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Základná škola, Školská ul. č. 9, Lovinobaňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2020/2021.  
Správa vypracovaná v súlade  s vyhláškou č. 435/2020 Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  

 

 
 
Predkladá:  

RNDr. Katarína Golianová 

riaditeľka školy 

 
 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa 6. júla 2021. 

 

 

 
Vyjadrenie rady školy: 
Rada školy odporúča  zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021.  
Správa prerokovaná na rade školy dňa 25.novembra 2021. 
 
 

                                                                ...................................................... 
                                                                                     Bc. Andrea Valachová 
                                                                                     Predsedkyňa rady školy 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
Obec Lovinobaňa, v zastúpení starostom obce, schvaľuje Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2020 /2021.  
Správa prerokovaná a schválená obecným zastupiteľstvom  dňa 1.decembra 2021. 
 

 
 
                                                                               .........................................                                                                                                     
 Ing. Marian Lenhard, starosta obce 
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a)         Základné identifikačné údaje o škole: 

1. Názov školy: Základná škola Lovinobaňa 

2. Adresa školy: Školská ul.č.9, 985 54 Lovinobaňa 

3. Telefónne číslo: 0474396120         

4. Webové sídlo: www.zslovinobana.edupage.sk 

5.   Elektronická adresa: zslovinobana.v@centrum.sk 

6.   Riaditeľka školy: RNDr. Katarína Golianová 

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Renáta Tóthová 

7.   Rada školy: 11 členná – Bc. Andrea Valachová, predseda ( zástupca rodičov) 

Členovia : PhDr. Pavol Mičianik, PhD, M.A., Ľubica Mániková,  Ján Baláž,  

Ivana Blahutová  – zástupcovia zriaďovateľa.          

Mgr. Katarína Sluková, Mgr. Jarmila Malčeková –  zástupcovia školy za 

pedagogických zamestnancov, Mgr. Renáta Mihalková – zástupca školy za 

nepedagogických zamestnancov. 

Marcela Hrašková, Ing. Gabriela Jamnická, JUDr. Ján Račko – zástupcovia za 

rodičov.  

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

1. Zriaďovateľ: Obec Lovinobaňa 

2. SNP 1, 985 54 Lovinobaňa 

3. Telefónne číslo: 047/4512516, 0905270914 

4. Elektronická pošta: starosta@lovinobana.sk 

 

c)  Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľky 

školy 
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie Rada školy pri ZŠ Lovinobaňa v šk. 

roku 2020/2021 zasadala len on-line formou a písomným hlasovaním za prijaté 

uznesenia.  

Zasadnutia sa týkali: prerokovania a schválenia správy o výchovnovzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2019/2020, doplňovacie voľby 

členov rady školy - zástupcov rodičov, nakoľko 2 rodičia- členovia rady školy  

od 1.9.2020 už nemali deti v našej škole – rokovanie 4.11. 2021. 

Rada školy bola elektronickou komunikáciou riaditeľkou školy informovaná: 

- o podmienkach hodnotenia a klasifikácie žiakov počas mimoriadnej situácie z dôvodu 

pandémie COVID -19 v šk. roku 2020/2021,  

- o podmienkach nástupu žiakov do školy  od 8.2.2021 – rokovanie 4.1.2021,  

- o zriadení mobilného odberného miesta na škole,  

- o výsledkoch záujmu rodičov žiakov školy o antigénové testovanie – rokovanie 

14.1.2021. 

Celý proces rokovania a schvaľovania on-line formou, písomné hlasovanie viedla 

predsedkyňa Rady školy Bc. Andrea Valachová. 

Z dôvodu pandémie, vyhláseného núdzového stavu v školskom roku neboli klasické 

zasadnutia rady školy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zslovinobana.edupage.sk/
mailto:zslovinobana.v@centrum.sk
mailto:starosta@lovinobana.sk
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Poradné orgány riaditeľa školy: 

Pedagogická rada( ďalej PR) - zasadala počas náročného šk. roka prezenčne, ale aj 

dištančne on-line, celkovo 10 krát, nakoľko si to vyžiadala stále sa meniaca situácia 

z dôvodu pandémie. 

Dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia: 24.8.2020, 26.08.2020 uznesenia PR sa týkali: 

personálno-organizačného zabezpečenia šk. roka 2020/2021, vyhodnotenia 

postupových komisionálnych skúšok – plnenie PŠD mimo územia SR, dodržiavania 

hygienicko-epidemiologických opatrení počas výchovnovzdelávacieho procesu 

v súvislosti s pandémiou COVID -19.  

5.10.2020 – uznesenie sa týkalo prijatia dokumentov školy: plán práce na šk. rok 

2020/2021 s prihliadnutím na pandémiu COVID -19, plánu aktualizačného vzdelávania 

na šk. rok 2020/2021, schválenie internej smernice na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZŠ a ŠZŠ s prihliadnutím na pandémiu COVID -19,schválenie záverečnej správy 

o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie a schválenie rozvrhu 

individuálneho vzdelávania žiaka 7. ročníka. 

23.11.2020 – uznesenie: hodnotiace správy triednych učiteľov za 1. štvrťrok 

2020/2021,zamerané aj na dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa, zmena dozorov 

v školskej jedálni z dôvodu nástupu žiakov zo SZP od 18.11. 2020 do školy, 

doučovania žiakov pedagogickými asistentmi. 

25.01.2021 – PR online cez aplikáciu Microsoft Teams, hodnotiace správy triednych 

učiteľov za 1.polrok s dopadom pandémie COVID -19, PR schválila aktualizáciu 

internej smernice o hodnotení a klasifikácii žiakov ZŠ špeciálnych tried zo dňa 

5.10.2020, s účinnosťou od 25.1.2021 z dôvodu pretrvávajúcej zlej epidemiologickej 

situácie, PR schválila integráciu 3 žiakov od 1.2.2021.   

PR schválila predĺženú klasifikáciu žiakov 2. stupňa k 31.3.2021. Riaditeľka školy 

uložila povinnosť uskutočniť triedne ZRŠ on-line formou, aspoň u rodičov, ktorí majú 

technické podmienky, ostatní rodičia boli informovaní písomnou formou alebo 

telefonicky o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok šk. roka 

2020/2021. 

3.3.2020 - PR on-line cez aplikáciu Microsoft Teams, hodnotiace správy triednych 

učiteľov 2. stupňa vrátane špeciálnej triedy za 1.polrok s dopadom pandémie COVID -

19, organizačné zabezpečenie odoslania prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ, zadávanie 

úloh z predmetov, ktoré spadajú do komplementárnych vzdelávacích oblastí ( výchovy, 

technika a občianska náuka) počas pretrvávajúceho dištančného vzdelávania na 2. 

stupni, organizačné pokyny na prezenčné a dištančné vzdelávanie od 8.3.2021 

z dôvodu pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie. 

29.3.2021 - PR on-line cez aplikáciu Microsoft Teams, rokovanie sa týkalo podmienok 

zápisu žiakov do 1. ročníka - bez detí - elektronická prihláška, ale pre rodičov, ktorí 

nemajú prístup k internetu bol stanovený aj 1 deň zápis v škole, vypracovanie 

a zaslanie projektu „ Múdrejší spolu“, súťaže a olympiády v čase pandémie - online 

forma - škola sa zapojí do týchto súťaží:  dejepisná olympiáda, BiO kat.D, Pytagoriáda, 

Matematický klokanko, Vesmír očami detí, iBobor, Hviezdoslavov Kubín. 

28.4.2021 - PR uskutočnená prezenčne, hodnotiace správy triednych učiteľov za 

3.štvrťrok s dopadom pandémie COVID -19, hodnotenie kombinovanej formy výučby, 

organizačné zabezpečenie nástupu žiakov 8.-9. ročníka do školy od 26.4.2021, 

vypracovanie plánu adaptačného obdobia pre žiakov 8.-9. ročníka na 2 týždne, 

stanovenie nového rozvrhu hodín pre nich, školský semafor a Covid automat, začatie 

realizácie projektu „Múdrejší spolu“ - organizačné pokyny a koordinácia projektu, 

objednávka učebníc pre 1. stupeň z finančného príspevku ministerstva školstva, 
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doučovanie žiakov, ktorí nemali dostatočné podmienky na dištančné vzdelávanie alebo 

nezvládli dostatočne učivo dištančným vzdelávaním a ich príprava na preskúšanie.  

24.6.2021 - PR uskutočnená prezenčne, hodnotiace správy triednych učiteľov za 

2.polrok s dopadom pandémie COVID -19, vyhodnotenie kombinovanej formy 

vzdelávania čiže dištančne aj prezenčne, vyhodnotenie činnosti ŠKD, vyhodnotenie 

činnosti inkluzívneho tímu školy a pedagogických asistentov, stanovenie termínov 

opravných komisionálnych skúšok, vypracovanie projektu „ Letná škola 2021.“ 

6.7.2021 - PR uskutočnená prezenčne- zhodnotenie náročného školského roka, ktorý 

bude mať dopad na vedomosti žiakov hlavne 2. stupňa, ktorí boli doma od 26.10.2020 

do 26.4.2021 s výnimkou možnosti prezenčného vyučovania v malých skupinách 5+1 

v určitom období. Predbežná organizácia šk. roka 2021/2022. Organizačné 

zabezpečenie realizácie projektu „ Letná škola 2021. “   

 

Metodické združenie: 1.- 4. ročník, vedúca Mgr. Jaroslava Markotánová, špeciálne 

triedy, vedúca Mgr. Zuzana Kristínová. 

Predmetové komisie:  

 PK slovenského jazyka a literatúry,  vedúca PaedDr. Dana Mániková, 

 PK cudzích jazykov ( anglický jazyk, nemecký jazyk ),  

       vedúca Mgr. Jarmila Malčeková, 

  PK  matematika, fyzika, informatika, technika: vedúca Mgr. Petra Komárová 

 PK prírodovedných predmetov (biológia, geografia, environmentálna výchova, 

chémia, vedúca Mgr. Katarína Sluková, 

 PK dejepis, občianska náuka, etická a náboženská výchova,  

      vedúca Mgr. Radoslava Flešková 

 PK výtvarná výchova a hudobná výchova, vedúca Mgr. Radoslava Flešková 

 PK telesná a športová výchova, vedúca Mgr. Miriam Jakubove. 

Odborné komisie:  

 Inventarizačná komisia – predseda   Mgr. Katarína Sluková, 

 Vyraďovacia komisia –   predseda   Mgr. Katarína Sluková,  

 Škodová komisia –   predseda PaedDr. Renáta Tóthová, 

 Výchovná komisia - predseda PaedDr. Dana Mániková 

 

Metodické združenia zasadali 5-krát počas šk. roka, predmetom ich zasadnutia boli 

rôzne výchovnovzdelávacie aktivity, ale predovšetkým riešili tieto úlohy: 

-podmienky vyučovania počas mimoriadnej situácie,  

-podmienky a možnosti dištančného vzdelávania,  

-stanovenie podmienok na hodnotenie a klasifikáciu žiakov počas mimoriadnej 

situácie,  

- doučovanie žiakov, príprava zápisu do 1. ročníka, príprava podkladov na 

psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiakov, ktorí zlyhávajú vo 

vzdelávaní, hodnotenie plánov IVVP, spolu s vedením školy príprava a po schválení 

realizácia projektov: Spolu múdrejší  a Letná škola 2021. 

Vyučovací proces na 1. stupni a v špeciálnych triedach prebiehal do vianočných 

prázdnin bez prerušenia, s výnimkou jesenných prázdnin, po vianočných prázdninách 

žiaci nastúpili až od 8.2.2021, najprv v obmedzenom počte, v špeciálnych triedach sme 

využili aj vyučovanie v malých skupinách 5 + 1.  
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Vyučovanie žiakov I. stupňa na škole:  
Od 11.1. 2021 do 5.2. 2021 – dištančná forma vyučovania po mimoriadnych 

vianočných prázdninách. 

Od 8. 2. 2021 bolo obnovené prezenčné vzdelávanie žiakov s podmienkou testovania 

rodičov a prednostne pre rodičov žiakov, ktorí boli zamestnaní. V škole bolo cca 30 

žiakov čiže obmedzený počet. 

Od 8. 3. do 31.3. 2021 kombinované vzdelávanie / prezenčné i dištančné /. 

Od 7.4.2021 bolo obnovené prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1.A a 1.B triedy 

s podmienkou testovania rodičov, nakoľko  pre prvákov distančné  vzdelávanie bolo 

nevhodné. 

Od 12.4. 2021 bolo obnovené prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov I. stupňa. 

 

Predmetové komisie zasadali prezenčne 3- krát, podľa potreby on-line formou, 

nakoľko vyučujúci 2. stupňa mali po skončení vianočných prázdnin „prácu na doma“ . 

Predmetom ich rokovania boli podobné úlohy ako metodických združení. 

 

Počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu nezasadali: škodová ani výchovná 

komisia. 

Inventarizačná a vyraďovacia komisia pracovala podľa plánu.  

Inventarizácia bola vykonaná k 31.12.2020. 

 

d) Údaje o počte žiakov v školskom roku 2020/2021: 

1. Podľa štatistických údajov EDUZBER k 15.9.2020 bolo na škole 196 žiakov.  

Z toho 7 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku (ďalej PŠD) mimo územia 

Slovenskej republiky, 2 žiaci 2. stupňa mali individuálne vzdelávanie na základe 

lekárskeho odporúčania, vyučovanie mali denne, znížený počet vyučovacích hodín na 

16/týždenne.  

 

Školské zariadenia školy: 

 

2. Školský klub detí. 2 oddelenia - na základe žiadosti rodiča a rozhodnutia riaditeľky 

školy bolo prijatých 62 detí s pravidelnou dochádzkou .  

Vychovávateľky ŠKD :  

1. oddelenie Zlatica Kubišová, 2.oddelenie PhDr. Paulína Markotánová  

 

3. Centrum voľného času ( ďalej CVČ). CVČ dopĺňa záujmovú činnosť školy, stále 

je podľa výchovného programu orientované na športovú oblasť. Na začiatku školského 

roka sa žiaci prihlásili do oddelení volejbalového a žiaci 1. stupňa do oddelenia 

pohybové hry. Vedúcimi športových útvarov boli: Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam 

Jakubove, Juraj Šróba. Činnosť prebiehala 1 mesiac a potom z dôvodu zhoršenej 

epidemiologickej situácie pre ochorenie COVID -19 boli rozhodnutím ministra 

školstva a usmernením ÚVZ všetky športové aktivity detí zakázané a následne došlo 

k prerušeniu vyučovania. Činnosť CVČ sa už do konca školského roka neobnovila. 
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e) Počet zamestnancov 

1. počet pedagogických zamestnancov -  25 z toho: 2 vychovávateľky ŠKD, 2 

pedagogickí asistenti, 1 asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na úv. 0,7 

a zároveň učiteľ na úv. 0,3. 

2. odborní zamestnanci - 2  z toho : školský psychológ, sociálny pedagóg na úv. 0,5 

a zároveň PA na úv. 0,5. 

3. Ostatní zamestnanci - 13 z toho: 5 prevádzkoví zamestnanci, 1 ekonómka, 1 technik 

BOZ, 4 kuchárky, 1 vedúca školskej jedálne, sezónne kurič.  

 

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov: 
všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci spĺňali kvalifikačný predpoklad 

vzdelania.  

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Celý školský rok 2020/2021 bol poznačený pandémiou COVID 19. Práca učiteľov aj 

žiakov počas „ Home office“ teda dištančného vzdelávania bola náročná. Napriek 

tomu sa vzdelávanie dištančnou formou zlepšilo z pohľadu žiakov aj z pohľadu 

učiteľov oproti minulému školskému roku. Vedenie školy riadilo chod školy podľa 

aktuálne platných usmernení ÚVZ a rozhodnutí ministra školstva. Počas celého 

školského roka platili prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré mali 

zabrániť vzniku ochorenia COVID -19 na škole. Keďže situácia v štáte bola veľmi zlá, 

vyučovanie bolo mimoriadne prerušené pre všetkých žiakov od vianočných prázdnin 

do 5. 2. 2021. Rodičia žiakov museli byť v intervale 7 dní testovaní. V uvedenom 

intervale boli testovaní aj učitelia a ostatný personál školy. 7.2.2021 prebehlo 

antigénové testovanie aj na škole.  

 

Prezentácia školy na verejnosti prezenčnou formou, aktivitami žiakov školy nebola 

možná z dôvodu núdzového stavu a prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie 

COVID -19. Z uvedeného dôvodu nebola ani kultúrna akadémia ani rôzne športové 

aktivity. 

 

Škola sa prezentovala len na webovom sídle www.zslovinobana.edupage.sk a to 

formou videa o škole, ktoré bolo prezentované z pohľadu žiakov školy, cez edupage  

a to cez rodičovské kontá alebo žiacke kontá, ktoré sa využívali na dištančné 

vzdelávanie či on-line komunikáciu počas uzavretia školy.  

Informácie o živote školy v tomto období boli zverejňované aj na informačnej tabuli 

v obci.  

Riaditeľka školy spolupracovala v tomto období aj so starostami spádových obcí, ktorí 

zverejňovali dôležité prevádzkovo-organizačné oznamy školy na svojich webových 

stránkach. 

 

Žiaci sa prezentovali zapojením do súťaží a predmetových olympiád, ktoré boli 

organizované on-line formou, v prípade zlepšenej epidemiologickej situácie aj 

prezenčne.   

 

Olympiáda SJL pre žiakov 8. a 9. ročníka. Prvýkrát sme uskutočnili školské kolo 

online, spojením cez Microsoft teams. Súťažili 4 žiaci, absolvovali písomnú časť, test 

a transformáciu textu. Výsledky : 1.m.L.Gondová, 2.m.V.Poliaková,3.m. M.Peťko, 

4.m.L.Lauková. Okresné kolo riešila tiež online formou L. Gondová, skončila na 

4.mieste. Na súťaž žiakov pripravovali vyučujúce Mániková a Stieranková. 

http://www.zslovinobana.edupage.sk/
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Hviezdoslavov Kubín (HK)  súťaž v prednese poézie a prózy.  Obvodné kolo sa 

konalo 3.6.2021. Do obvodného kola išli žiaci, ktorí sa minulý školský rok umiestnili 

v školskom kole HK  na 1. mieste : Janka Smolíková, Patrícia Paučová, Lívia 

Paučová, Samuel Hajtol  Laura Lauková, Veronika Poliaková.   

Všetci žiaci dostali diplomy za umiestnenie v striebornom pásme, Laura Lauková sa 

umiestnila v zlatom pásme a postúpila do regionálneho kola, kde  nezískala vyššie 

umiestnenie. Žiakov pripravovali vyučujúce Mániková, Stieranková, Kocúrová, 

Jakubove. 

 

Zapojenie školy do celoslovenskej internetovej informatickej súťaže iBobor podľa 

jednotlivých ročníkov a kategórií:  

Kategória Drobec: Peter Ottmár, Marek Sihelský, Marko Gonda, AdrianBlahuta, Ján 

Kováč, Nikola Hangonyiová, Patrícia Paučová, Nela Popovičová, Kvačkajová 

Kristína, Hanáková Natália, Bučková Jana, Smolíková Jana, Strapková Miroslava,  

Kategória Bobrík: Peter Kičura, PeterSihelský, Nina Ľalíková, Nikola Mužíková, 

Oxana Peťková, Adriana Badinková.  

       Kategória: Bobríci – 6 riešiteľov, z toho 2 úspešní riešitelia - Paučová, Hajtol 

       Kategória: Benjamín – 7 riešiteľov, z toho 2 úspešní riešitelia, Strapková, T. Lauková 

       Kategória: Kadet – 6 riešiteľov, z toho 1 úspešný riešiteľ - L. Lauková 

       Žiakov pripravovali vyučujúce Komárová a Jakubove. 

 

Celoslovenská matematická súťaž MAKS – zapojili sa niektorí žiaci 7.a 8. ročníka 

pod vedením vyučujúcej Komárovej a Slukovej. Žiačky V.Poliaková, L. Lauková,L. 

Gondová, J. Jamnická, T. Lauková, E. Strapková a žiak A. Jamnický získali titul „ 

Maksihviezda“. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov, z toho 7 úspešní riešitelia.  

Do súťaže sa zapojilo 3035 žiakov z celého Slovenska.   

           

Pytagoriáda: 9.12. 2020 školské  kolo - zúčastnili sa žiaci z 3.A Kristína Kvačkajová 

– úspešná riešiteľka, Jana Smolíková, Natália Hanáková, Miroslava Strapková.  

Zo 4.A : Oxana Peťková – úspešná riešiteľka, Adriana Badinková – úspešná rešiteľka, 

Marco Baluch – úspešný riešiteľ , Peter Kičura a  Peter Sihelský boli riešitelia šk. 

kola. Okresné kolo Pytagoriády bolo 13.4.2021. Úspešní riešitelia Adriana Badinková 

a Oxana Peťková zo 4. A triedy.  

Žiakov pripravovali vyučujúce Kocúrová, Reháneková. 

 

 

Matematický Klokan – medzinárodná súťaž prebehla 20.4.2021, riešilo ju 23 žiakov 

I. stupňa. Najlepšiu úspešnosť z jednotlivých tried mali žiaci: Daniel Jamnický 1.A – 

91,67%( prvákom pri čítaní pomáha asistent učiteľa), Marko Gonda 2.A – 70%, Marek 

Sihelký 2.B – 45,56 %, Miroslava Strapková 3.A – 76,67, Peter Sihelský a Oxana 

Peťková 4.A – po 60%.  Žiakov pripravovali vyučujúce Markotánová J.,Jakubove, 

Čiešková, Kocúrová a Reháneková.  

 

 

Biologická olympiáda kat. D, okresné kolo – prebehla on-line formou v škole.  

Umiestnenie: V. Ľalíková 2. miesto, L. Popovič – 3. miesto.  

Žiaci boli úspešní riešitelia okresného kola.  Žiakov pripravovala vyučujúca Tóthová. 
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Rozvoj vedomostí u žiakov bol podporovaný a prehlbovaný v rámci dejepisnej 

olympiády. Školské kolo: sa uskutočnilo do 11.12.2021. Súťažiaci v jednotlivých 

kategóriách:  Kategória F – 6. ročník: Tibor Berky 

Kategória E – 7. ročník: Elena Strapková  

Kategória D – 8. ročník: Adam Jamnický 

              

Úspešní riešitelia školského kola: Tibor Berky, Elena Strapková, Adam Jamnický – 

postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo online prostredníctvom  edupage 11. 2. 2021. 

Adam Jamnický bol úspešný riešiteľ okresného kola v kategórii  D - 8. ročník. 

Žiakov pripravovala vyučujúca Flešková. 

  

Výtvarné súťaže žiakov školy: počas školského roka sa žiaci zapojili do množstva 

výtvarných súťaží, nakoľko sa dali realizovať aj počas dištančného vzdelávania.   

 

Realizovali sme tieto súťaže:  1. októbra 2020 bola  odovzdaná najlepšia práca Eleny 

Strapkovej zo 7. A do výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu s  podtitulom: Symboly 

Slovanov v Matici Slovenskej v Lučenci. 

 

„Chutné maľovanie“ - práce boli zaslané  na adresu:  Slovenská poľnohospodárska a 

potravinárska komora, Bratislava.  Najlepšie práce kategória II:   žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ -  

Elena Strapková, 2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov 

Viktória Ľalíková : 1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky 

Jesika Oláhová 5. téma: Cukry, tuky, soľ 

Veronika Poliaková : 2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov 

 

Budúcnosť Európskej únie - Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci 

s mestom Lučenec vyhlásilo začiatkom roka 2021 výtvarnú súťaž „Budúcnosť EÚ“. 

Žiačka Elena Strapková získala 1.miesto v 2. kategórií v celoslovenskej výtvarnej 

súťaži Budúcnosť Európskej únie . Názov diela: Inteligentná budúcnosť EÚ.  

Do súťaže sa zapojili hodnotnými prácami aj žiačky: Veronika Poliaková, Laura Lauková a 

Liliana Gondová. 

 

Vesmír očami detí - celoslovenská výtvarná súťaž - v okresnom kole postúpili do 

celoslovenského kola v III. kategórii: Nela Ľalíková 6. A, Terézia Lauková 7. A, Elena 

Strapková 7. A, ich práce boli poslané do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. 

 

Veľká maliarska súťaž “ na tému OVOCIE – ZELENINA práce vytvorili a ocenenie 

získali: Elena Strapková, Terézia Lauková, Laura Lauková. 

 

Môj olympijský deň – výtvarné práce zaslané do celoslovenského kola na adresu 

Slovenský olympijský a športový výbor v Bratislave.  

Do súťaže sa zapojili : Laura Lauková, Veronika Poliaková 8. A, Elena Strapková 7. A. 

      Žiakov vo výtvarných súťažiach viedla vyučujúca Flešková. 

 

Vojaci očami detí – súťaž prebiehala  do 15.5.2021. Do súťaže bolo zaslaných 6 prác 

žiakov z 3.A, 2 práce z 1.A triedy, 1 práca z 2.B triedy na adresu: Redakcia Obrana 

Bratislava. 
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O najkrajší vianočný pozdrav – výtvarná súťaž, ktorú vyhlásila ZŠ s MŠ Halič.  

V 1. kategórii ocenená práca Patrika Pókoša 1.miestom (1. špeciálna trieda). Žiaka viedla 

pani učiteľka Kristínová. 

 

Fotografické súťaže – organizačne zabezpečovala koordinátorka environmentálnej 

výchovy vyučujúca Poliaková.  V termíne od 16. 9. do 16.10  -  fotografická súťaž pod 

názvom: „Očami gurmána“ pre žiakov II. stupňa. Do celoslovenského kola v Bratislave 

bolo zaslaných 5 najkrajších fotografií. Maximilián Peťko - Boží dar (IX.A), Lucia 

Mlynarčíková - Mňamka v dvojobale (V.A), Veronika Poliaková - Bio produkty 

našej záhrady (VIII.A),  Samuel Barcaj - Na farme (VI.B),  Jana Jamnická - Pochúťky od 

slovenských kravičiek (VIII.A).  

Svoje fotografické práce do Celoslovenskej súťaže v Bratislave  doručilo 

spolu 94 škôl z celého Slovenska, pričom krásne umiestnenie v Celoslovenskom kole 

v Bratislave získala aj naša žiačka Lucia Mlynarčíková (V.A), ktorá bola za svoju 

fotografiu ocenená diplomom a vecnou cenou - fotoaparát, tričko, poukážka v hodnote 

20eur  

 „ Fotozáťaž“  - školské kolo a vyhodnotenie najkrajších fotografií sa uskutočnilo dňa 

28.05.2021, pričom školská komisia vybrala 8 najkrajších fotografií, ktoré následne 

reprezentovali našu ZŠ v krajskom kole v Banskej Bystrici.  Adam Hraško (VIII.A), 

Daniela Salajová (VI.A), Lara Tamášová  (VI.A),  Lucia Mlynarčíková (V. A), 

Marek Paučo (VI.A), Silvia Zvarová ( V.A),  Veronika Poliaková VIII.A),  

Viktória Ľalíková ( VI.A). Vo vyššom kole sa práce žiakov neumiestnili. 

 

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

Národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“  už počas druhého 

šk. roka pracovali so žiakmi  školský psychológ Mgr. Jaroslav Rončák, pedagogickí 

asistenti Mgr. Marcela Cerovská, Mgr. Pavol Gabľas, sociálny pedagóg Mgr. Lucia 

Drugdová.  

 

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa žiaci takmer všetkých ročníkov 

školy  zapojili do 11. ročníka  česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy 

– „Radosť z čítania, ukrytá vo veršoch básní alebo v próze“ s cieľom podporiť čítanie 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Ako partnerská škola nám bola pridelená  ZŠ s 

MŠ Vyšný Hrušov, Nitriansky samosprávny kraj.  Žiaci školy si vymenili záložky 

a oboznámili sa s prostredím danej školy cez web stránku. 

 

Rozvojový projekt ministerstva školstva : Čítame radi 2 

Z projektu sme získali finančné prostriedky v hodnote 800 €, ktoré sme využili na nákup 

kníh do školskej knižnice. Prevláda beletria, ale aj didaktické knihy z viacerých 

predmetov, ktoré sa využijú pri výchovnovzdelávacom procese. 

 

Projekt ,, LETNÁ ŠKOLA na základnej škole v školskom roku 2020/21“ – rozvojový 

projekt MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadu dištančného vzdelávania na ZŠ. Na našej škole 

Letná škola prebiehala v čase od 16. 8. do 20. 8. 2021, zúčastnilo sa jej 28 žiakov, 3 

vyučujúce - Reháneková, Poliaková, Stieranková,  školský psychológ Rončák, 

pedagogický asistent Cerovská a vychovávateľka ŠKD Kubišová. 
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Rozvojový projekt MŠ VV a Š SR „ Spolu múdrejší“ – cieľom projektu bolo formou 

pravidelného doučovania zmierniť dopad dištančného vzdelávania na vedomosti žiakov, 

bol orientovaný prevažne na žiakov zo SZP, na žiakov bez adekvátnej rodičovskej podpory 

a tých, ktorí mali počas dištančného vzdelávania nedostatočné technické podmienky na 

učenie sa online formou. Prebiehal v mesiacoch apríl – jún 2021. Do projektu bolo 

zapojených 7 vyučujúcich. 

Environmentálne projekty:  

„ Zbieram baterky“  -  zber starých, použitých batérií a žiariviek.  

 

„ Ekoalarm“ – projekt zameraný aj výchovne, nakoľko  environmentálna výchova je 

súčasťou školského vzdelávacieho programu.  Cieľom je realizácia separovaného odpadu 

na škole.  

 

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

      

    Inšpekčná činnosť nebola vykonaná. 

 

j ) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach          

školy 

 

 

 j) 1. priestorové podmienky školy:  

 

Budovy: hlavná budova školy, pavilón A je trojpodlažná takmer 65- ročná budova - 

obsahuje učebne, súčasťou je telocvičňa, šatne v suteréne, plynová kotolňa, školská 

kuchyňa + školská jedáleň, sklady, školská kuchynka, hygienické zariadenia, sklad na 

hygienické a čistiace potreby, sklad učebníc, učiteľská a žiacka knižnica, kabinety, 2 

počítačové učebne pre 32 žiakov, odborná učebňa fyziky a chémie, archív, hudobná 

učebňa, v štádiu dlhšej realizácie je jazyková učebňa.   

 

V priestoroch žiackej knižnice je možnosť vyučovania pomocou interaktívnej tabule 

s príslušenstvom. Multimediálna technika sa využíva hlavne pri výučbe cudzích jazykov, 

prírodovedných predmetov a prezentácií rôzneho zamerania - Deň slovenských knižníc, 

drogové závislosti, profesionálna orientácia a iné formy prezentácií. 

 

V pavilóne A sú triedy 2. stupňa a 2 špeciálne triedy.  Vo všetkých triedach 2. stupňa je už  

výškovo nastaviteľný školský nábytok, je to veľká výhoda pre triedy, lebo nábytok ostáva 

deťom až do ukončenia deviateho ročníka, len sa výškovo prestavuje.  

 

Pavilón B. V budove je sústredený I. stupeň a ŠKD. Žiaci I. stupňa majú zodpovedajúce 

pracovné prostredie. Takmer všetky triedy majú nový  výškovo nastaviteľný školský 

nábytok, všetky triedy majú umožnené vyučovanie pomocou interaktívnej techniky, majú 

možnosť pracovať s tabletmi. Prízemie zdobia výstavky prác žiakov prevažne z pobytu 

v ŠKD. Nástenka aktualít hovorí o živote žiakov 1. stupňa a ŠKD a zároveň slúži ako 

informačná tabuľa pre rodičov. 
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Pavilón C  –v  jednej časti ostala zámočnícka dielňa pre výučbu  predmetu technika  

a bývalá prípravovňa materiálu slúži pre potreby školníka.  

Jedna miestnosť je počítačová učebňa, ktorá je v štádiu modernizácie, čakáme na PC 

techniku, ktorá má byť dodaná z projektu EÚ. Momentálne je v učebni len nový nábytok, 

takže sa nemôže využívať. Finančné krytie dodávky nábytku – projekt EÚ. 

Pavilóny A ,B a C  sú budovy, ktoré sú technicky zhodnotené v dôsledku uskutočnenej  

rekonštrukcie v roku 2011. V pavilónoch sú vytvorené veľmi dobré pracovné podmienky. 

 

Počas kalendárneho roka 2021 sme uskutočnili nasledovné stavebné a údržbárske práce, 

ktoré viedli k zlepšeniu pracovného prostredia ako aj k zvýšeniu bezpečnosti žiakov 

a zamestnancov v škole. 

 

Pavilón B – 1- stupeň – maľovanie 3 tried, výmena podlahovej krytiny v jednej z 

maľovaných tried  a zároveň výmena obkladačiek v tejto triede v hygienickom kútiku. 

 

Finančné krytie: 2 triedy štátny rozpočet školy – normatívne financovanie,  

1 trieda – OZ Sparťan. 

 

Rekonštrukcia vstupného schodišťa do pavilónu B. 

Finančné krytie: zriaďovateľ školy Obec Lovinobaňa. 

 

Pavilón A : zaobstaranie nábytku do novozriadenej PC učebne ( pracovné stoly, nabíjacia 

skrinka na tablety – finančné krytie OZ Sparťan.  V tejto učebni sa zároveň musela urobiť 

elektrická inštalácia zodpovedajúca PC učebni + revízna správa. 

Finančné krytie: štátny rozpočet –normatívne financovanie.  

 

Zariadenie jazykovej učebne nábytkom + prevedenie elektrickej inštalácie zodpovedajúcej 

učebni + revízna správa. Finančné krytie: projekt EU. 

 

Svojpomocné vybudovanie oddychovo-hracej zóny pre žiakov hlavne 1. stupňa.  

Finančné krytie: štátny rozpočet – normatívne financovanie. 

 

Začatie opravy spojenej s obnovou ochranného náteru oplotenia okolo školy.  

Finančné krytie: štátny rozpočet - normatívne financovanie.  

 

Zbúranie 3 komínov na hlavnej budove školy, ktoré už nevyhovovali po bezpečnej stránke 

a zároveň boli nevyužiteľné. Organizačne práce zabezpečovala riaditeľka školy.  

Finančné krytie: zriaďovateľ školy Obec Lovinobaňa. 

 

Podmienky na uskutočňovanie telesnej a športovej výchovy sú vyhovujúce. 

 

Súčasťou školy je športový areál –  antukové ihrisko a multifunkčné ihrisko s bežeckou 

dráhou.   

Multifunkčné ihrisko je veľkou výhodou pre hodiny telesnej a športovej výchovy. Problém 

je však s čistotou priestorov ihriska, pretože areál je v blízkosti sídliska a ani uzamknutie 

nebráni vstupu malých detí bez dozoru rodičov alebo aj dospelých, ktorí si nevážia priestor 

na športovanie alebo nevedia dodržiavať poriadok. Hlavne staršie deti a tínedžeri 

poškodzujú aj vybavenie ihriska. Problém sa dlhodobo rieši so zriaďovateľom, ktorý je 

prevádzkovateľom multifunkčného ihriska.  
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Bežecká dráha ako aj priestor pre skok do diaľky nezodpovedajú podmienkam bezpečnej 

telesnej výchovy, nakoľko je nerovný trávnatý povrch, pod  ktorým je škvára. Preto je do 

blízkej budúcnosti potrebné hľadať finančné prostriedky na rekonštrukciu bežeckej dráhy. 

 

Aj napriek uvedeným nedostatkom žiaci v atletických disciplínach dosahujú na súťažiach 

veľmi dobré výsledky. 

 

Telocvičňa, športové náradie ako aj multifunkčné ihrisko prechádzajú pravidelne každý 

rok revíziou. 

 

2. Materiálno – technické podmienky školy: 

Materiálno- technické podmienky školy sú na dobrej úrovni a spĺňajú štandardné 

podmienky na dosiahnutie cieľov stanovených školským vzdelávacím programom. 

 

Učebné pomôcky: stav zodpovedajúci, sú priebežne modernizované, podľa finančných 

prostriedkov školy. V roku 2021 sme aktualizovali knižničný fond v hodnote 800,-€ 

z prostriedkov rozvojového projektu ministerstva školstva „ Čítame radi 2“. V šk. roku 

2020/2021 sme modernizovali aj digitálne technológie využívané na škole aj z dôvodu 

dištančného vzdelávania. Finančné krytie: ministerstvo školstva – účelová dotácia.    

 

 

k ) informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky:  

 

V školskom roku 2020/2021 bola veľmi obmedzená možnosť prezentácie školy navonok, 

boli zrušené všetky športové aktivity, práve v športe sa škole v niektorých športových 

odvetviach veľmi dobre darilo, boli zrušené spevácke či recitačné súťaže. 

Škola sa zamerala na súťaže a oblasti, ktoré vychádzajú zo školského vzdelávacieho 

programu a zároveň ich bolo možné uskutočniť dištančnou formou – online – matematické 

súťaže, informatickú súťaž, DO, BiO, OSJL, výtvarné súťaže zaslané poštou a fotografické 

súťaže emailom.  

Žiaci doma bez prezenčnej pomoci učiteľov nezvládali prípravu na súťaže.  

Ako veľké pozitívum, ktoré pomáha žiakom, rodičom, bol stále realizovaný individuálny 

prístup k žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.  

Medzi pozitívne oblasti počas pandemického roka zaraďujeme aj realizáciu rozvojových 

projektov ministerstva školstva, ktoré mali zmierniť dopad dištančného vzdelávania na 

rizikové skupiny žiakov. Určite je pre pedagogických zamestnancov motivujúce, keď sa 

venujú v mimo vyučovacom čase doučovaniu žiakov, čo je pri dlhodobom vykonávaní 

psychicky vyčerpávajúce a mali možnosť cez projekt, do ktorého sa škola zapojila, získať  

finančné ohodnotenie.  

Ako pozitívum hodnotíme prácu pedagogických asistentov, školského psychológa 

a sociálneho pedagóga v náročnom období dištančného vzdelávania a mimoriadnej situácie 

v dôsledku pandémie COVID -19, hlavne počas adaptačného obdobia po nástupe 2. stupňa 

do školy. Pedagogickí asistenti boli zadelení aj do ŠKD, kde sme takmer počas celého  

šk. roka vytvorili z epidemiologických dôvodov tretie oddelenie (prvákov), aby boli 

menšie skupiny žiakov.  

Ako nedostatok vykazujeme: digitálne technológie – množstvo a technickú úroveň. Tento 

nedostatok sa počas šk. roka snažilo ministerstvo školstva trochu eliminovať tým, že 

školám zaslalo účelovú dotáciu podľa počtu žiakov na nákup napr. mikrofónov, tabletov... 

Naša škola dostala 1000,-€.  
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Ako problém nielen našej školy, ale myslíme si aj spoločnosti je fakt, že vyučovací proces 

robí veľmi náročný nedostatočný záujem rodičov rómskych žiakov o vzdelávacie výsledky 

svojich detí. Tento spoločenský jav sa v čase dištančného vzdelávania len prehĺbil. 

 

a) počet žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami - 86 žiakov 

 
z toho : 28 žiakov bolo integrovaných ( začlenených) v bežných triedach ZŠ,  45 žiakov 

pochádzalo zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimo žiakov 2 špeciálnych tried, kde 

bolo zaradených 13 žiakov.   44 % z počtu žiakov školy.   

 

b) počet žiakov zapísaných do 1. ročníka - 17 žiakov 

 

c) počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole - 18 žiakov 

 

d) počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole - 17 žiakov 

 

e) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

 

Hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za školský rok 2020/2021 po vykonaní 

opravných komisionálnych skúšok v auguste 2021. 

 počet 

žiakov 

prospelo neprospelo  nehodnotení 

PŠD mimo 

územia SR 

počet individuálne 

začlenených žiakov 

1.stupeň 84 77 5 2       7 

2.stupeň 98 91 2 5 25 

špeciálne 

triedy 

13 12 1 _______ _________ 

 

SPOLU 195 180 8 7 32 

 

 

Výchovné opatrenia 

 

 

 Pochvala od  

riaditeľky školy 

pokarhanie od 

riaditeľky školy 

znížená známka 

2.st. a 3.st. 

1.stupeň 2 1 3 

2.stupeň 13 4 11 

špeciálne 

triedy 

1 _______ 3 

SPOLU 16 5 17 

 

   

Primárne vzdelanie získalo: 17 žiakov 1. stupňa.  

5 žiakov 2.stupňa z toho:  1 žiak končiaci PŠD v 8. ročníku, 2 žiaci končiaci PŠD v 9. 

ročníku,  1 žiak končiaci PŠD v 9. ročníku špeciálnej triedy. 1 žiak 9. ročníka ZŠ s IVVP 

s mentálnym postihnutím variant A.  

 

Nižšie stredné vzdelanie získalo: 16 žiakov 9. ročníka 

 



14 

 

4.  

a) Informácie o aktivitách školy, ktoré sú realizované pre žiakov v ich voľnom čase 

 

Mimoškolská činnosť bola realizovaná formou záujmových útvarov, ale len pre žiakov  

1. stupňa, aj to obmedzene z dôvodu epidemiologickej situácie.  

Činnosť centra voľného času sa ukončila koncom septembra 2020.  

 

Počas celého obdobia, keď boli žiaci 1. stupňa v škole, bol v prevádzke školský klub detí. 

Vychovávateľky v spolupráci s pedagogickými asistentmi pripravovali pre žiakov rôzne 

zaujímavé aktivity. 

Prehľad niektorých aktivít:  

OKTÓBER: výstavka ovocia a zeleniny pod názvom OVOCNÍČKOVIA,   

mesiac Úcty k starším, deti pripravili darčeky pre starých rodičov. 

NOVEMBER: SHOV ŠARKANIÁDA . 

DECEMBER: Mikuláš, vianočné obdobie. 

FEBRUÁR:  imatrikulácia prvákov, sviatok sv.Valentína   

MAREC: Sviatok MDŽ – darčeky pre matky  

APRÍL: 60 rokov, odvtedy čo na kozmickej lodi Vostok 1 obletel Zem prvý človek.  

Deti téma vesmíru veľmi zaujala a tak sa počas hier rozhodli postaviť si zo stavebnice 

raketu. Vesmír stvárnili deti aj vo výtvarnej podobe. 

22. apríl - Deň Zeme, žiaci zažili netradičný týždeň. Vychovávateľky pripravili  

„Separáčika“ s rôznymi úlohami pre deti.  MÁJ: Deň matiek – výroba darčekov. 

JÚN: MDD,  Deň otcov.  

 

Počas adaptačného obdobia po nástupe žiakov 8.-9. ročníka od 19. 4.2021 a žiakov 5.-7. 

ročníka od 9. mája 2021, sociálny pedagóg pracoval so žiakmi v rámci rôznych aktivít. 

Aktivity boli zamerané na toleranciu, rešpektovanie odlišností, generačné rozdiely, zdravé 

sebavedomie a vzájomnú spoluprácu v skupinách.  

Keďže škola má svojho školského psychológa všetky ročníky 2. stupňa mali v adaptačnom 

období ranné kruhy so školským psychológom alebo aj individuálne sedenia podľa záujmu 

žiakov alebo ich rodičov.  

 

Všetky aktivity boli realizované v súlade s hygienicko-epidemiologickými podmienkami, 

ktoré výrazne obmedzovali výchovnovyučovací proces. 
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b)  Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

          

     

     Zúčtovanie prostriedkov na bežné a kapitálové  k 30.09.2021 
      

 
                     

               Suma poskytnutých  Suma skutočne Rozdiel Dátum  

Finančné prostriedky  finančných  
použitých 

finančných (stĺ.1-stĺp.2) vrátenia 

  prostriedkov prostriedkov  vratka nepoužitej    

  v roku 2021 k 30.09.2021 dotácie   

  1 2 3 4 

1. Prenesené kompetencie     
spolu         

a) normatívne výdavky spolu 423 758,00 424 869,77 15 588,23 
     z toho prenesené z r. 2020 16 700,00  0,00   

b) nenormatívne výdavky spolu         

dopravné prenesené z r. 2020 169,36 0,00 169,36  31.03.2021 

            dopravné r. 2021 2 265,00 1 155,68 1 109,32 
 z toho: vzdelávacie poukazy 3 322,00 2 425,37 896,63   

            príspevok na ž. so SZP* 4 500,00  4 500,00 0,00   

            príspevok na as.uč.z.z. 8 534,00 6 401,25 2 133,75  

            Digitálne technológie 1 000,00 1 000,00 0,00  

            ,,Letná škola“ 1 200,00 1 200,00 0,00  

            Projekt ,,Spolu múdrejší“ 4 400,00 4 400,00 0,00  

            Projekt ,,Čítame radi 2´´ 800,00 800,00    0,00  

            Osobné ochranné prostr. 1 315,00 205,88 1 109,12  

           učebnice 3 739,00 3 551,91 187,01  

Projekt NP PoP 41 541,26 32 585,25 8 956,01   

     

2. Originálne kompetencie 
spolu         

z toho: školský klub  26 100,00 25,948,94 151,06  

            školská jedáleň 41 400,00 41 400,00 0,00  

            CVČ 2 500,00 213,90 2 286,10  

3. ÚPSVaR spolu         

z toho: dotácia na stravu 31 740,00 12 316,70 19 423,30   

            školské potreby 1 211,80 713,80 498,00   

4. Ostatné dotácie spolu         

bežné výdavky - Od obce- transfery 950,00 650,00 300,00  

bežné výdavky - Príjmy ŠJ 2 265,20 2 265,20 0,00  

bežné výdavky - Príjmy ŠKD 630,00 630,00 0,00   

bežné výdavky - príjmy škola 3 054,22 0,00 3 054,22   

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00  

 

Vypracovala: Mgr. Jana Tkáčová, ekonómka školy   

 


