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1. ÚDAJE O ŠKOLE  (§ 2 ods. 1 a) 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Lomná  36 

Adresa školy 029 54 Lomná 

Webové sídlo https://zs-lomna.edupage.org/ 

Súčasti školy Elokované pracovisko materská škola Lomná 135 

 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Lomná 36 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Lomná 36, č.p.135 

 

Vedúci 
zamestnanci  

Meno a priezvisko  Telefón Mobil e-mail 

Riaditeľka 
Ing. Mgr. Marcela 
Ľubová 

043/5572243 0905 825 076 
zs.lomna@orava.sk 
 

Zástupkyňa 
RŠ pre MŠ 

Ľudmila Bodoríková 043/5572253  
mslomna@mslomna.sk 

 

Vedúca ŠJ  Alena Špigútová  043/5572253     jedalen@mslomna.sk 

 
Rada školy  Titul, meno, priezvisko 

Predseda  Mgr. Anna Žibeková 

Podpredseda  Mgr. Miroslava Ľubová 

Ostatní zamestnanci  Mgr. Iveta Polťáková 

Zástupcovia rodičov 

 Mgr. Zuzana Antušáková 

 Bc. Marianna Gorčáková 

 Katarína Fedorová 

Zástupcovia zriaďovateľa 

Ľubomír Kresťan  

Ing. Tomáš Turčina 

Jozef Žibek 

 
 

2. ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI (§ 2 ods. 1 b) 

Zriaďovateľ Obec Lomná 

Sídlo Lomná 22 

Telefónne číslo 043/557 22 12 

Adresa elektronickej pošty obeclomna@orava.sk 

 

mailto:zs.lomna@orava.sk
mailto:jedalen@mslomna.sk
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3. INFORMÁCIA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY A PORADNÝCH  ORGÁNOV      
RIADITEĽA ŠKOLY (§ 2 ods. 1 c) 

Rada školy 
10. decembra 2020 sa za dodržania prísnych protiepidemických opatrení uskutočnili voľby 
nových členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Lomná 36. Ustanovujúce zasadnutie sa z dôvodu 
nepriaznivej pandemickej situácie uskutočnilo 27.08.2021 Prítomní zvolili za predsedu Mgr. 
Annu Žibekovú. 

Pedagogická rada 
 

UZNESENIE ZO SLÁVNOSTNEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 26.08.2020 
 
A/ Berie na vedomie: 
1. Informáciu o zahájení šk. roka 2020/2021 
 

B/ Schvaľuje: 
1. Správa o VVČ za šk. rok 2019/2020 
2. Plán práce na šk. rok 2020/2021 
3. Rozvrh hodín v šk. roku 2020/2021 
4. Inovovaný školský vzdelávací program 
5. Pokyny riaditeľa školy 
 

C/ Ukladá: 
1. Zahájiť školský rok 2020/2021       Termín : 02.09.2020     

                         Zodp.: p. riad.,  všetky pg. pracovníčky 

2. Realizovať aktivity v súlade s plánom práce Termín : priebežne       
            Zodp.: všetky pg. pracovníčky 

3. Dodržiavať rozvrh hodín, poriadky a smernice školy                  
                         Termín : priebežne      

            Zodp.: všetky pg. pracovníčky 

4. Dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia v ZŠ s MŠ 
             Termín : od 02.09.2020 do odvolania 
          Zodp.: všetci zamestnanci 

 

 

UZNESENIE Z MIMORIADNEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 14.09.2020 
 

A/ Berie na vedomie: 
1. Správu zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia žiaka so ŠVVP  

 

B/ Schvaľuje: 
1. Zmenu formy vzdelávania žiaka so ŠVVP 

 

C/ Ukladá: 
1. Vypracovať IVP pre žiaka so ŠVVP                    Termín: december 2020       

              Zodp.: tr.p. uč. 
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UZNESENIE Z HODNOTIACEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 24.11.2020 
 

A/ Berie na vedomie: 
1. Návrh hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov a dochádzky za 1. štvrťrok v šk. roku 

2020/2021 
 

B/ Schvaľuje: 
1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky za 1. štvrťrok v šk. roku 

2020/2021 
2.  Udelenie opatrení vo výchove za  1. štvrťrok v šk. roku 2020/2021 

 

C/ Ukladá 
1. Realizovať aktivity v súlade s platným plánom práce      Termín: priebežne           

                Zodp.: všetky pg. pracovníčky 

 

UZNESENIE Z KLASIFIKAČNEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 25.01.2021 
 

A/ Berie na vedomie: 
1. Návrh hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov a dochádzky za 1. polrok v šk. roku 

2020/2021 
2. Organizačný poriadok pre ZŠ s MŠ, Lomná 36, platný od 01.02.2021 

 

B/ Schvaľuje: 
1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a dochádzky za 1. polrok v šk. roku 

2020/2021 
2.  Udelenie opatrení vo výchove za  1. polrok v šk. roku 2020/2021 

 

C/ Ukladá 
1. Zaslať rodičom elektronicky výpis hodnotenia žiakov za 1. polrok  

Termín:  29.01.2021         
Zodp.:  p. riaditeľka 
 

2. Odovzdať žiakom výpisy klasifikácie po ukončení dištančného vzdelávania 
Termín: v prvý deň nástupu do školy          

       Zodp.: triedne učiteľky 
 

3. Realizovať aktivity v súlade s platným plánom práce 
                                                    Termín: priebežne           

 Zodp.: všetky pg. pracovníčky 

 

UZNESENIE Z HODNOTIACEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 20.04.2021 
 

A/ Berie na vedomie: 
1. Návrh hodnotenia dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok v šk. 

roku 2020/2021 
2. Návrh opatrení vo výchove za 3. štvrťrok v šk. roku 2020/2021 

 

B/ Schvaľuje 
1. Hodnotenie dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok v šk. roku 

2020/2021 
2. Opatrenia vo výchove za 3. štvrťrok v šk. roku 2020/2021 

 



 
 
 

5 
 

C/ Ukladá: 
1. Individuálne sa venovať žiakom so slabými výchovno-vzdelávacími výsledkami 

Termín: priebežne 
Zodp.: pg. pracovníčky 

2. Individuálne sa venovať žiakom so slabými výchovnovzdelávacími výsledkami 
                                                                                        Termín: priebežne 
                                                                                        Zodp.: pg. pracovníčky  

3. Naďalej vzdelávať začlenených žiakov formou integrácie v bežnej triede a postupovať            
podľa IVP.      Termín: stály 

                                                                                         Zodp.: všetky p. uč. 
4. Objednať učebnice a pracovné zošity na šk. rok 2021/2022 

                                                                                         Termín: máj 2021 
                                                                                         Zodp.: správca skladu učebníc 

5. Sledovať u žiakov nosenie prezuviek 
                                                                                      Termín: stály 
                                                                                               Zodp.: všetky p. uč. 

6. Poslať žiadosť o pridelenie asistenta učiteľa na OÚ OŠ 
Termín: 31.05.2021 

                                                                                    Zodp.: p. riaditeľka 

 

UZNESENIE Z MIMORIADNEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 27.04.2021 
 
A/ Berie na vedomie: 

1. Správu zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia žiačky so ŠVVP  
 

B/ Schvaľuje: 
1. Zmenu formy vzdelávania žiačky so ŠVVP 

 

C/ Ukladá: 
1. Vypracovať IVP pre žiačku so ŠVVP                           Termín: máj 2021       

                        Zodp.: tr.p. uč 

 

UZNESENIE Z KLASIFIKAČNEJ PEDAGOGICKEJ RADY ZO DŇA 24.06.2021 
 
A/ Berie na vedomie: 
1. Návrh hodnotenia výchovnovzdelávacích výsledkov, správania a dochádzky za 2. polrok  

a celý školský rok 2020/2021 
2. Návrh opatrení  vo výchove za 2. polrok  a celý školský rok 2020/2021 

 

B/ Schvaľuje: 
1. Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov a udelenie opatrení vo výchove za 2. 

polrok a celý  školský rok 2020/2021 
2. Opatrenia  vo výchove za 2. polrok  a celý školský rok 2020/2021 

C/ Ukladá 
1. Realizovať aktivity v súlade s platným plánom práce             Termín: priebežne 

                                                                                                                 Zodp.: všetky pg. pracovníčky 
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Výbor ZRŠ 
Komunikácia s predsedníčkou ZRŠ p. Slávkou Hladekovou prebiehala  z dôvodu prísnych 
protiepidemických opatrení telefonickou formou. Aktívne sa podieľala na priebehu volieb do 
rady školy. Z fondu ZRŠ prispeli rodičia žiakom na darčeky pre budúcich prvákov, odmeny za 
súťaže a knižné odmeny za  prospech.     
   

4. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ZŠ (§ 2 ods. 1d) 

Počet žiakov k 15.09.2020: 58  Počet tried: 4  

Ročník   1.  2.  3. 4. Spolu  

Počet tried 1   1   1 1 4  

Počet žiakov 8 16 14 20 58  

Z toho dievčat 5  11  7 12 35  

Z toho v ŠKD 5  7 4 9 25 počet oddelení ŠKD: 1 

 

5. POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV           
A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV (§ 2 ods. 1 e) 

Prac. zaradenie 
Počet pedag. 

pracovníkov/úväzok 

Počet nepedag. 

pracovníkov/úväzok 

učiteľ – ZŠ       6/ 4,998  

učiteľka – MŠ     2/ 2,00  

vychovávateľka ŠKD      1/ 0,75  

účtovníčka    1/ 1,0 

vedúca ŠJ    1/ 1,0 

kuchárka, správca TV    2/ 2,0 

školníčka    2/ 1,6 

sezónny kurič    1/ 0,4 

 Spolu      9/ 7,748   7/ 6,0 

 

6. ÚDAJE O PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY  (§ 2 ods. 1 f) 

Zaradenie Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Učiteľ ZŠ, MŠ 0 8 8 

Asistent učiteľa 0 0 0 

Vychovávateľka 0 1 1 

Spolu 0 9 9 
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7. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  
      (§ 2 ods. 1 g) 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v ZŠ   
- Voda pre život – celoslovenské kolo literárnej súťaže - účastníci: Sebastián Hladek, Adela 

Radičová, Tamara Gašperová, Nina Palková (2. ročník, pod vedením p. uč. Mgr. 

Žibekovej), Simona Greňová a Michaela Hrčkuláková (4. ročník, pod vedením p. uč. Mgr. 

Miškovcovej),  

- Zimné výrobky - školské kolo environmentálnej súťaže - zapojilo sa 14 žiakov školy. 

- Najoriginálnejší snehuliak – školské kolo kreatívnej súťaže zo snehu, výhercovia sú 

Sebastián a Sabina Hladekovci. 

- Biblia očami detí a mládeže  - diecézne kolo výtvarnej súťaže – účastníci: Ema 

Hladeková, Valentína Kubová (1. ročník, pod vedením p. uč. Mgr. Bolibruchovej), Eliška 

Turčinová (2. ročník pod vedením  p. uč. Mgr. Žibekovej), Klára Žibeková, Rebeka 

Gruchaľáková, Natália Jurigová (3.ročník, pod vedením p. uč. Mgr. Urbánkovej) Dominika 

Žibeková (4. ročník pod vedením  p. uč. Mgr. Miškovcovej). 

- Pytagoriáda - okresné kolo matematickej súťaže – úspešní riešitelia: Andrej Ulík 

(kategória P3), Stanislav Verníček  (kategória P4) pod vedením p. uč. Mgr. Urbánkovej. 

- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže  sa z dôvodu pandémie COVID-19 

neuskutočnilo.  

Preventívne aktivity v spolupráci s CPPPaP v Námestove 

- Rozvoj sociálnych zručností, komunikácie, klímy  - v 1.A 

- Rozvoj/stimulácia špecifických funkcií detí a žiakov – v 2.A 

- Prevencia sociálno-patologických javov -  v 3.A 

- Prevencia závislostí – v 4.A 

Aktivity a prezentácia školy na  verejnosti  
- Týždeň zdravej výživy – tematické aktivity od 12. do 16. októbra 2020, 

- Milión detí sa modlí ruženec – duchovná aktivita, modlitba detí za mier vo svete, 

- Stretnutie  s Mikulášom  - spojené s rozdávaním darčekov pre žiakov, 

- Adventný kalendár – radostný čas očakávania Vianoc, 

- Roráty, Vianočná besiedka – ranná sv. omša a posedenie pri stromčeku, 

- Školský karneval – spojený so súťažami detí, 

- Marec –mesiac knihy – aktivity v školskej knižnici, 

- Deň vody – aktivity spojené s tematikou vody, vyjadrené aj modrým oblečením, 

- Zápis do 1. ročníka – prítomných 14 zákonných zástupcov detí,  

- Putovanie na Golgotu – pôstna aktivita, 

- Sférické kino – projekcie filmov o živote rastlín a vesmíre pod kupolou, 

- Deň detí – školská oslava, 
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- Koncert Detského chlapčenského zboru – online, 

- Didaktické hry v prírode -  súťaže a aktivity, 

- Zdravotná príprava – spojené s nácvikom poskytnutia prvej pomoci, 

- Beh proti drogám – výchova k zdravému životnému štýlu. 

Nepodarilo sa nám v dôsledku mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie Covid 19 

realizovať nasledujúce plánované aktivity:  

- Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka, 

- Návšteva škôlkarov v 1. triede – stretnutie detí, 

- Jasličková pobožnosť – sprievodný program v kostole, 

- Prechod lomnianskym chotárom – zimný prechod na bežkách, 

- Noc s Andersenom – podpora čitateľskej gramotnosti, 

- Krížová cesta – spojená so zbierkou v rámci projektu Tehlička, 

- Dopravná výchova – pod vedením kpt. Mgr. Tibora Šándora, preventistu z Okresného 

riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne, 

- Deň matiek – kultúrny program. 

Výlety, exkurzie a iné akcie organizované školou 
- Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka v obci Nemecká. 

- Jarná škola – v čase jarných prázdnin pre žiakov 1.-4. ročníka, 

- Školský výlet Oravskou lesnou železnicou pre žiakov 1. ročníka, 

- Školský výlet do ZOO kontakt pre žiakov 2. až 4. ročníka, 

Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa neuskutočnil plavecký výcvik pre žiakov 2.-4. ročníka. 

8. INFORMÁCIE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  
(§ 2 ods. 1 h) 

 

Základná škola  je zapojená do nasledujúcich projektov: 

- Separovaný zber tetrapakových obalov,  kovových obalov a papiera.    

- Recyklohry - žiaci čistia svoje domácnosti od neužitočného elektroodpadu a zbierajú 

body úmerné jeho hmotnosti, za ktoré môžu získať školské pomôcky.  

- Záložka do knihy spája školy – Česko-slovenský projekt zameraný na budovanie 

priateľských vzťahov medzi školami. V mesiaci október žiaci vyrobili záložky na tému 

"Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze" pre rovesníkov zo ZŠ Lhenice 

v Českej republike. Oni súčasne vyrobili záložky pre našich žiakov. 

- Včela – malý zázrak prírody – Nadácia Volkswagen poskytla grant na výchovu mladých 

ľudí v oblasti včelárstva. 

- Otvorená škola - Oblasť športu, v rámci ktorého je telocvičňa k dispozícii  verejnosti po 

vyučovaní.                                                                                                                                                                 
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- EDUNET_SK - Jeho cieľom projektu je využívať telekomunikačné a dátové služby so 

zadefinovanou úrovňou servisných služieb a bezpečnostnými štandardami. 

- Tenis do škôl – Slovenský tenisový zväz poskytol škole základný tenisový balíček určený 

na výučbu tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej a športovej výchovy. 

- Čítame radi – MŠVVaŠ vyhlásilo projekt na nákup kníh do školskej knižnice, získali sme 

500 €, 

- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne  - MŠVVaŠ vyhlásilo projekt na nákup chýbajúceho 

zariadenia do školskej jedálne, získali sme  5 000 € na nákup konvektomatu. 

 

9. INFORMÁCIE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE (§ 2 ods. 1 i) 

V základnej škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť štátnou školskou inšpekciou. 

 
10.  INFORMÁCIE O PRIESTOROVÝCH PODMIENKACH A MATERIÁLNO – 

TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY (§ 2 ods. 1 j) 

Základná škola má čisté esteticky upravené priestory, ktoré plne vyhovujú potrebám 
výchovnovzdelávacieho procesu:  

Kmeňové učebne 4  

Multimediálna učebňa  1 

Odborná učebňa prírodovedy 0 

Knižnica 1 žiacka a učiteľská 

Kabinety 0 

Šatne na chodbách 

ŠKD v triede 2.A 

Telocvičňa  veľká a malá hala 

Ihrisko 0 

Školská jedáleň 1 

 
V ZŠ bolo: 

- zakúpené: 

 Router, slúchadlá do multimediálnej učebne 

 Tablety 

 Počítač 

 Sterilizátor 

 Resuscitačná figurína Anna 

 školské pomôcky a kabinetné zbierky, 

 knihy do školskej  knižnice, 

 ozvučovacia technika, 

 zásobníky na papierové utierky do telocvične,  

 dávkovače dezinfekčného mydla do telocvične, 
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 otvorené koše na odpad do telocvične, 

 zásobníky na toaletný papier do telocvične, 
- renovované: 

 drevené podlahy v dvoch triedach na poschodí 

 bleskozvody na budove školy a telocvične, 

 PC v multimediálnej učebni, 
- vytvorené nové webové sídlo: https://zs-lomna.edupage.org/ 

 
V ZŠ je potrebné: 

- renovovať školský dvor, oplotenie, sokle na chodbách, podlahu v telocvični, schodisko 
pri bočnom vchode, 

- vybudovať parkovisko. 
 

11.  INFORMÁCIE O OBLASTIACH, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ 
VÝSLEDKY A OBLASTIACH, V KTORÝCH MÁ ŠKOLA NEDOSTATKY  (§2 ods. 1k) 

Silné stránky:  
  Ľudský potenciál: 

- dobrá klíma v škole, súčinnosť vedenia školy a ostatných pedagógov, 
- zapájanie sa pedagogických zamestnancov do aktivít školy, 
- existencia lídrov v pedagogickom zbore,   
- profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov. 

 Materiálové vybavenie: 
- výborná poloha a obnovená budova školy, 
- kotol na drevné pelety, 
- zriadená multimediálna učebňa, 
- bezplatný prístup na internet pre žiakov a zamestnancov, 
- kvalitné vybavenie učební nábytkom, pomôckami a digitálnymi technológiami, 
- fungujúca školská knižnica, 
- telocvičňa prístupná pre žiakov i verejnosť. 

 Pedagogický proces: 
- dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, 
- Inovovaný školský vzdelávací program v súlade so Štátnym vzdelávacím 

programom a potrebami školy,  
- využívanie digitálnych technológií a  inovatívnych metód v procese edukácie, 
- menší počet žiakov v triede, 
- vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 
- možnosti záujmového vzdelávania.  

 Ostatné faktory: 
- aktívny prístup zriaďovateľa k skvalitneniu podmienok školy, 
- aktualizované webové sídlo školy, 
- aktívna prezentácia školy na verejnosti, 
- účasť v súťažiach v rámci okresu, Slovenska a Spišskej diecézy, 
- zapájanie školy do projektov na inováciu edukácie a vybavenia školy,  
- spolupráca s ďalšími partnermi v regióne.  

https://zs-lomna.edupage.org/
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Slabé stránky: 
 Ľudský potenciál: 

- čiastočná neodbornosť vyučovania. 

 Materiálové vybavenie: 
- nevyhovujúce oplotenie školy, chýbajúce parkovisko. 

 Pedagogický proces: 
- nedostatočná komunikácia s niektorými rodičmi. 

Príležitosti: 
- kreativita učiteľov, 
- koordinácia spolupráce školy a zákonných zástupcov, 
- zvyšovanie odbornosti učiteľov, absolvovanie vzdelávaní, metodických dní, 
- modernizácia vyučovacích pomôcok a ich využívanie vo vyučovaní, 
- podpora profesijného rastu učiteľov. 

Riziká: 
- demografický pokles populácie, 
- negatívny vplyv médií na správanie žiakov, 
- nedostatočné financovanie školstva. 

Východiská: 
- zvyšovanie pozornosti žiakov uplatnením aktivizujúcich učebných metód, 
- odhaľovanie príčin slabšej domácej prípravy žiakov, 
- pravidelné konzultácie s rodičmi žiakov,  
- zapájanie učiteľov do ďalšieho vzdelávania,  
- užšia spolupráca s logopédom, 
- získavanie financií od sponzorov, 
- zapájanie sa do projektov. 

 

12. POČET ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  
      (§ 2 ods. 3 a) 
 
Ročník   1.  2.  3. 4. Spolu  

Počet tried 0 0 2 0 2  

Z toho dievčat 0      0       1 0 1  

 

13. POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 
2021/2022  (§ 2 ods. 3 b) 

 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:           14 / 9 dievčat 

Počet detí, ktoré pokračujú v plnení PPV:          2 / 1 dievčat 

V školskom roku 2021/2022 bude otvorená 1 trieda 1. ročníka a všetkých 12 žiakov bude 

navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská výchova. 
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Ukončenie primárneho vzdelávania v ZŠ Lomná k 30.6.2021  4.  roč. Spolu 

Počet žiakov 20 20 

 

14. VÝSLEDKY HODNOTENIA ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA 
VZDELANIA (§ 2 ods. 3 e) 

Klasifikácia žiakov – 1. polrok 

Trieda SPR SJL ANJ MAT INF PVO PDA VLA NBK PVC HUV VYV TŠV 

I.A 1,00 h -- h -- h -- –- h -- abs. h abs. 

II.A 1,00 1,38 -- 1,06 -- 1,13 -- -- 1,00 -- abs. 1,00 abs. 

III.A 1,00 1,64 1,77 1,36 1,00 -- 1,29 1,29 1,00 1,00 abs. 1,00 abs. 

IV.A 1,00 1,80 1,90 1,75 1,00 -- 1,20 1,30 1,00 1,00 abs. 1,00 abs. 

Klasifikácia žiakov – 2. polrok 

Trieda SPR SJL ANJ MAT INF PVO PDA VLA NBK PVC HUV VYV TŠV 

I.A 1,00 h -- h -- h -- –- h -- abs. h abs. 

II.A 1,00 1,50 -- 1,31 -- 1,25 -- -- 1,00 -- abs. 1,00 abs. 

III.A 1,00 1,71 1,54 1,57 1,00 -- 1,14 1,29 1,00 1,00 abs. 1,00 abs. 

IV.A 1,00 1,70 2,00 1,85 1,00 -- 1,25 1,30 1,00 1,00 abs. 1,00 abs. 

Poznámka: 

a) žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne (skratka „h“), 

b) žiaci neboli klasifikovaní z predmetov HUV a TŠV, lebo výučbu nebolo možné 

plnohodnotne realizovať z dôvodu protiepidemických opatrení (skratka „abs.“). 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli 

I.A 8 8 0 

II.A 16 16 0 

III.A 14 14 0 

IV.A 20 20 0 

Dochádzka žiakov  v šk. roku 2020/2021 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedl. 

Ospr. na 

žiaka 
Neosp. 

Neosp. 

na žiaka 

I.A 8 232 29,00 232 29,00 0 0,00 

II.A 16 849 53,06 849 53,06 0 0,00 

III.A 14 559 39,93 559 39,93 0 0,00 

IV.A 20 1058 52,90 1058 52,90 0 0,00 



 
 
 

13 
 

15. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH ŠKOLY, KTORÉ REALIZUJE PRE ŽIAKOV V ICH 
VOĽNOM ČASE  (§ 2 ods. 5 b) 

 
V dôsledku pandémie Covid 19 sa v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ nerealizovali žiadne 
voľnočasové aktivity. 
 

16. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI A ĎALŠÍMI FYZICKÝMI A PRÁVNICKÝMI 
OSOBAMI (§ 2 ods. 5 c, d) 

 
Škola kladie dôraz na dobrú spoluprácu so všetkými partnermi.  

 Základná škola úzko spolupracovala s materskou školou: 
- učiteľky MŠ mali k dispozícii  pomôcky, knižnicu ako aj telocvičňu,  
- pravidelne sa stretávali s učiteľkou 1. ročníka v záujme zlepšenia prípravy 

predškolákov na školské prostredie,  
- z dôvodu protipandemických opatrení tento šk. rok deti MŠ nenavštívili ZŠ a nestretli 

sa so žiakmi ani na spoločných akciách.  

 Obecný úrad sa ako  zriaďovateľ ZŠ s MŠ: 
- zaujímal o potreby a smerovanie školy,  
- podieľal na materiálnej pomoci a tvorbe imidžu školy,   
- finančne prispel na odmeny za separovaný zber. 

 Rodičia a verejnosť:  
- boli o činnosti školy informovaní prostredníctvom oznamov a webového sídla školy, 

ako aj telefonických konzultačných hodín, 

- Z fondu ZRŠ prispeli na odmeny za  prospech a účasť v súťažiach. 

 Školský úrad Zákamenné:  
- plnil funkciu koordinátora metodickej činnosti,  
- spolupracoval v rovine poradenskej činnosti.  

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Námestove poskytovali škole odbornú pomoc pri: 

- diagnostike detí a žiakov s poruchami učenia a správania, 
- realizovaní preventívnych aktivít. 

 Klinická logopedička Mgr. Katarína Fašungová pomáhala pri nácviku správnej 
výslovnosti žiakov. 

 Rímsko-katolícky farský úrad v Krušetnici spolupracoval: 
- zapájaním žiakov do slávenia liturgie a nácvikom náboženských piesní,  
- prípravou aktivít počas jednotlivých liturgických období a slávnosti 1. sv. prijímania.  
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 ZŠ s MŠ v Krušetnici:  
- spolupracovala v oblasti informovanosti a poradenstva v záujme urýchlenia procesu 

aklimatizácie piatakov na nové školské prostredie.   

Záver  

 
 
 
         Ľubová podpis 
Správa vypracovaná dňa:   27.08.2021  .............................................. 

    Ing. Mgr. Marcela Ľubová 
          riaditeľka ZŠ s MŠ, Lomná 36 

 

Prerokovaná v pg. rade  dňa:  27.08.2021 

 
 
Prerokované v Rade školy dňa:  27.08.2021          Žibeková podpis             

............................................ 
                Mgr. Anna Žibeková 
                predseda Rady školy 
 
 
 
 
Schválené zriaďovateľom dňa:  27.08.2021           Kresťan podpis   
                                                                                     .............................................. 
          Jozef Kresťan 
              starosta obce Lomná 

 
 
 
 
 
 


