej hodnote 50 000 €.  

S radosťou do záhrady – Grantový program Zelené oázy – finančné prostriedky vo 
výške 3 400 € boli použité na vybudovanie školskej záhrady, ktorej súčasťou je 
altánok, rozhľadňa, vyvýšené záhony, ohnisko, ovocný sad a mnoho ďalších 
záhradných prvkov. Finančnú spoluúčasť na projekte má OZ Rada školy, Rodičovská 
rada pri základnej škole a obec Kúty. 

V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty: 

Pripoj sa k nám a ukáž, čo vieš – Škola žiadala od Trnavského samosprávneho 
kraja dotáciu vo výške 460 € na podporu vyučovania predmetu technika na našej 
škole. Predložený projekt bol podporený.  

Poznaj svoj región – Škola žiadala od Trnavského samosprávneho kraja dotáciu vo 
výške 330 €, ktorá bola využitá na spoznávanie nášho regiónu. 

Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – projekt 
predkladala Obec Kúty, no participovala na jeho zostavení i základná škola. Bol 
predložený Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
Žiadalo sa o 129 464,56 € na stavebné úpravy a vybavenie učebne techniky, 
informatiky, fyziky, chémie, biológie a školskej knižnice. 

E Twinning – program je súčasťou európskeho vzdelávacieho programu Erasmus+. 

Podstatou programu je partnerská spolupráca učiteľov a žiakov z celej Európy. Žiaci 

pracujú na projektoch spoločne so žiakmi zo zahraničných škôl. Učia sa nielen 

predmet, v ktorom je projekt realizovaný, ale zároveň sa zdokonaľujú v komunikácii 

v cudzom jazyku.  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.03. – 29.03.2017 

                                                      31.03.2017 a 04.04.2017 

Druh inšpekcie: Komplexná – inšpekcia 

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu 
a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole. 



Výsledky inšpekčnej činnosti sú uvedené ako príloha tohto dokumentu. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sa snažíme stále dopĺňať. V 
tomto školskom roku sme investovali do vybudovania učebne techniky v priestoroch 
telocvične. Bola zakúpená interaktívna tabuľa s príslušenstvom a 4 dataprojektory. 
V jarných mesiacoch bol uskutočnený výrub a výrez stromov v priestoroch pred 
školou a bol vyčistený a vykosený Zelnický kanál. Bolo vybudované kované oplotenie 
od hlavnej cesty a vyasfaltovaná príjazdová cesta do školskej kuchyne.  V školskej 
jedálni boli vymaľované priestory školskej kuchyne, jedálne a skladov potravín. 

Podľa finančných možností chceme vybaviť novým nábytkom triedy a riešiť havarijný 
stav kanalizácie, elektroinštalácie a rozšíriť pokrytie internetom v celej budove školy.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie od septembra 2016 do 
augusta 2017 boli vo výške 583 054 €.  

Na originálne kompetencie pre ŠKD bolo od septembra 2016 do augusta 2017 
pridelených 27 803,12 €.  

Na originálne kompetencie pre ŠJ bolo od septembra 2016 do augusta 2017 
pridelených 60 674,36 €.  

Nenormatívne finančné prostriedky na žiakov zo SZP boli od septembra 2016 do 
augusta 2017 vo výške 106,00 €.  

Nenormatívne finančné prostriedky na asistenta boli od septembra 2016 do augusta 
2017 vo výške 9 036,00 €.  

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

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich 
použitia v členení podľa financovaných aktivít boli od septembra 2016 do 
augusta 2017 vo výške 6 605,00 €.  



4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
členení podľa finančných aktivít boli vo výške 2 765,00 €. 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

Príjmy z poplatkov za ŠKD od septembra 2016 do augusta 2017 vo výške 2 723,00 €. 

Prenájom telocvične od septembra 2016 do augusta 2017 vo výške 0 €.  

Nájomcovia vo výške 3 637,77 €  

Príjmy od ÚPSVR pre žiakov v hmotnej núdzi na stravné a školské pomôcky od 
septembra 2016 do augusta 2017 vo výške 343,20 €. 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Takmer všetky ciele školy vyplývajúce z koncepčného zámeru boli splnené. Všetci 
žiaci 9. ročníka boli rozmiestnení, väčšinou podľa svojich predstáv. Všetci žiaci, ktorí 
prišli na zápis do 1. ročníka, boli zapísaní. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Swot analýza  

Swot analýza Základnej školy Andreja Radlinského bola použitá ako metóda, ktorá 

vychádza z analýzy doterajšieho vývoja, súčasného stavu školy s uvedením jej silných 

stránok, súčasného stavu školy s uvedením jej slabých stránok, jej potenciálnych 

rozvojových zdrojov – príležitostí (šancí), jej potenciálnych ohrození rozvojových 

zámerov – hrozieb (rizík).  

Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy školy boli využité poznatky z 

doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia školy, rozvojové zámery školy, 

strategické ciele, ich priority a opatrenia.  

Silné stránky školy (Strenght – S) 

Silné stránky školy predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja školy vo 

všetkých základných oblastiach. Vytvárajú východiskovú základňu pre stanovenie 

reálnych rozvojových cieľov v základnej škole. 

 Kvalifikovanosť učiteľov je silnou stránkou školy, aj keď sme škola s dvomi 
triedami v ročníku, čo znamená zvýšenú náročnosť pri zabezpečení odbornosti 



vyučovania. V škole pôsobí mladý kolektív kvalifikovaných pracovníkov, 
ochotných na sebe pracovať a ďalej sa vzdelávať.  

 Nadštandardná spolupráca so zriaďovateľom, jeden z faktorov úspešnej a 
kvalitnej školy je spolupráca so zriaďovateľom. Spolupráca na tvorbe, 
predkladaní a realizácii projektov z fondov EÚ, ministerstiev, nadácií a ďalších 
inštitúcií je najdôležitejšia pri rozvoji školskej infraštruktúry, materiálno – 
technického vybavenia školy. Je dôležitá aj z hľadiska spolupráce ako dvoch 
kultúrno-spoločenských organizácii v obci (spolupráca pri organizovaní 
kultúrnych podujatí, workshopov, atď.)  

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov, vedenie školy je pozitívne 
naklonené k celoživotnému vzdelávaniu pedagogických pracovníkov a 
poskytuje výborné podmienky na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov, 
aktívne spolupracuje s organizáciami poskytujúcimi kontinuálne vzdelávanie 
(MPC Bratislava, pracovisko Trnava) 

 Spolupráca so základnými školami v Rakúsku a Taliansku. Nadštandardnou je 
hlavne spolupráca so základnou školou v rakúskom Hohenau, kde sa naši žiaci 
a pedagógovia zúčastňujú spolu s rakúskymi deťmi a pedagógmi na 
spoločných projektoch, výletoch a exkurziách. Taktiež prebieha výmenné 
dvojjazyčné vyučovanie v oboch školách. 

 Nadštandardná spolupráca s Radou školy pri Základnej škole Andreja 
Radlinského, Rodičovskou radou pri základnej škole a OZ Rada školy. Spoločné 
organizovanie vianočnej šou Deti škole a finančná podpora projektov 
vypracovaných školou. 

 Výborná spolupráca s okolitými základnými školami, CVČ KAMaRÁD, ZUŠ Kúty, 
MŠ Kúty, obvodné a okresné riaditeľstvo PZ, profesionálnymi a dobrovoľnými 
hasičmi pôsobiacimi v Kútoch. 

 Škola je komplexne zrekonštruovaná, zateplená, vymenené okná a dvere, 
vybudované sociálne zariadenia, fasáda a strecha. Komplexne 
zrekonštruovaná je i školská telocvičňa, ktorá je zateplená, s novou strechou. 
V telocvični sme zrekonštruovali šatne, sociálne zariadenia, sprchy 
a elektroinštaláciu. 

 Zriadenie moderných špeciálnych učební v priestoroch školy, ktoré žiaci 
využívajú počas výchovno-vzdelávacieho procesu i v rámci mimoškolského 
záujmového vzdelávania - jazykové laboratórium, učebňa biológie, fyzikálno-
chemické laboratórium, PC učebne, dielne, multimediálna učebňa s tabletmi. 
Všetky odborné učebne prispievajú k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu. 

 Vybudovaná školská knižnica do ktorej sú zakupované knihy z peňazí 
získanými blším trhom. 

 Moderné športoviská, prístupné žiakom i širokej verejnosti, multifunkčné 
športové ihrisko s povrchom z umelej trávy a umelým osvetlením, dráha na in-
line korčule, tenisové ihrisko, futbalové ihrisko s trávnatým povrchom, 
antuková atletická dráha, doskočisko, ihrisko na plážový volejbal, plocha na 
vrh guľou.  

 Moderné  a upravené priestranstvo okolia školy (altánok na školskom dvore, 
parkovisko pred školou). 

 Vybudovanie školskej záhrady s triedou, rozhľadňou, vyvýšenými záhonmi, 
alpíniami, ovocným sadom, ohniskom, pocitovým chodníkom, zariadením na 
chov sliepok, záhradným domčekom a inými záhradnými prvkami. 



 Kvalitné mimoškolské vzdelávanie a kurzy sú taktiež silnou stránkou našej 
školy. Lyžiarsky kurz zameraný na aktuálne trendy v lyžovaní so zaradením 
výučby carvingového lyžovania, začiatočnícky a zdokonaľovací plavecký kurz,  
škola v prírode. Pre veľa detí sú tieto kurzy, organizované našou školou, 
jedinou možnosťou, ako sa môžu naučiť tieto športové zručnosti.  

 Ochota niektorých pedagógov pripravovať žiakov na olympiády 
v poobedňajších hodinách. 

 Umiestňovanie žiakov na dobrých pozíciách v okresných, prípadne krajských 
kolách olympiád. 

 Organizovanie exkurzií, výletov, vychádzok do prírody, účelových cvičení, 
organizovanie veľkého množstva kultúrno-spoločenských i športových aktivít 
za pomoci učiteľov, vychovávateľov, koordinátorov školy a rodičov. 

 Vytvorenie Plánu spolupráce medzi materskou a základnou školou, čo vplýva 
na ľahší prechod žiakov z MŠ do ZŠ. 

 Organizovanie imatrikulácie prvákov. 
 Počítačové periférie vhodné na vyučovanie – 4 interaktívne tabule pripojené na 

internet, 8 tlačiarní, 6 skenerov a 10 dataprojektorov.  

 Získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (2% z dane, 
prenájmy miestností, predkladanie projektov). 

 Schopnosť osloviť miestnych podnikateľov a získavanie sponzorských 
príspevkov a darov. 

 Demografická krivka, vývoj počtu žiakov školy, prílev žiakov aj z iných 
školských obvodov na základe ponuky kvalitného vzdelávacieho programu, 
dobrých výsledkov školy a širokej ponuky voľno- časových aktivít.  

 Nízky počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (len 2 žiaci z 385 
žiakov školy).  

 Integrácia nadaných žiakov. 
 Tvorba školského časopisu Školáčik. 
 Zanietenosť niektorých rodičov pri brigádach organizovaných školou. 

 Tri novo vybudované oddelenia školského klubu detí s kvalifikovanými 
vychovávateľmi. 

 Organizovanie tradičných akcií na škole ako: imatrikulácia prvákov, blší trh, 
čitateľský maratón, šarkaniáda, jesenná diskotéka, maškarný ples, učiteľský 
volejbalový turnaj, deň jazykov, literárna súťaž Radlinského Kúty, jesenný 
a jarný zber papiera, týždeň zdravej výživy, beh pre zdravie,  vianočná šou ... 

 Spolupráca s DSS Nezábudka – spoločné tvorivé dielne žiakov školy 
a seniorov. 

 Pravidelná aktualizácia školskej web stránky. 
  

Slabé stránky školy (Weakness – W) 

Slabé stránky školy predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na 

ktoré treba sústrediť pozornosť. 

 Nezáujem rodičov o vzdelávanie svojich detí - má priamy vplyv na výchovno– 
vzdelávací proces žiakov, je zjavná nedostatočná domáca príprava niektorých 



žiakov na vyučovanie. Bez domácej prípravy na vyučovací proces, nie je 
možné dosiahnutie výchovno–vzdelávacích cieľov.  

 Nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v rodinách žiakov, taktiež má 
výrazný vplyv na výchovno–vzdelávací proces žiakov, je zjavné nielen 
nedostatočné zabezpečenie školskými pomôckami u niektorých žiakov na 
vyučovanie, ale aj nedostatočné uspokojenie základných životných potrieb, čo 
taktiež bráni dosiahnutiu stanovených cieľov u týchto žiakov.  

 Preferovanie tradičných foriem vzdelávania orientovaného na výkon, s 
pasívnym prijímaním vedomostí.  

 Vzdelávanie s malým podielom využívania moderných technológií vo 
výchovno-vzdelávacom procese.  

 Staršie vybavenie kabinetov.  
 Absencia učebníc a pracovných zošitov cudzích jazykov a i niektorých iných 

učebníc. 

 Nedostatok matematicko-fyzikálnych a chemických tabuliek. 
 Malý počet a zastaralé PC vzhľadom na veľký počet žiakov školy. 
 Chýbajúce notebooky a dataprojektory pre použitie v bežnej triede v 7.-9. 

ročníku. 

 Nepripravenosť tried na využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní, pokrytie 
školy prístupom k internetu.  

 Nízka počítačová gramotnosť niektorých pedagógov a s tým súvisiace slabé 
využívanie IKT a internetu vo vzdelávaní.  

 Rastúci počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 Nedostatky v čitateľskej zručnosti žiakov, čítanie textu s porozumením, 

interpretácia.  

 Nedostatočné využívanie teoretických poznatkov environmentálnej výchovy vo 
verejnom živote. 

 Slabé prezentačné a komunikačné schopnosti žiakov na základe sociálneho 
zázemia rodiny. 

 Slabá športová zdatnosť – obezita žiakov, nepravidelnosť športových aktivít.  
 Ubližovanie, šikanovanie, asociálne správanie žiakov, poškodzovanie 

spoločného majetku. 

 

Príležitosti (Opportunity – O) 

Príležitosti (šance) sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových 

zámerov školy, ich reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príležitostí je 

východiskom stanovenia splniteľných rozvojových cieľov v Základnej škole Andreja 

Radlinského. 

 Ochota zmeniť zaužívané metódy vzdelávania zo strany niektorých pedagógov. 
 Participácia žiakov na riadení vzdelávacieho procesu, jeho individualizácia 

(žiacky parlament). 

 Ochota osvojiť si prácu s IKT a zvýšiť atraktivitu a efektívnosť vzdelávania 
prostredníctvom ich využívania vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Možnosť získať finančné prostriedky na prestavbu školy a úpravy areálu z 
rôznych projektov.  



 Možnosť zapájať školu do rôznych grantových projektov a získavať financie na 
atraktívnejšie vyučovanie. 

 Podporovať vzdelávanie pedagógov, vzdelávaním nadobudnúť potrebné 
profesijné vedomosti a zručnosti a získať počítačovú gramotnosť. 

 Využiť pri osvojovaní si počítačových zručností znalosti a skúsenosti vlastných 
učiteľov pri vedení počítačových kurzov. 

 Motivovať pedagógov k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti a využívaniu IKT vo 
vzdelávaní poskytnutím učiteľských notebookov.  

 Motivovať pedagógov k uplatňovaniu moderných spôsobov vzdelávania ich 
finančným ohodnotením. 

 

Ohrozenia (Threat – T) 

Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť resp. 

spomaliť realizáciu strategických cieľov v škole.  

 Zvýšené náklady na prevádzku školy pri menšom počte žiakov, toto riziko bude 
závisieť aj od novej formy financovania regionálneho školstva, ktorá sa 
pripravuje v najbližšom období. Uvažuje sa hlavne s alternatívou financovania 
na triedu s tzv. optimálnym počtom žiakov v triede. V poslednom období sa 
často stretávame aj s názorom, že školy by mali byť financované podľa ich 
kvality. 

 Neochota zmeniť zaužívané spôsoby vzdelávania zo strany učiteľov.  
 Neochota aktívne sa zapojiť do vzdelávania zo strany žiakov,  
 Nepochopenie významu modernizácie vzdelávania zo strany rodičov.  
 Zvýšenie finančnej náročnosti prevádzky školy na základe rastu cien energií.  

 Zníženie počtu detí a s tým súvisiace zníženie financií z normatívu na žiaka.  
 Negatívny postoj starších učiteľov k počítačovej technike a digitálnym 

technológiám.  

 Vyhorenie učiteľov.  
 Neschopnosť nájsť finančné prostriedky na osobitné ohodnotenie učiteľov 

uplatňujúcich moderné prvky vzdelávania.  

 Príliš veľká klientela poradenských zariadení môže spôsobiť veľmi dlhé čakacie 
doby pre vyšetrenie žiakov so špeciálnymi potrebami.  

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

Volejbal Mgr. Milan Krídl 

Volejbal Jana Dvoráková 

Florbal pre dievčatá Dominik Mráz 

Florbal pre 2. stupeň ZŠ Ondrej Kubina 

Futbal Mgr. Milan Krídl 



Hasičský krúžok  Mária Pavelková 

Klub mladých priateľov poľovníctva Mgr. Lucia Mihálová 

Výtvarný krúžok Mgr. Kristína Ábelová 

Mladí majstri pre žiakov 4.-9. ročníka PaedDr. Darina Vojvodová 

Stolný tenis Mgr. Martin Kucharič 

Tvorivé dielne Mgr. Zuzana Ryšková 

Spoločenské hry po sv. omši Mgr. Andrea Polachová 

Animátorský krúžok – víkendovky pre 2. stupeň Mgr. Andrea Polachová 

Šperkárka Ľudmila Húšťavová 

Monitoriáda 9 Mgr. Miroslava Valachovičová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia sa čoraz viac zapájajú do 
rôznych podujatí. Každá trieda má svojho zástupcu v Rodičovskej rade pri ZŠ, ktorá 
sa schádza viackrát ročne. Takmer všetci rodičia platia rodičovský príspevok, ktorý 
slúži len na činnosti a podujatia pre žiakov.  

Počas celého školského roka bola škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Na 
škole sú už zavedené tradičné akcie, ktoré približujú prácu žiakov a učiteľov. Tieto 
tradície aj v tomto školskom roku rozvíjali prirodzený záujem o pohyb – Beh pre 
zdravie a podnecovali záujmové aktivity umeleckého zamerania - prehliadka 
záujmových aktivít žiakov a učiteľov na vianočnej šou Deti škole.  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupráca školy s verejnosťou je dobrá. Veľmi dobre spolupracujeme s Obecným 
úradom v Kútoch. Pri rôznych podujatiach obce ponúkame priestory školy, kultúrny 
program, školskú jedáleň a jednotlivé športoviská na školskom dvore.  

Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s MŠ, Centrom voľného času KAMaRÁD, 
Obecnou knižnicou v Kútoch, DSS Nezábudka, s profesionálnymi i dobrovoľnými 
hasičmi v Kútoch, s policajným zborom v Šaštíne-Strážach,  CPPPaP v Senici, 
 s Diagnostickým centrom pre deti v Bratislave a so Spoločným školským úradom 
v Skalici. 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Jana Mrázová  

V Kútoch, 19. augusta 2017  



Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2017  

Vyjadrenie rady školy 

Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch:  

Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského odporúča zriaďovateľovi schváliť 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2016/2017 Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch, s ktorou bola oboznámená 
na zasadnutí dňa 13. 09. 2017.  

RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. 

predsedníčka rady školy  

Schválenie zriaďovateľom školy 

Obec Kúty schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za šk. rok 2016/2017 Základnej školy Andreja Radlinského v Kútoch.  

Ing. Branislav Vávra  

starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie 


