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S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ, Školská 

144, Lehota za školský rok 2007/2008

I.
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

1. Názov školy:          Základná škola, Školská 144, Lehota 
2. Adresa školy:         Školská 144, 951 36 Lehota
3. telefónne číslo:       037/6553 144, 0918 832 472    faxové číslo:
4. Internetová adresa: www.zslehota.edupage.org      e-mailová adresa: skola@zslehota.edu.sk
5. Zriaďovateľ:           Obec Lehota

6. Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko Funkcie
Mgr. Anna Burdová riaditeľ školy
Mgr. Mária Trnčíková zástupca riaditeľa školy 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

7.1) Údaje o rade školy:
    
    Dňa 11.  3.  2008 sa konalo ustanovujúce zasadnutie  novozvolenej  Rady školy pri  ZŠ 
v Lehote.  Rada  školy  bude  v nasledujúcom  štvorročnom  funkčnom  období  pracovať  v 
zložení: 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr. Miriam Malecká predseda za pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Tatiana Solnicová zapisovateľ za pedagogických zamestnancov
3. Marián Lukáč  za nepedagogických zamestnancov
4. Vladimíra Šeböková  za rodičov
5. Dagmar Kubicová  za rodičov
6. Ivana Petríková  za rodičov
7. Beáta Chlebcová  delegovaná za organizáciu, ktorá sa 

podieľa na výchove a vzdelávaní
8. Milan Chmelár  za zriaďovateľa
9. Gabriela Zabáková  za zriaďovateľa

    
    V školskom roku 2007/2008 sa do volieb uskutočnili  dve zasadnutia. Na prvom z nich 
riaditeľka  školy  informovala  o priebehu  a financovaní  stavebných  prác  na  budove 
školy, konferencii organizovanej políciou – proti extrémizmu, násiliu, šikanovaniu, fajčeniu 
a drogám a s výstupmi realizovanými pre potreby ZŠ, tiež o zvyšovaní bezpečnosti detí pri 
príchode a odchode zo školy (dopravná výchova). Predsedníčka  rady školy pani Kubicová 
oboznámila prítomných s organizovaním a materiálnym zabezpečením Mikuláša v obci i na 
ZŠ. Druhé zasadnutie bolo zamerané na prípravu a zabezpečenie volieb do novej rady školy s 
termínom 21. 2. 2008. Predsedníčka rady školy sa 6. 2. 2008 zúčastnila otvárania obálok pre 
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 2008 .        
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7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy: 

1. MZ (1.  –  4.  ročník  ZŠ),  PK spoločenskovedných  predmetov,  PK  prírodovedných 
predmetov, PK výchovných predmetov.

2. Metodické orgány sú poradným orgánom riaditeľky školy. Pomáhajú jej pri odbornom 
riadení  a kontrole  výchovno-vzdelávacieho  procesu  školy.  Zaoberajú  sa 
pedagogickými  a výchovno-vzdelávacími  problémami.  Ich poslaním je koordinovať 
prácu  jednotlivých  učiteľov,  ich  vzdelávanie  a tým sa  spolupodieľať  na  zvyšovaní 
úrovne  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  škole.  Majú  delegované  kompetencie. 
Vedúci  metodických  orgánov  sú  zodpovední  za  vedenie  riadnych  i mimoriadnych 
zasadnutí,  za  plnenie  plánu práce  MO ako aj  za  vypracovanie  časovo-tematických 
plánov z predmetov zastúpených v MO podľa platných učebných osnov. Metodické 
orgány tvoria učitelia s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou učebných predmetov.

Druh a počet  vydaných prvostupňových rozhodnutí (1. 9. 2007 – 31. 8. 2008):     61
Rozhodnutie o čiastočnom oslobodení od vyučovania  - 3
Rozhodnutie o úplnom oslobodení od vyučovania -  3
Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka ZŠ -  10
Rozhodnutie o odklade  začiatku PŠD -   0
Rozhodnutie o plnení PŠD mimo územia SR - 3
Rozhodnutie o udelení pokarhania od riaditeľa školy – 6
Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu  skúšku –2
Rozhodnutie o prijatí do ZŠ – 4
Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu v ŠKD - 30

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Ročník

Stav k 15. 9. 2007 Stav k 31. 8. 2008

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
Integro-
vaných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
Integro-
vaných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

1. 1 18 - - 7 1 18 - - 7

2. 1 20 - - 9 1 20 - - 8

3 1 23 - -     10 1 23 - - 9

4. 1 16  - - 2 1 16 - - 1

5. 1 23 - - 1 1 23 - - 1

6. 1 20* - - - 1 20* - - -

7. 1 19 - - - 1 19 - - -

8. 1 16 - - - 1 16 - - -

9. 1 18 - - - 1 18 - - -

Spolu 9 173 - 1 29 9 173 - 1 26

* z toho1 žiak plní PŠD v zahraničí (Rakúsko)
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c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy  (§ 2 ods. 1 
písm2.. c))

c. 1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2008/2009

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED

SPOLU DIEVČATÁ 
počet / %

ODKLADY
počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / % SAMOSTATNÉ 

12 4/ 33,33 % 0 / 0 % 0 / 0 % 1

c. 2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 c.2.1 žiaci 9. ročníka

 Počet 
žiakov 
9. roč.

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá Stredné odborné

školy*
SOU: 4 - ročné ZSŠ DOS: 

3 - ročné
SOU: 3- ročné

18 * Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí
1 1 9 9 4 4 3 3 1 1

*  priemyslovky,  združené školy,  obchodné akadémie, hotelové akadémie,  pedagogické  akadémie,  umelecké 
školy

c. 2.2.  žiaci 4. ročníka

Počet 
žiakov
4. roč.

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

  osemročné gymnáziá  ZŠ – športová trieda zameraná na hokej)

16 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí
0 0 0 1 1 1

c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

Ročník Počet žiakov
prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

8. ročník -
7. ročník -
6. ročník -
5. ročník -
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d)  Údaje  o výsledkoch  hodnotenia  a klasifikácie  žiakov  podľa  poskytovaného  stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  
 
d.1)   I. stupeň základnej školy

Hodnotenie žiakov 1. ročníka

Počet žiakov
1. ročníka

Počet žiakov, 
ktorí dosiahli
- veľmi dobré výsledky -

Počet žiakov, 
ktorí dosiahli
- dobré výsledky -

Počet žiakov, 
ktorí dosiahli
- slabé výsledky -

18 14 (77,78%)  4 0

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka 

Ročník = trieda
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Správa-
nie SJL AJ M Prv Vl P Ø triedy

bez správ.

2. 2. 1,00 1,60 - 1,35 1,00 - - 1,32

3. 3. 1,00 2,22 1,30 1,91 - 1,70 1,70 1,77

4. 4. 1,00 1,75 1,38 1,50 - 1,56 1,25 1,49

Ø  2. – 4. ročníka 1,00 1,88 1,33 1,61 1,00 1,64 1,51 1,57
                                                                                                               So  správaním:       1,46
d.2)  II. stupeň základnej školy

Ročník
= 
trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

Spr SJL AJ/
NJ

D Z M F Ch Pr TchV VV HV TV Ø triedy 
bez správ.

      5.
     * 1,00 2,17 2,04 1,65 1,78 2,26 - - 1,87 1,13 1,00 1,04 1,05 1,61

     6.
*** 1,00 2,05 1,89 2,00 1,84 2,32 2,05 - 1,84 1,05 1,00 1,05 1,05 1,65

     7.
    ** 1,32 2,89 2,11 2,53 2,21 2,84 2,53 - 2,37 1,42 1,26 1,11 1,11 2,04

     8. 1,25 2,31 2,19 2,00 2,13 2,75 2,38 2,00 1,81 1,25 1,00 1,13 1,06 1,83

     9. 1,06 2,39 2,56 2,11 2,44 2,61 2,44 2,33 2,22 1,00 1,06 1,00 1,17 1,94

Ø 5.–9. 
ročníka 1,12 2,36 2,04

2,18 2,04 2,06 2,54 2,35 2,18 2,02 1,17 1,06 1,06 1,09 1,81

                                                                                                                   So správaním:    1,75 
  * bez  žiakov U. Moravčíka a Š. Ferka - úplne oslobodených od TV
** bez žiaka P. Jagera - úplne oslobodeného od TV,  *** bez J. Kečkéša – študuje v zahraničí
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VÝCHOVNO -VZDELÁVACIE  VÝSLEDKY  DOSIAHNUTÉ V 
ŠKOLSKOM  ROKU 2007/2008 v porovnaní so škol. rokom 2006/2007

Predmet I.stupeň Porovnanie 
s minulým šk.  
rokom

II.stupeň Porovnanie 
s minulým šk.  
rokom

Celkový 
priemer

Porovnanie 
s minulým šk.  
rokom

Celkový 
prospech 

1,57  o 0,19 lepší 1,81 o 0,03 lepší 1,69 o 0,11 lepší

Slov. jazyk 1,88 o 0,17 lepší 2,36 o 0,09 horší 2,12 o 0,04 lepší
Matematika 1,61 o 0,23 lepší 2,54 o 0,01 lepší 2,08 o 0,12 lepší
Prvouka 1,00 o 0,36 lepší 1,00 o 0,36 lepší
Prírodoveda 1,51 o 0,01 horší 1,51 o 0,01 horší
Vlastiveda 1,64 o 0,14 lepší 1,64 o 0,14 lepší
Angl. jazyk 1,33 o 0,35 lepší 2,04 nevyučoval sa 1,69 o 0,01 horší
Nem. jazyk 2,18 o 0,07 lepší 2,18 o 0,07 lepší
Dejepis 2,04 o 0,07 lepší 2,04 o 0,07 lepší
Obč. vých. neklasif. neklasif.
Zemepis 2,06 o 0,04 lepší 2,06 o 0,04 lepší 
Prírodopis 2,02 o 0,04 lepší 2,02 o 0,04 lepší
Fyzika 2,35 o 0,03 lepší 2,35 o 0,03 lepší
Chémia 2,18 o 0,15 lepší 2,18 o 0,15 lepší
Výtv. vých. neklasif. 1,06 o 0,02 lepší 1,06 o 0,02 lepší
Tech. vých. 1,17 o 0,12 lepší 1,17 o 0,12 lepší
Teles. vých. neklasif. 1,09 o 0,02 horší 1,09 o 0,02 horší
Hudob. vých. neklasif. 1,06 o 0,04 horší 1,06 o 0,04 horší
Ročník:
2. ročník 1,32 o 0,39 lepší
3. ročník 1,77 o 0,06 horší
4. ročník 1,49 o 0,34 lepší
5. ročník 1,61 o 0,09 horší
6. ročník 1,65 o 0,15 lepší
7. ročník 2,04 o 0,20 horší
8. ročník 1,83 o 0,08 lepší
9. ročník 1,94 o 0,14 lepší
Počet žiakov 
s dostatočným 
prospechom   *

3 žiaci  
3,90 % 

o 1,46 % viac 25 žiakov 
26,32 % 

o 3,68 % menej 28 žiakov 
16,28 %

o 0,58 % menej

Počet žiakov 
s nedost. prosp. *

o 1,22% menej o 1,11 %  menej o 1,16 % menej

Počet žiakov 
s výborným 
prospechom   *

21 žiakov 
27,27 % 

o 7,76 % viac 13 žiakov 
13,68 %

o 0,35 %  viac 34 žiakov 
19,77 % 

o 3,49 % viac

Pochvaly 
a odmeny       *

16 žiakov 
20,78 %

o 6,05 % menej 14 žiakov 
14,74 %

o 14,15 % menej 30 žiakov 
17,44 %

o 10,47 % menej

Napomenutia 
a pokarhania  *

 o 1,22 % menej 8 žiakov 
8,42 %

o 7,31 % viac 8 žiakov 
4,65 % 

o 3,49 % viac

Znížená 
známka zo 
správania        *

7 žiakov 
7,37 %

o 4,04 %  viac 7 žiakov 
4,07 %

o 2,33 % viac

Počet žiakov na 1. stupni:     77                                                            *   Počty žiakov sú uvedené za II. polrok
Počet žiakov na 2. stupni:     96     ( z toho J. Kečkéš – študuje v zahraničí)                 
Spolu žiakov:                     173 
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     Vo vzdelávacích výsledkov  sme dosiahli na konci 2. polroka v porovnaní s minulým 
školským rokom zlepšenie.  Z celkového počtu 173 žiakov na 2.  stupni neprospel k 30.  6. 
2008  1 žiak (8. roč.) z fyziky, ale 28. 8. 2008 spravil opravnú skúšku a postúpil do 9. ročníka. 
V    6. roč. nebol klasifikovaný 1 žiak študujúci v zahraničí. 28. 8. 2008 bol preskúšaný zo 
SJL za 5. a 6. roč., teda z predmetu, ktorý sa na škole v zahraničí nevyučuje. Skúšku úspešne 
vykonal. Dostatočný prospech dosiahlo spolu 28 žiakov v 81 predmetoch, z toho na 1. stupni 
3 žiaci v 9 predmetoch. V porovnaní s minulým školským rokom konštatujeme zvýšený počet 
žiakov 1. stupňa s dostatočným prospechom, napriek tomu sa celkový priemer na 1. stupni 
zlepšil  -  o 0,19.  Na  2.  stupni  klesol  počet  žiakov  s dostatočným  prospechom  a celkový 
priemer na 2. stupni sa mierne zlepšil - o 0,03. Celkový priemer školy je o 0,11 lepší. Na 1. 
stupni nastalo zlepšenie prospechu vo všetkých predmetoch, okrem prírodovedy. Na 2. stupni 
došlo  k zlepšeniu  takmer  vo  všetkých  predmetoch,  okrem  slovenského  jazyka,  hudobnej 
a telesnej  výchovy.  Pri  porovnávaní  prospechu  tej  istej  triedy,  vzhľadom  na  výsledky 
v minulom  školskom  roku,  zlepšenie  sme  zaznamenali  vo  4.,  5.  a 8.  triede.  Najväčšie 
zhoršeniu vo vzdelávacích výsledkoch a zároveň  aj vo výchovných  konštatujeme v 7 triede.  
Frekvencia dostatočných:  1.st.:  SJL – 3, M – 2, Vl – 2, P - 2
                                       2 . st.:  SJL – 11, M – 22, NJ – 8, Z –3, D – 7, F – 13, CH – 4 a Pr – 4
Frekvencia nedostatočných:  2.   st.:1  F – 1

Slabšie  vyučovacie  výsledky  sú  u niektorých  žiakov  spôsobené  nižšou  úrovňou 
mentálnych schopností, čo  potvrdzujú aj výsledky pedagogicko-psychologických vyšetrení. 
Pri hodnotení vzdelávacích výsledkov takýchto žiakov postupovali vyučujúci podľa pokynov 
a odporúčaní PPP v Nitre. Žiakov hodnotili s ohľadom na ich schopnosti a možnosti, snahu 
a vytrvalosť dosiahnuť lepšie výsledky. U väčšiny slabo prospievajúcich žiakov sú však slabé 
vzdelávacie výsledky a dosiahnutý prospech výsledkom ich nedostatočnej a nesystematickej 
prípravy na  vyučovanie,  ich   nepozornosti  na  vyučovacích  hodinách a tiež  ich  celkového 
nezáujmu o učenie.  Príčinou je   buď nedostatočná  kontrola  zo  strany niektorých rodičov, 
alebo ich znížená starostlivosť a záujem o dosahované výsledky. 

Výborný prospech dosiahlo spolu 34 žiakov, z toho 21 žiakov na 1. stupni a 13 žiakov na 
2. stupni (2. roč. – 11, 3. roč. – 4, 4. roč. – 6, 5. roč. – 5, 6. roč. – 2, 7. roč. – 1, 8. roč. – 3, 
9. roč. – 2). V 1. ročníku dosiahlo veľmi dobré výsledky 14 žiakov ( 77,78% ). Viď. tabuľka 
Výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté v školskom roku 2007/2008. 

Dochádzka  žiakov v školskom roku   2007/2008: 

Ročník 1. polrok
Zameškané 
hod. spolu

2. polrok 
Zameškané 
hod. spolu

Spolu za celý školský rok
Zameškané 

hodiny 
spolu

Priemer 
na žiaka

Z toho 
neospr.

hod. spolu

Priemer 
na žiaka

Zameškané 
hodiny 

dievčatá

Z toho 
neospr. 

hod.diev.

1.  274        921 1 195 66,39 0 0 697 0
2. 499     1 325 1 824 91,20 0 0 607 0
3. 375     1 510 1 885 81,96 0 0   1 291 0
4. 389     1 027 1 416 88,50 0 0 738 0

1. - 4.   1 537     4 783 6 320 82,08 0 0   3 333 0
5. 737     1 422 2 159 93,87 0 0   1 360 0
6. 413  813 1 226 64,53 0 0 454 0
7. 848     1 284 2 132 112,21    638   33,58 554 7
8. 461 784 1 245 77,81        9     0,56 463 9
9. 651     1 060 1 711 95,06      35     1,94 839 32

5. – 9.   3 110     5 363 8 473 89,19    682    7,18   3 670 48
1. – 9.   4 647  10 146  14 793 86,01    682    3,97   7 003 48
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      Za celý školský rok zameškali žiaci spolu 14 793 vyučovacích hodín, v priemere na žiaka 
86,01 h., čo je o 9,99 h. viac ako minulý školský rok. Z tohto počtu bolo ospravedlnených 
spolu  14 111  h.,  v priemere  na  žiaka  82,04  h.,  čo  je  o 9,15  h.  na  žiaka  viac. 
Neospravedlnených  bolo spolu 682 h., v priemere na jedného žiaka 3,97 h., najmä zásluhou 
jedného  žiaka  v  7.  ročníku.  V porovnaní  s minulým  školským  rokom  vzrástol  počet 
neospravedlnených  hodín  v priemere  na  žiaka  o 0,84  h..  Pod  vysoké  čísla  v počte 
zameškaných  vyučovacích  hodín  sa  podpísalo  najmä  infekčné  ochorenie  -  ovčie  kiahne, 
ktorého  výskyt  sme  zaznamenali  začiatkom  apríla  2008.  Zasiahlo  takmer  všetky  ročníky 
a trvalo do konca školského roka. Aj napriek tejto skutočnosti mali 2 žiaci z 1. stupňa 100% 
dochádzku.  

Najlepšiu dochádzku dosiahli žiaci 6. ročníka, spolu 1 226 ospravedlnených h., v priemere 
na žiaka 64,53 h.. Najhoršiu dochádzku sme zaznamenali u žiakov 7. ročníka, spolu  2 132 h., 
v priemere na žiaka 112,21 h., z toho 638 neospravedlnených  h., v priemere na žiaka 33,58 h. 
Najvyšší počet neospravedlnených hodín v tejto triede mal žiak z dôvodu nedbalej školskej 
dochádzky aj napriek tomu, že bol pod stálym dohľadom sociálnej kurátorky. Vysoký počet 
zameškaných  hodín  mal  za  následok  zníženú  známku  zo  správania  na  stupeň  4.  Po 
dvojnásobnom opakovaní 7. ročníka tento žiak postúpil do 8. ročníka.

Počas celého  školského  roka  boli  udelené  nasledovné  výchovné  opatrenia  a znížené 
známky zo správania:  

Výchovné opatrenie 1. polrok 2. polrok Spolu

Napomenutie od TU                 10 5 15
Pokarhanie do TU 7 8 15
Pokarhanie od RŠ 4 2                    6
Spolu 21                 15 36

Znížené známky 1. polrok 2. polrok Spolu

Znížená známka zo 
správania na stupeň  2

- 4 4

Znížená známka zo 
správania na stupeň  3

2 2 4

Znížená známka zo 
správania na stupeň  4

1 1 2

Spolu 3 7 10
   
      Počet udelených výchovných opatrení sa v porovnaní s minulým školským rokom žiaľ 
zdvojnásobil a počet  znížených známok zo správania tiež vzrástol z 8 na 10.
      Najviac výchovných opatrení  bolo udelených na 2. stupni a to najmä v 1. polroku - za 
porušovanie  vnútorného poriadku školy.  Na 1.  stupni  boli  udelené  len  3 napomenutia  od 
triedneho  učiteľa,  všetky  v 1.  polroku.  Znížené  známky  zo  spávania  na  stupeň  4  súvisia 
s veľkým počtom zameškaných  neospravedlnených  hodín  u žiaka  7.  ročníka.  Ostatné  boli 
udelené  za  závažné  porušenia  vnútorného  poriadku  školy  a tiež  za  neospravedlnené 
zameškané hodiny.
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      Spolu 30 žiakov školy dostalo na konci školského roka pochvalu od triedneho učiteľa 
alebo riaditeľky školy (za dodržiavanie  vnútorného poriadku školy,  dosiahnutie  výborných 
vyučovacích výsledkov, slušné správanie, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy, či ochotu 
pomáhať), z toho 16 žiakov  na 1. stupni a 14 žiakov na 2. stupni. Za celý školský rok bolo 
spolu udelených 53 pochvál, z toho 15 formou knižných odmien.

d. 3) Výsledky externých meraní – Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 2008

Trieda Počet 
žiakov

Z toho 
písalo

Matematika 
Ø  SR v % 

Matematika 
Ø triedy v % 

Slovenský 
jazyk 

Ø SR  v % 

Slovenský 
jazyk 

Ø triedy v % 
9. 18 18 56,3% 58,9% 58,1% 65,0%

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2007/2008 ( §2 ods.1 písm. f)

I. a II. stupeň – ZŠ

Trieda Uplatňované učebné 
plány

1. Variant 1 - základný
2. Variant 1 - základný

3. –  5. 
S rozšíreným vyučovaním 
cudzieho jazyka v 3. – 9. 
roč.

6. –  9. Variant 2
                                                   
Nepovinné predmety:

Predmet Trieda Počet
 hodín

Počet 
žiakov

Vyučujúci Aprobácia

Anglický jazyk 2. 2 20 Malecká M. AJ - RJ
Cvičenia zo SJL 9. 2 18 Volfová Ľ. SJ - OV
Cvičenia z M 9. 2 18 Burdová A. M - ZT
Výtvarné  spracovanie 
materiálu

5. –  9. 2 13 Bottová V. SJ - VV

Povinne voliteľné predmety:
NV/EV v 1. – 9. ročníku

Rozširujúce hodiny:
7. tr. – starostlivosť o     zdravie  ,  p. uč. Levická (posilnenie environmentálnej výchovy)
8. tr. – matematika, p. uč. Obuch (posilnenie matematiky)
9. tr. – ekologická výchova, p. uč. Levická (posilnenie prírodopisu)

f)  Údaje  o fyzickom  počte  zamestnancov  a   plnení  kvalifikačného  predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Počet zamestnancov školy spolu:                  18 
Z toho : pedagogických    16   z toho 1 na MD

nepedagogických      2
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Počet pedagogických zamestnancov spolu: 16 (prepočítaný počet na úväzky – 12,93)
Z toho:            vedenie školy:     2

triedni učitelia     9
učitelia bez triedy:     3
vychovávateľka:     1

                        materská dovolenka                   1
Počet nepedagogických zamestnancov spolu:    2
Z toho:            školník                                             1
                        upratovačka                                    1  

f. 1) Zoznam učiteľov a     ich aprobácia   

Meno a priezvisko Aprobácia
Mgr. Anna Burdová M - ZT
Mgr. Mária Trnčíková Z - TV 
Mgr. Angela Kaufmanová 1. – 4. ročník
Mgr. Ľubica Ševčíková 1. – 4. ročník
Mgr. Tatiana Solnicová 1. – 4. ročník
Mgr. Viera Hanulíková 1. – 4. ročník
Mgr.Lenka Kutaková Hi - TJ
PaedDr. Lucia Bobulová M – F     čerpanie MD
Mgr. Milan Obuch M - TV
Mgr. Gabriel Greguš M – F     zastupoval počas MD
Mgr. Emília Levická Pr - Zpľv
Mgr. Ľubica Volfová SJ - OV
Mgr. Viera Bottová SJ - VV
Mgr. Miriam Malecká Aj - RJ
Mgr. Miloš Ďuriš NV -  teológia
Mgr. Viera Rigová vychovávateľstvo

f. 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v     školskom roku 2007/2008  

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov :  16
Odbornosť vyučovania podľa predmetov na obidvoch stupňoch školy:

1.stupeň: SJL –  100 %                                2.stupeň:  SJL  -   100 %           SoZ    –  100%
           M    -  100 %                                                  M    -   100 %           EkV    –  100%
           Vl    -  100 %                                                  NJ   -       0 %           VsM   –  100%
           Prv  -   100 %                                                  D    -    22,2 %         CvSJL – 100%
           P     -   100 %                                                  Z     -    100 %          CvM   –  100%
           PV  -   100 %                                                  OV  -    100 %
           VV -    100 %                                                 F      -    100 % 
           HV -    100 %                                                 CH  -        0 %
           TV  -   100 %                                                  Pr    -    100 %
           AJ  -    100 %                                                  TchV -   55,6 %
    EV/NV -    100 %                                                  VV   -    100 %
                                                                                   HV   -       0 %
                                                                                   TV    -    100 %
                                                                                   AJ     -    100 %
                                                                            EV/NV    -    100% 

11



g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
      
     V školskom roku 2007/2008 pedagogickí zamestnanci našej školy absolvovali rôzne druhy 
vzdelávania a tiež sa zúčastňovali na seminároch, kurzoch a školeniach, ktoré organizovali: 
KŠU v Nitre,  UKF v Nitre,  Metodicko-pedagogické  centrum,  Tomášikova  ul.,  Bratislava, 
Metodicko-pedagogické centrum Trenčín, Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Nitra, 
Academia  Istropolitana  Bratislava  –  Regionálne  vzdelávacie  centrum  Košice,  Združenie 
samosprávnych  škôl  Slovenska,  Oxford  University  Press,  Priatelia  Zeme  –  CEPA, 
Vzdelávanie Don Bosca Nitra. 

Vzdelávanie, semináre, školenia a kurzy ( názov, účasť, termín a miesto konania) 
 Národný  projekt  ďalšieho  vzdelávania  pedagogických  zamestnancov  v oblasti 

komunikačných  zručností,  manažmentu  a marketingu  školy  –  Projekt  „Fit  učiteľa“ 
absolvovalo 12 učiteľov, 14. – 16. 1. 2008, Gymnázium, Golianova 68, Nitra, všetci 
získali osvedčenie,

 Odborná  príprava  riaditeľov  ZŠ  pre  odborné,  finančné  a personálne  manažovanie 
školy po prenose kompetencií zo štátnej správy v školstve na miestnu samosprávu - 
riaditeľka  školy,  22.  –  26.  10.  2007,  Trnava,  ukončené  záverečným  testom 
a pohovorom,

 Konferencie Združenia samosprávnych škôl Slovenska v termíne 28. – 30. 11. 2007 
a 14.  –  16.  5.  2008  v Piešťanoch  s  témou  aktuálnej  problematiky  v školstve 
a realizácie školskej reformy sa zúčastnila riaditeľka školy,

 Pracovná porada so ŠŠI „Výsledky inšpekčnej činnosti za školský rok 2006/2007“ – 
riaditeľka školy, 13. 9. 2007, KŠU v Nitre,

 Prezentácia  Štátneho vzdelávacieho programu pre riaditeľov ZŠ – riaditeľka školy, 
2. 6. 2008, MÚ v Nitre,

 Pracovné  stretnutie  riaditeľov  škôl  a Krajského  riaditeľstva  PZ  na  tému 
„Extrémizmus“  - riaditeľka školy a výchovná poradkyňa, 22. 11. 2007, KŠU v Nitre,

 Zážitkový výcvik „Prevencia porúch správania“ v  rozsahu 64 hodín -  koordinátorka 
protidrogovej  prevencie  na  1.  stupni,  október  –  november  2007,  Nitra,  osvedčenie 
o absolvovaní kurzu,

 Supervízne  stretnutie  absolventov  výcviku  „Poruchy  správania“  pod  názvom 
„Dyskalkúlia“ – učiteľka 1. stupňa, 18. 4. 2008,

 Pracovný seminár na tému „Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v ZŠ“  -  9 učiteľov, 22. 5. 2008,  KOS v  Nitre,

 Priebežné vzdelávanie pre učiteľov matematiky  „Poruchy a narušenie matematických 
schopností,  ich  rozdelenie  a symptomatológia“  –  učiteľka  M,  31.  3.  –  1.  4.  2008, 
Budmerice,

 Pracovný seminár pre učiteľov Nitrianskeho kraja „ŠVP z matematiky pre ZŠ a  ŠkVP 
a učebné osnovy z matematiky pre 5.  ročník  ZŠ“ – učiteľka  M, 4.  7.  2008,  MTC 
Bratislava,

 Odborný seminár „Klíma bez hraníc“ v rámci medzinárodného projektu „LET THE 
SUNSCHINE IN“ – učiteľka prírodopisu, 20. 11. 2007, KOS v Nitre,

 Odborný  seminár  pre  učiteľov  geografie  „Štátny  vzdelávací  program  a tvorba 
školských vzdelávacích programov“ – učiteľka zemepisu, 6. 6. 2008, MTC Bratislava,

 Školenie  a   inštruktážno-metodické  stretnutie  učiteľov  –  zdravotníkov  zo  ZŠ 
k zdravotníckej  príprave  mladých  zdravotníkov  v školskom  roku  2007/2008  – 
učiteľka 1. stupňa, 8. 11. 2007, SČK v Nitre,

 Priebežné vzdelávanie „Dopravná výchova na ZŠ“ – učiteľka 1. stupňa, 18. 12. 2007, 
ZŠ Na Hôrke, Nitra, získala osvedčenie,
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 Semináre  pre  učiteľov  AJ  –  „Nové  trendy  učenia“-  19.  11.  2007,  „Využitie  IKT 
a CLIL vo výučbe cudzieho jazyka pre 1. stupeň ZŠ a MŠ“- 26. 5. 2008 a „Najnovšie 
trendy vo výučbe slovnej zásoby a gramatiky“- učiteľka AJ, 21. 5. 2008, Bratislava,

 Odborný seminár pre učiteľov VV spojený s pracovnými dielňami „Maľba na hodváb“ 
– učiteľka VV, 7. – 8. 3. 2008, Budmerice,

 Seminár  pre  učiteľov  NV  „Didaktická  práca  učiteľa  náboženstva“  a  „Tvorivá 
evanjelizácia“ – katechéta, 10. – 12. 10. 2007, Budmerice,

 Kurz  „Aplikovaná  katechetika“  v rozsahu  30  hodín  v rámci  Projektu  „Slovenský 
učiteľ kompetentný pre Európu“ – katechéta, 4. – 8. 2. 2008, PF UKF Nitra,

 Vzdelávanie  „Správca registratúry a archívu v organizáciách“ v rozsahu 40 hodín – 
vychovávateľka (poverená vedením registratúry), 3. – 6. 3. 2008, získala osvedčenie,

 Doplnkové pedagogické minimum na UKF v Nitre - vychovávateľka ŠKD, jún 2008, 
ukončenie 2. ročníka,

 Rigorózna práca „Svojpomocná tvorba učebných pomôcok na ZŠ“ – vychovávateľka 
ŠKD, jún 2008, odovzdanie práce na katedre ÚTV UKF Nitra,

 Školenie  pre  koordinátorov  protidrogovej  prevencie  organizované  KPPP  v Nitre 
absolvovala  koordinátorka PDP pre 2. stupeň ZŠ,

 Zasadnutia  metodických  sekcií  pri  SŠU  Veľké  Zálužie  –  všetci  učitelia  podľa 
predmetov,

 Riaditeľka školy sa zúčastnila všetkých pracovných stretnutí riaditeľov škôl, stretnutí 
starostov  a riaditeľov  škôl  združených  v  SŠU  Veľké  Zálužie  a tiež  spoločných 
stretnutí týchto zástupcov s predstaviteľmi PZ Veľké Zálužie,

 Výchovná  poradkyňa  sa  zúčastnila  všetkých  pracovných  porád  a stretnutí   pre 
výchovných poradcov, ktoré sa týkali rozmiestnenia žiakov deviateho ročníka alebo 
ostatných aktuálnych informácií v oblasti výchovného poradenstva.  

Všetci pedagogickí zamestnanci svoje poznatky a skúsenosti zo vzdelávania, školení, kurzov 
a seminárov v plnej miere využívali pri svojej práci vo výchovno-vyučovacom procese. 

h) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i).

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
Mesiac úcty k starším – obecná oslava 
Deň matiek – obecná oslava spojená s výstavkou 
výtvarných prác

Akcia „5D“ pre deti z detských domovov

Karneval pre deti  MŠ a ZŠ spojený s výstavkou 
výtvarných prác

Deň narcisov 2008

Deň otvorených dverí (6. Európsky deň rodičov 
a škôl)

Detský čin roka 2008

Deň Zeme – súťaže a brigády v areáli školy Deň Zeme 2008
Športové popoludnia pre žiakov – korčuľovanie, 
plávanie, bicyklovanie, rôzne loptové hry

„Deň otvorených dverí vo VÚ a Regrutačnom 
stredisku“ v Nitre pri príležitosti Dňa detí  

Vítanie Vianoc - súťaže pre žiakov s vianočnou 
tematikou 

Beh pre zdravie obcou Lehota

Posedenie pri vianočnej kapustnici so zástupcami 
zriaďovateľa, MŠ, rodičov a priateľov školy

Strelecká súťaž o pohár starostu obce Lehota

Zápis do 1. ročníka – „Vo svete rozprávok“ Bábkové predstavenie – Nitra, MŠ Lehota
Súťaž o najlepšieho strelca, strelkyňu školy Výchovný koncert a varietné predstavenie
Predvianočná besiedka so starými rodičmi – 
1. ročník

Návšteva  SND  v Bratislave  –  muzikálový 
balet „Popolvár“

Súťaž v umeleckom čítaní 2. – 4. ročník Deň  otvorených dverí – SPoŠ na Šindolke
Návšteva Mikuláša na škole „Deň Polície “ – futbalový štadión v Nitre
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Vyrezávanie tekvíc spolu s rodičmi - 2. ročník Vianočné mestečko, Fašiangy v Nitre
Pečenie  vianočných  perníkov  a vianočná 
besiedka – 2. ročník

Divadelná Nitra

Zber  starého  papiera, tetrapakových  obalov, 
plastových fliaš a uzáverov

Návšteva  Dopravného  ihriska  v Nitre,  žiaci 
1. – 4. ročníka

Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka ENVIRO 2008 Nitra - Mladý tvorca, Gardénia
 „Zabav sa s nami športovými hrami“ – športovo 
– zábavné podujatie pre deti ZŠ a MŠ
Vydanie dvoch čísel školského časopisu „Klások“
Uverejnenie  dvoch  príspevkov  o našej  škole 
v Učiteľských novinách

h. 1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kategória  Z4 -  2 úspešní  riešitelia  okresného kola - 
M. Žáčik a M. Pavelková, žiaci 4. roč., pripravovala p. uč. V. Hanulíková
Mat. PYTAGORIÁDA, kategória P3 -  1 úspešná riešiteľka  okresného kola - B. Malecká, 
žiačka 3. roč., pripravovala p. uč. T. Solnicová                                
MATEMATICKÝ  KLOKAN  2008  (medzinárodná  matematická  súťaž)  –  12 úspešných 
riešiteľov,  pripravovali p. uč.: Ľ. Ševčíková, T. Solnicová, V. Hanulíková, G. Greguš, M. 
Obuch a A. Burdová
Olympiáda v NJ – 2. miesto v okresnom kole -  M. Cesneková, žiačka 9. roč., pripravovala p. 
uč. L. Kutaková
„STORY“ - recitácia v nemeckom jazyku –  2. miesto v okresnom kole – M. Cesneková, 
žiačka 9. roč., pripravovala p. uč. L. Kutaková
„STORY“ - recitácia v anglickom jazyku –  1. miesto v okresnom kole – D. Štefanková, 
žiačka 5. roč., pripravovala p. uč. M. Malecká
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo:
II. kategória Próza - 1. miesto - D. Štefanková, žiačka 5. roč.,  pripravovala p. uč. V. Bottová, 
I. kategória Próza - 2. miesto -  B. Malecká, žiačka 3. roč., pripravovala p. uč. T. Solnicová 
II. kategória Poézia - 3. miesto – D. Bernátová, žiačka 5. roč., pripravovala p. uč. V. Bottová
III. kategória Poézia - 3. miesto – M. Cesneková, žiačka 9. roč., pripravovala p. uč. Ľ.Volfová
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - regionálne kolo - 3. miesto - D. Štefanková, žiačka 5. roč.  
„SVET  PATRÍ  MLADÝM“  -   literárna  súťaž  –  2  ocenené  práce –  M.  Cesneková  a  
K. Petríková, žiačky 9. roč., pripravovala p. uč. Volfová 
„SVET FANTÁZIE“ -  výtvarná súťaž –  1 ocenená práca – B. Malecká, žiačka 3. roč., 
pripravovala p. uč. Hanulíková                                                                                
„DEŇ ZEME“ – výtvarná súťaž vyhlásená CVČ Slniečko vo Veľkom Záluží: 
 II. kategória - 1. miesto – S. Halásová, žiačka 4. roč., pripravovala p. uč. V. Hanulíková
III. kategória - 2. miesto – J. Kincel, žiak 6. roč., pripravovala p. uč. V. Bottová
                         2. miesto – P. Burian, žiak 6. roč., pripravovala p. uč. V. Bottová
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – 4. miesto v okresnom kole v súťaži družstiev – M. Zaujecová 
(5. roč.), P. Hargašová a D. Tőkőlyová (6. roč.), pripravoval p. farár Šenkár                     
Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky:
3. miesto - družstvo chlapcov: M. Bako (8. roč.), K. Kincel (8. roč.) a J. Kincel  (6. roč.), 
pripravovala p. Kinclová a p. uč. M. Obuch
4. miesto -  družstvo dievčat:  M. Petríková,  K. Kubicová  a N.  Brunovská,  žiačky 8.  roč., 
pripravoval p. uč. M. Obuch
Strelecká súťaž o „Pohár riaditeľky ZŠ Zbehy“:
3. miesto v súťaži družstiev chlapcov - J. Kincel (6. roč.), M. Bako  a K. Kincel (8. roč.), 
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3. miesto v súťaži jednotlivcov - K. Kincel (8. roč.), pripravoval p. uč. M. Obuch 
Orientačný beh – 5. miesto v súťaži jednotlivcov chlapcov (z 98 súťažiacich)  – M. Pavel, 
žiak 9. roč., pripravoval p. uč. M. Obuch                                                                   
Cezpoľný  beh  –  5.  miesto  v súťaži  družstiev  dievčat (zo  17  družstiev)  -   A.  Petríková 
(5. roč.), N. Majerhofferová a K. Parmová  (9. roč.),  pripravoval p. uč. M. Obuch 
Na bicykli bezpečne, I. kategória – 4. miesto v súťaži družstiev (z 19 družstiev)  -  A. Pe- 
tríková (5. roč.),  M. Hörik, N. Arslani a L. Kubicová  (6. roč.), pripravovala p. uč. Trnčíková
Na bicykli bezpečne, II. kategória  – 4. miesto v súťaži družstiev – M. Tkáčová   (7. roč.), 
I. Nemeš, P. Mesároš a M. Petríková (8. roč.), pripravoval p. uč. M. Obuch
„DNI  ZDRAVIA  2008“-  1.  miesto  –  N.  Majerhofferová  a K.  Parmová,  žiačky  9.  roč., 
pripravovala p. uč. Ľ. Volfová a V. Bottová

Účasť na ďalších súťažiach:
- Rastliny a zvieratá našich lesov – žiaci 5. roč.
- Technická olympiáda, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda,
- Olympiáda zo SJL a AJ
- Pátranie po predkoch a Detský čin roka 2008
- Zimné aranžovanie, Výtvarná súťaž Z. Dônčovej a „Vesmír očami detí“
- Malý futbal – mladší aj starší žiaci, staršie žiačky,
- Súťaž o najlepšieho strelca a strelkyňu školy,
- Strelecká súťaž o pohár starostu obce Lehota a Beh pre zdravie obcou Lehota,
- „PRO SLAVIS 2008“ – celoslovenská súťaž školských časopisov vyhlásená MŠ SR 

a Domom matice slovenskej v Žiline.

Prehľad o zapojení jednotlivých metodických orgánov do olympiád a     predmetových súťaží,   
počet úspešných žiakov v     okresnom kole:  

Na 1. stupni: 
MZ – 12 súťaží (Hviezdoslavov Kubín, matematické - 3, výtvarné - 4, ostatné - Detský čin 
roka 2008, Umelecké čítanie, Najkrajšia báseň, Bezpečná komunita),  13 úspešných žiakov,

Na 2. stupni:
PK  prírodovedných  predmetov  –  8  súťaží, z toho  matematické  –  3,  technické  –  2, 
zemepisné -1, prírodopisné – 2,  spolu 7 úspešných žiakov,
PK spoločenskovedných predmetov – 9 súťaží, z toho jazykové - 3, recitačné – 3, literárne 
– 1, biblická olympiáda – 1, dejepisné – 1, spolu 9 úspešných  žiakov,
PK výchovných  predmetov  –  16  súťaží,  z toho  výtvarné  –  5,  športové  –  11,  spolu  9 
úspešných žiakov.

i ) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu

Termín ukončenia 
realizácie projektu

Výsledky

Škola podporujúca zdravie 1. 6. 1999 pokračuje
Cesta k emocionálnej zrelosti – 7. roč. september 2007 30. jún 2008
Správaj sa normálne – 5. roč. september 2007 30. jún 2008
Adamko hravo zdravo september 2007 30. jún 2008
Bezpečná komunita 1.október 2007 31. október 2007
Pátranie po predkoch január 2008 jún 2008
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Projekt „Škola podporujúca zdravie“
       
    Dňa  1.  júna  1999  dostala  naša  škola  Certifikát  o prijatí  do  národnej  siete  škôl 
podporujúcich zdravie v  Slovenskej republike na základe predloženého projektu a výsledkov 
prvej  fázy  jeho  realizácie.  Aj  v školskom roku 2007/2008 sme  pokračovali  v plnení  úloh 
projektu.

Ciele a úlohy projektu  sú rozdelené do troch hlavných oblastí:
 Zlepšenie životného prostredia
 Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov
 Humanizácia a tvorivosť výchovno – vzdelávacieho procesu

Zlepšenie životného prostredia:

      V tejto oblasti, ktorej hlavným  cieľom bolo viesť žiakov k ochrane všetkého živého a k 
starostlivosti o prírodu sme  realizovali nasledujúce aktivity a podujatia:
- výstavky výtvarných prác na chodbách školy a v kultúrnom dome pri obecných oslavách,
- výstavky žiackych zošitov   na chodbách školy, 
- výstavky ovocia a zeleniny najmä v 1. – 4. ročníku, 
- celoročná starostlivosť o kvetinovú výzdobu tried a chodieb školy, školskú záhradu,
- medzitriedna súťaž v čistote  tried a celoročná starostlivosť o poriadok v areáli školy, 
- jesenný a jarný zber papiera, celoročný zber tetrapakových obalov z džúsov a mlieka,
- triedenie odpadu v škole – papier, plastové fľaše a uzávery,
- sprievodné akcie pri príležitosti Dňa  Zeme, brigády v areáli školy,
- vychádzky detí do prírody, priame pozorovanie prírody v rámci vyučovacích hodín, 
- návšteva výstavy Gardénia a  ENVIRO - Agrokomplex  Nitra,
- vyučovanie ekologickej výchovy formou rozširujúcej hodiny v 9. ročníku,
- uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
- zapojenie  žiakov  do  prírodovednej  súťaže   „Rastliny  a zvieratá  našich  lesov“  a do 

geografickej olympiády,
- Eko - okienko a stále rubriky v školskom časopise Klások pod titulom „Enviráčik radí“,
- rozhlasové relácie na témy:  Svetový deň životného prostredia,  Odpady a ich využitie, 

ochrana prírody a pomoc zvieratám v zime, Svetový deň vody,….

Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov:
      
      Pri plnení úloh v tejto oblasti sme naďalej viedli žiakov  k zdravému spôsobu života a 
zdravému  životnému  štýlu,  k zodpovednosti  za  svoje  zdravie,  k  rozlíšeniu  zdravého  a 
škodlivého v živote a k výberu toho, čo je pre nich prospešné a zdravé. Realizované boli tieto 
aktivity:
- plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka na krytej plavárni v Nitre,
- preventívne prehliadky u detskej lekárky a očkovanie detí,
- pravidelná kontrola stavu lekárničky v škole, jej dopĺňanie liekmi a ostatným zdravotným 

materiálom,
- vyučovanie predmetu „Starostlivosť o zdravie“ formou rozširujúcej hodiny v 7. ročníku, 

a v oblasti prevencie sociálnej patológie v rámci daného predmetu realizovanie odborne 
garantovaného projektu „Cesta k emocionálnej zrelosti“, 

- stále rubriky v školskom časopise Klások pod titulom „Zdravovedka zdraví “,
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- vyučovanie  „Rodinnej  prípravy“  v 9.  ročníku  v rámci  predmetu  technická  výchova 
s obsahom „Racionálna výživa“,  súťaž „Dni zdravia 2008“- príprava zdravej stravy,

- sprievodné  akcie  v obci  pri  príležitosti  Dňa narcisov,  odoslanie  finančného príspevku 
žiakov aj zamestnancov školy na konto Ligy proti rakovine,

- rôzne športové aktivity v rámci školy – školské kolá v basketbale, minifutbale, vybíjanej, 
stolnom tenise, „Na bicykli bezpečne“, korčuľovanie, zimné športy,

- pravidelná činnosť športového krúžku a streleckého krúžku,
- pitný režim pre žiakov aj zamestnancov školy,
- pestovanie základných hygienických návykov u detí,  pravidelné dopĺňanie hygienických 

potrieb na hygienických zariadeniach z finančných prostriedkov  rodičovského združenia, 
- dôsledná realizácia učebných osnov „Ochrana človeka a prírody v 1. – 9. ročníku ZŠ“ 

formou didaktických hier (1. – 4. roč.) a účelového cvičenia (5. – 9. roč.) najmä v ich 
praktickej časti,

- realizácia  usmernenia  regionálneho  hygienika  „Výskyt  pedikulózy  v kolektívnych 
zariadeniach pre deti a mládež“,

- rozhlasové relácie na témy: Svetový deň nefajčiarov, škodlivosť alkoholu a drog, Svetový 
deň zdravia, Deň bielej palice, vtáčia chrípka, Svetový deň boja proti AIDS, Svetový deň 
mlieka, ochrana zdravia, režim dňa a otužovanie,

- realizácia  projektu  „Adamko  hravo  -  zdravo“  v 2.  roč.  so  zameraním  na  správnu 
životosprávu a životný štýl.

Humanizácia a tvorivosť výchovno – vzdelávacieho procesu:

      V oblasti  humanizácie vo vzťahu učiteľ a žiak sme si dali  za cieľ vytvoriť  pokojné 
pracovné prostredie s prvkami empatie medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. 
Dosiahnutie atmosféry naplnenej humánnosťou a pocitom, že učiteľ nie je nepriateľom žiakov 
a škola priestorom stresov, nepríjemných chvíľ a strachu. Pri vytváraní  takejte atmosféry sme 
rešpektovali osobnosť žiaka a uplatňovali medzinárodný  štatút o právach dieťaťa. Snažili sme 
sa u žiakov pestovať správny vzťah k starším ľuďom, telesne postihnutým, ako aj k deťom 
z detských  domovov  a  deťom sociálne  slabším.  Žiakov  sme  oslovovali  krstným menom, 
pripomienky, problémy a sťažnosti riešili na triednickych hodinách i mimo nich. Žiaci mali 
možnosť kedykoľvek komunikovať s riaditeľkou školy či jej zástupkyňou, triednym učiteľom, 
koordinátorom  drogovej  prevencie  a  výchovným  poradcom.  Prostredníctvom  žiackeho 
parlamentu mohli žiaci vyjadrovať svoje názory a postoje, predkladať svoje požiadavky a tiež 
podávať návrhy na zlepšenie.  Aktivity realizované v tejto oblasti:
- zapojenie žiakov do akcie „5D“ – darčeky pre deti z detských domovov pri príležitosti 

vianočných sviatkov a do akcie Deň narcisov,
- zbieranie uzáverov z plastových fliaš pre telesne postihnuté dievča s cieľom pomôcť jej 

nazbierať milión uzáverov a získať tak elektrický invalidný vozík, 
- kultúrny program ku Dňu matiek a Mesiacu úcty k starším v kultúrnom dome,
- realizovanie  projektov  „Pátranie  po  predkoch“,  „Cesta  k emocionálnej  zrelosti“  a 

„Správaj sa normálne“,
- stretnutia  s bývalými  zamestnancami  školy  na  rôznych  podujatiach  -  Mesiac  úcty 

k starším, Vítanie Vianoc a posedenie pri vianočnej kapustnici, Deň matiek,   
K realizácii úloh v tejto oblasti prispeli aj ďalšie kultúrno-výchovné podujatia a akcie:
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- výchovné koncerty, varietné vystúpenie a divadelné predstavenia,
- Divadelná Nitra, Fašiangy a „Vianočné mestečko“ v Nitre,
- spoločný karneval pre deti MŠ a žiakov ZŠ v kultúrnom dome,
- spoločné  športovo-zábavné podujatie  pre  deti  ZŠ a  MŠ „Zabav sa s nami  športovými 

hrami“ pri príležitosti Dňa detí.

Projekt  „Cesta k emocionálnej zrelosti“
    
    Preventívny skupinový poradenský program pre mladých ľudí, ktorý rôznymi  modelovými 
situáciami a praktickými cvičeniami prispieva nielen k postupnému sebauvedomovaniu detí, 
ale aj k tomu, aby postupne prežívali najpodstatnejšie stránky emocionálnej zrelosti. Pomocou 
programu  dochádza  k ovplyvňovaniu  a rozvíjaniu  pozitívneho  vývinu  citových  procesov 
a citového dozrievania. Na projekte sa zúčastňovalo 19 žiakov 7. ročníka v priebehu celého 
školského  roka.  Postupne  prebrali  10  veľmi  zaujímavých  tém,  pri  ktorých  diskutovali, 
vyslovovali svoje názory a hľadali spoločné riešenia nastolených problémov.

Projekt  „Správaj sa normálne“
      
     Projekt  bol  realizovaný  Obvodným oddelením PZ vo  Veľkom Záluží  počas  celého 
školského roka. Zúčastnilo sa ho spolu 23 žiakov z 5. ročníka, ktorí sa jeden-krát mesačne 
stretávali  s príslušníkom  PZ.  Postupne  s ním  preberali  rôzne  zaujímavé  témy:  násilie, 
diskriminácia a rasizmus, zábavná pyrotechnika, drogová závislosť, alkoholizmus, hazardné 
hry, kriminalita detí, dopravná výchova a činnosť  polície. Žiaci sa dozvedeli ako sa majú 
správať  pri  riešení  jednotlivých  životných  situácií.  Po  ukončení  poslednej   témy  dostali 
„Osvedčenie o absolvovaní projektu“.

Projekt „Bezpečná komunita“
      
    Projekt pripravila Komunálna poisťovňa v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR 
pre žiakov 1. ročníka pod názvom „Bezpečnosť pre prváka“. Cieľom bolo naučiť deti ako sa 
správať bezpečne, ako predchádzať rizikám a uvedomiť si nebezpečné situácie a tiež podporiť 
ich pocit zodpovednosti. Projekt bol interaktívny. Deti sprevádzal ich psík Bezpečko, ktorý 
ich učil ako a kde sa majú bezpečne hrať, ako sa majú pohybovať na ceste, ako cestovať... 
Projekt  mal  2  etapy:  prácu  so  žiackym pracovným  zošitom venovanú pravidlám cestnej 
premávky  prostredníctvom hier,  maľovaniek  a rôznych  cvičení  a  súťaž  „Prvácke  noviny“ 
alebo „Pozor, sú tu prváci“, v ktorej kolektív triedy spoločne vypracoval obrázkové noviny na 
tému dopravy. Projektu sa zúčastnilo 18 žiakov prvého ročníka.

Projekt „Poznaj svoju minulosť“ alebo „Pátranie po predkoch“
     
    Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne 
i budúcnosť,  prebudiť  hrdosť  na  seba,  svojich  predkov,  svoju  rodinu  a svoju  krajinu,  ale 
i posilniť svoju pozíciu  a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii.
Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách,  predovšetkým 
medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, založiť tradíciu 
budovania  vlastných  rodinných  archívov  a kroník,  nájdenie  súvislostí  medzi  „veľkou 
históriou“  a dejinami  každého  jedného  človeka  a napokon  zistenie  čo  najviac  pravdivých 
údajov a informácií o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo. 
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Projekt „Adamko hravo zdravo“
     
      Je to projekt podpory zdravia pre 5 až 8 – ročné deti, ktoré sa v ňom učia riešiť dlhodobé 
problémy  podpory  a ochrany  zdravia. Realizácia  projektu  prehlbuje  vedomosti  detí, 
inšpiračne  ich  motivuje  a vychováva  k zodpovednejšiemu  vzťahu  voči  najzákladnejším 
hodnotám zmysluplného  života.  Zároveň rozširuje  tematické  okruhy prvouky súvisiace  so 
zdravým spôsobom života.

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

Závery zo Záznamu o     výsledku komplexnej inšpekcie vykonanej v     dňoch od 31. 3. 2003   
do 04. 04. 2003 v     Základnej škole Lehota, Školská 144  
             
    Kvalita  priebehu  a výsledkov  výchovy  a vzdelávania  je  na  dobrej  úrovni.  Efektivita 
činnosti  pedagógov  pozitívne  vplýva  na  pracovnú  atmosféru  v škole.  Nedostatky  sú  vo 
využívaní  učebných  pomôcok  a didaktickej  techniky  a používaní  progresívnych  metód 
a foriem práce. Aktivity školy pozitívne ovplyvňujú rozvoj osobnosti žiakov. Podmienky pre 
realizáciu  výchovno-vzdelávacieho  procesu  sú  dobré,  priestorové  podmienky  priemerné. 
Koncepcia  rozvoja  školy  a plánovanie  má  veľmi  dobrú  úroveň.  Pedagogické  a odborné 
riadenie  školy  a prenos  kompetencií  na  metodické  a poradné  orgány sú na dobrej  úrovni. 
Systém a kvalita vnútornej školskej kontroly je na veľmi dobrej úrovni. Kvalita pedagogickej 
dokumentácie  je  na  veľmi  dobrej  úrovni  a orientácia  pedagógov  v školskej  legislatíve  je 
dobrá. Celková kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečenia podmienok výchovy 
a vzdelávania,  koncepcia  rozvoja školy a kvality riadenia majú dobrú úroveň. V porovnaní 
s celoslovenským priemerom je škola v celkovom hodnotení lepšia o 0,23 hodnoty.

Školská inšpekcia hodnotí na:

veľmi dobrej úrovni:
 kontrolný a informačný systém
 kvalitu pedagogickej dokumentácie
 plnenie učebných plánov
 preventívne a multidisciplinárne aktivity žiakov
 rozvoj osobnosti žiakov

dobrej úrovni:
 dodržiavanie všeobecne záväzných legislatívnych predpisov
 plnenie učebných osnov
 odborné a pedagogické riadenie
 personálne, materiálno-technické a psychosociálne podmienky
 kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov a žiakov

priemernej úrovni:
 priestorové podmienky
 vzdelávacie výsledky žiakov

málo vyhovujúcej úrovni:
 namerané vzdelávacie výsledky žiakov
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výrazné pozitíva:
 koncepčnosť, zameranie, ciele výchovy a vzdelávania
 plánovanie

Pri inšpekcii boli použité tieto stupne hodnotenia a hodnotiace kritériá:
veľmi dobrý        - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň
dobrý                   - prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadprie-
                                merná úroveň
priemerný            - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň
málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľné slabé miesta, podpriemerná
                                úroveň
nevyhovujúci      - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy
                               a vzdelávania

Školská inšpekcia odporúča: 

1. Zefektívniť vyučovací proces využívaním inovačných a progresívnych metód a foriem 
práce.

2. Zvýšiť úroveň vyučovania nemeckého jazyka vo vzťahu ku komunikatívnemu cieľu.
3. Zapojiť žiakov do literárnych súťaží.
4. Konkretizovať plány zasadnutí MZ a PK, posilniť kontrolnú a metodicko-vzdelávaciu 

funkciu.
5. Analyzovať  výsledky  testov  a písomnej  previerky,  prijať  opatrenia  na  odstránenie 

nedostatkov.
6. Zvýšenú pozornosť venovať nácviku správneho bránicového dýchania na hodinách 

HV od 1. ročníka.
7. Odstrániť neodbornosť vyučovania HV na 2. stupni.
8. V spolupráci s OÚ doriešiť priestorové podmienky školy.

Záznam vyhotovila dňa 11. 04. 2003 PaedDr. Iveta Schoberová

k ) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 
    
    Priestorové  podmienky  vo  vzťahu  k počtu  žiakov  a vzdelávaciemu  programu  sú 
obmedzené.  Škola  disponuje  9  kmeňovými  učebňami,  riaditeľňou,  zborovňou,  jednou 
špeciálnou  učebňou  pre  informatiku,  skladom  učebníc,  5  kabinetmi,  školskou  dielňou 
a prípravovňou.  V samostatnej  budove  je  umiestnený  školský  klub  detí  a  výdajňa  stravy. 
Priestory  pre  4  kabinety  a sklad  učebníc  boli  vytvorené  priečkami  v triedach.  Škole  od 
začiatku  jej  existencie  chýba  telocvičňa,  tiež  odborné  učebne,  samostatné  kabinety, 
uzamykateľné šatne, priestory pre žiacku knižnicu, miestnosť pre školníka, upratovačku  a 
administratívnu  silu.  Jedna  trieda  na  poschodí  a školská  dielňa  nemá  prívod  vody,  čím 
v podstate  nezodpovedá príslušným hygienickým normám.  Pomerne  stiesnené sú priestory 
v počítačovej  učebni  a ŠKD.  Zlá  izolácia  múrov  na  budove  školy  spôsobuje  dlhoročné 
problémy – vlhké steny na prízemí budovy, ktoré znehodnocujú kvalitu maľovky a soklov.
    Koncom školského roka sa začali  v spolupráci  s obecným úradom realizovať práce na 
prestavbe prízemného  bočného  krídla  budovy  školy.  Cieľom  bolo  na  jednej  strane 
spriechodnenie  tejto  časti  od  hlavného  vchodu  a na  druhej  strane  získanie  chýbajúcich 
priestorov predovšetkým na zriadenie jazykovej učebne a kancelárie pre administratívnu silu. 
Počas letných prázdnin boli podľa odbornej projektovej dokumentácie realizované potrebné 
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stavebné úpravy, ako aj práce súvisiace s kompletnou výmenou elektrického rozvodu v tejto 
časti budovy. Z priestorov školskej dielne, prípravovne a malého skladu tak vznikla učebňa na 
výučbu cudzích jazykov a kancelária. Nové priestory pre školskú dielňu, prípravovňu a dielňu 
pre  pána  školníka,  budú  vybudované  podľa  pripravenej  projektovej  dokumentácie 
v samostatnej budove kotolne, prestavbou starého skladu uhlia. 
     Materiálno-technické vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Škola postupne podľa 
svojich finančných možností a aktuálnej ponuky dopĺňa jednotlivé kabinety novými učebnými 
pomôckami, ktoré zodpovedajú požiadavkám učebných osnov a prostriedkami IKT. Priebežne 
je  dopĺňaná  aj  žiacka  a učiteľská  knižnica.  V školskom  roku  2007/2008  boli  zakúpené 
nasledujúce učebné pomôcky a prostriedky IKT: 
- odborná literatúra a knihy do žiackej a učiteľskej knižnice,
- rôzne učebné pomôcky a nástenné mapy do kabinetov – Z, D, M, F, Pr, 1. – 4. roč., HV, 

TV, Kuchynka,
- učebnice z AJ, pracovné zošity pre 2. roč. – projekt „Adamko hravo – zdravo“,
- nové počítače pre žiakov – 2 ks, notebooky – 3 ks, videoprojektory – 2 ks, stojanové 

premietacie plátna – 2 ks, multifunkčné zariadenia (kopírka, skener a tlačiareň)   – 2 ks, 
USB kľúče pre učiteľov, DVD prehrávač, elektronický školník + reproduktory školského 
rozhlasu, 

- multimediálne výučbové programy CD – sieťové verzie z M, CH, Z, AJ, NJ, SJL, F, D, 
- školský nábytok –  šatňové lavičky na prízemí, jedálenské stoly a stoličky,
- keramické trojdielne tabule do všetkých tried,
- relaxačné koberce do dvoch tried na 1. stupni.
    
    Pre potreby zamestnancov školy boli zakúpené varné kanvice, hygienické potreby, náplne 
a tonery  do  kopírky  a tlačiarne,  kancelársky  materiál.  Pre  správnych  zamestnancov všetky 
potrebné ochranné pracovné pomôcky. Vedenie školy zakúpilo pre lepšiu komunikáciu školy 
s verejnosťou a rodičmi mobilný telefón. 
    
    V oblasti údržby budovy boli zrealizované nasledovné práce: 
- výmena všetkých elektrických zásuviek a vypínačov za nové v celej budove školy a ŠKD,
- montáž nových trojdielnych keramických tabúľ a s tým súvisiaca obnova náterov čelných 

stien  vo  všetkých  triedach,  v dvoch  triedach  na  prízemí  kompletná  oprava  soklov 
(z dôvodu nadmernej vlhkosti) s použitím špeciálnej sanačnej omietky,

- výmena dverí a prahov v celej budove školy a ŠKD,
- nové obklady okolo umývadiel vo všetkých triedach, zborovni a riaditeľni, 
- zhotovenie nových vešiakov pre žiakov na chodbách školy,
- realizácia  všetkých  potrebných  revízií  podľa  príslušnej  periodicity,  vrátane  revízie 

a údržby poplašného systému narušenia, zakúpenie nových hasiacich prístrojov,
- prestavba školskej dielne a prípravovne na jazykovú učebňu a kanceláriu, vrátane nového 

elektrického  rozvodu,  stierkovania  a  maľovania,  nových  náterov  radiátorov,  výmeny 
podlahovej krytiny PVC a vchodových dverí ,

- rekonštrukcia budovy bývalých suchých WC na skladové priestory,
- oprava strechy na budove školy – doplnenie chýbajúcich korýtok,
- nová fasáda na budove ŠKD a výmena bojlera vo výdajni stravy, 
- všetky ostatné práce súvisiace s bežnou údržbou budovy školy a ŠKD.
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l ) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  (§ 2 
ods. 1 písm. m). 

l. 1) dotácie zo štátneho  rozpočtu na žiaka – Správa o hospodárení za rok 2007 – príloha
Prenesené kompetencie - ZŠ - dotácie z MŠ SR:   
PRÍJMY Normatívne - osobné náklady                   4 933 000,-   
 Normatívne - prevádzka 1 274 000,-  
 SPOLU NORMATÍVNE 6 207 000,-  

 
Nenormatívne (vzdelávacie poukazy) – 
osobné náklady 81 680,-   

 Nenormatívne – riešenie havarijných situácií 1 500 000,-  
 SPOLU NENORMATÍVNE: 1 581 680,-   

SPOLU Z MŠ SR: 7 788 680,- Sk
 

Ostatné príjmy ZŠ:
 Zostatok z roku 2006 19,13  
 Úroky v banke      996,22  
 Preplatok z SPP (06/06 – 06/07) 39 637,00  

Z podielových daní obce na kapitál. výdavky 33 895,00
SPOLU OSTATNÉ: 74 547,35

 PRÍJMY SPOLU - ZŠ: 7 863 227,35 Sk
 Z toho -  osobné náklady 5 014 680.00 Sk
            -   prevádzka 2 848 547,35 Sk
Originálne kompetencie - ŠKD - dotácie z OÚ Lehota:   
PRÍJMY Z podielových daní 300 000,-   
 Poplatky za ŠKD (11/06 - 11/07) 13 900,-   
 Nájomné Žáčik 17 000,-  
 SPOLU Z OÚ Lehota: 330 900,-   
   
 Ostatné príjmy ŠKD:   
 Vzdelávacie poukazy (z nenormat. -  MŠ SR) 6 000,-   
 Preplatok  zo ZSE (01 - 04/07) 608,-  

SPOLU OSTATNÉ: 6 608,-

 PRÍJMY SPOLU - ŠKD: 337 508,-  Sk
ZŠ + ŠKD  PRÍJMY SPOLU: 8 200 735,35 Sk

Prenesené kompetencie - ZŠ - Čerpanie – osobné náklady:   
VÝDAVKY mzdy 3 717 950,-  
 odvody 1 296 730,-  
 SPOLU: 5 014 680,-   
  
 Čerpanie - prevádzka:    2 848 323,72  
 ČERPANIE SPOLU - ZŠ: 7 863 003,72 Sk
 ZOSTATOK -  ZŠ (prevádzka): 223,63 Sk
Originálne kompetencie - ŠKD - Čerpanie - osobné náklady:   
VÝDAVKY mzdy 166 422,-  
 odvody 58 615,-  
 SPOLU: 225 037,-   
   
 Čerpanie - prevádzka: 112 471,-   
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 ČERPANIE SPOLU - ŠKD: 337 508,-  Sk
 ZOSTATOK - ŠKD:                      0,-  Sk
VÝDAVKY SPOLU (ZŠ + ŠKD): 8 200 511,72 Sk
ZOSTATOK SPOLU (ZŠ + ŠKD) v pokladni k 31. 12. 2007 :  0, 00 Sk
ZOSTATOK SPOLU (ZŠ + ŠKD) na účte k 31. 12. 2007 :  223,63 Sk
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ROZPIS  BEŽNÝCH  VÝDAVKOV  PODĽA  POLOŽIEK - PREVÁDZKA ZŠ:

   
SPP                              236 610,-   
ZSE                               33 636,-   
Odvoz odpadu                               18 220,-   
Voda                               14 040,-   
Telekomunikačné a poštové služby     14 238,30  
Revízie                                  23 666,30  
Práce na úseku PaM + SŠU Veľké Zálužie (metodika)                                47 210,-   
Účtovníctvo                                  25 392,30  
Školská jedáleň – režijné náklady, stravovanie zamestnancov                               36 432,-  
PN-ka, náhrada mzdy                                 4 622,-  
Služby na úseku BOZP a PO, OPP                                20 216,-   
Školský nábytok                                  37 833,20  
IKT - (PC + materiál, multifunkčné zariadenie, elektronický školník)                                193 408,42  
Učebné pomôcky a učebnice                                100 110,10  
Údržba (materiál + práce, aj vrátane výmeny okien a dverí) 1 922 908,60  
Čistiace prostriedky, lieky                               22 647,-  
Kancelárske potreby                                  14 495,50  
Školské tlačivá - ŠEVT                                  3 988,-  
Odborná literatúra a tlač                                  6 519,-   
Služby                                  8 707,-
Školenia, kurzy, súťaže                                  2 831,-   
Poistenie majetku školy (Generali)                                   9 581,-  
DDP                                  12 800,-   
Sociálny fond                                   28 454,-  
Poplatky v banke                                    9 758,- 

 
 VÝDAVKY SPOLU: 2 848 323,72 Sk
  
Zostatok na účte k 31. 12. 2007: 223,63 Sk
Vrátené na účet zriaďovateľa 11. 1. 2008

ROZPIS  BEŽNÝCH  VÝDAVKOV  PODĽA  POLOŽIEK  –  PREVÁDZKA  ŠKD:
   

ZSE                                 13 557,-
Odvoz odpadu 1 974,50
Odborná tlač                                   198,-  
Údržba - materiál                                    9 558,50  
Podlahová krytina PVC                                  11 340,50  
Výmena okien a dverí 72 750,50  
DDP                                  1 200,-
PN – ka, náhrada mzdy                                  1 892,-

VÝDAVKY SPOLU:                             112 471,- Sk
  
Zostatok na účte k 31. 12. 2007:                                       0,- Sk
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l.  2)  Finančné  príspevky   získané  od  rodičov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených 
s     hmotným zabezpečením ŠKD:  

      Príspevok za  školský klub  detí  bol  50,-  Sk  na  žiaka  na  mesiac.  Získané  finančné 
prostriedky od rodičov sa mesačne odvádzali na účet zriaďovateľa, ktorý ich spätne poukázal 
na  účet  školy,  aby  boli  použité  na  pokrytie  nákladov  spojených  s prevádzkou  ŠKD. 
V školskom roku 2007/2008 bolo prijatých od rodičov za školský klub 13 500,- Sk. 

l.  3) Finančné  prostriedky prijaté  za  vzdelávacie  poukazy a     spôsob ich  použitia  v     členení   
podľa financovaných aktivít:

Dotácia na rok 2007:       87 680,- Sk

Na  ZŠ:  81 680,- Sk                                                Na  ŠKD:   6 000,- Sk
Z toho na mzdy a odvody: 81 680,- Sk                    Z toho na mzdy a odvody:  6 000,- Sk 

Čerpanie za rok 2007:     87 680,- Sk

      Všetky finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2007 boli čerpané  na 
odmeny  pre učiteľov - vedúcich záujmových útvarov. 

m ) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
     
      Základná  škola  poskytuje  základné  vzdelanie  všetkým žiakom obce  na  čo  možno 
najvyššej odbornej úrovni s využitím všetkých dostupných technických vymožeností v súlade 
s Národným programom výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.
      Koncepcia  rozvoja školy bola vypracovaná ako materiál  do výberového konania na 
obsadenie funkcie riaditeľa školy v júni 2005. Obsahuje tieto  hlavné ciele, ktoré zabezpečia 
ďalšiu stabilitu školy a jej kvalitatívny všestranný rozvoj:

m. 1) Udržať súčasný stav žiakov školy, t. j. asi 175  a     počet tried na úrovni 9 +     1 oddelenie   
ŠKD s      počtom detí asi 20  
- v školskom roku 2007/2008 sme udržali počet žiakov – 173 a tiež počet tried - 9. 
- ŠKD navštevovalo v jednom oddelení v priebehu školského roka 25 až 30 žiakov. 

m. 2)  Udržať súčasný záujem žiakov o     našu školu zaradením výučby anglického jazyka ako   
prvého  cudzieho  jazyka  od  3.  ročníka  podľa  učebného  plánu  s     rozšíreným  vyučovaním   
cudzieho jazyka, tiež rozšírením ponuky povinne voliteľných alebo     nepovinných  predmetov   
o informatiku, ako aj širšou ponukou mimo - vyučovacích aktivít
- v   3.  -   5.  ročníku  sme  pokračovali  v  uplatňovaní  učebných  plánov  s rozšíreným 

vyučovaním cudzieho jazyka v 3. – 9. ročníku ZŠ a vyučovali sme anglický jazyk ako 
povinný predmet. V 2. ročníku sme vyučovali AJ ako nepovinný predmet. V 5. ročníku 
pracoval záujmový útvar zameraný na zdokonaľovanie sa v AJ s použitím vzdelávacích 
poukazov,

- z dôvodu  čerpania  materskej  dovolenky  učiteľkou  nepovinného  predmetu  „Práca 
s počítačom“ nepokračovali sme vo výučbe tohto predmetu. Činnosť záujmového útvaru 
zameraného na  prácu s počítačom vo voľnom čase využívali  najmä  žiaci   3.,  6.  a  7. 
ročníka, 
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- ostatní  žiaci  pracovali  s počítačmi  pri  získavaní  rôznych  informácií  potrebných  na 
prípravu študijných materiálov na predmetové súťaže, olympiády či projekty a využívali 
pri tom prístup na internet. Počítače boli používané aj počas vyučovania. Prostredníctvom 
výučbových programov a prácou s internetom pri  vyhľadávaní  konkrétnych odborných 
informácií sa žiaci zdokonaľovali najmä v predmetoch AJ, NJ, SJL, Pr, D, Z, M... Na 
počítačoch žiaci písali tiež články a rôzne iné príspevky do školského časopisu Klások 
a tým sa priamo podieľali na jeho tvorbe, 

- všetci  žiaci  končiaci  školskú dochádzku získali  základné  zručnosti  potrebné  na prácu 
s počítačom a vedia pracovať s internetom,

- väčšina žiakov trávila svoj voľný čas v škole prostredníctvom  činnosti 9 záujmových 
útvarov,  ŠKD  a mimo-školských  aktivít  organizovaných  školou  a najmä  triednymi 
učiteľmi.

m.  3)  V     organizácii  vyučovacieho  procesu  i     v     riadiacej  práci  naďalej  venovať  prioritnú   
pozornosť kvalite vyučovania a     kvalite absolventa našej školy  
- podarilo  sa  nám  stabilizovať  kvalitný  a kvalifikovaný  pedagogický  kolektív.  Všetci 

pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadovanú kvalifikáciu a ich odbornosť je na vysokej 
úrovni,

- vedenie školy vytváralo podmienky pre zvyšovanie kvality a efektívnosti  pedagogickej 
práce  –  uvoľňovanie  učiteľov  v rámci  vyučovania  na  odborné  semináre,  školenia 
a priebežné  vzdelávanie  –  viď.  g)  Údaje  o ďalšom  vzdelávaní  pedagogických 
zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h),

- v oblasti  zdravotnej  a sociálnej  starostlivosti  o zamestnancov  školy  bol  zo  sociálneho 
fondu pre všetkých zamestnancov zabezpečený pitný režim, tiež príspevky na regeneráciu 
pracovnej sily, 

- pre  nepedagogických  zamestnancov   boli  zakúpené  potrebné  ochranné  pracovné 
prostriedky, 

- vo  výchovno-vzdelávacej  práci  sme  venovali  pozornosť  vedomostnej  úrovni  žiakov, 
rozvíjali schopnosti nadaných žiakov a zapájali ich do predmetových súťaží a olympiád,

- osobitnú  pozornosť  sme  venovali  slabo  prospievajúcim  žiakom  a žiakom  z menej 
podnetného sociálneho prostredia, pri práci s nimi sme uplatňovali individuálny prístup,  

- pre  žiakov,  ktorí  mali  problémy  s pochopením  učiva,  alebo  dosahovali  veľmi  slabé 
vyučovacie  výsledky  aj  napriek  ich  veľkej  snahe,  zabezpečila  so  súhlasom  rodičov 
výchovná poradkyňa potrebné vyšetrenie v PPP v Nitre,

- v priebehu celého školského roka sme viedli žiakov k rešpektovaniu ľudských a etických 
hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd a to nielen na hodinách občianskej a etickej 
výchovy, či na triednických hodinách, ale aj na mimoškolských akciách a podujatiach,

- vytvárali  sme  u žiakov  pozitívny  vzťah  k vlastnému  zdraviu  a tiež  zdraviu  ostatných 
spolužiakov,  rešpektovali  sme  ich  pitný  režim  aj  počas  vyučovania,  venovali  sme 
pozornosť ich telesnému rozvoju realizovaním rôznych pohybových aktivít a športových 
podujatí, 

- pri výchovno-vzdelávacej práci sme dôsledne dodržiavali práva dieťaťa, akceptovali sme 
osobnosť každého žiaka,  umožňovali  mu vyjadriť svoj názor a posilňovali  sme zdravé 
sebavedomie žiakov,

- v oblasti environmentálnej výchovy sme u žiakov vytvárali pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu a viedli sme ich  najmä k separovaniu odpadu na škole a k zberu druhotných 
surovín – starý papier, tetrapakové obaly, plastové fľaše a uzávery,

- v oblasti  protidrogovej  prevencie  sme  propagovali  zdravý  životný  štýl,  vytvárali 
atmosféru dôvery, poskytovali informácie o škodlivosti alkoholu, cigariet a drog. 
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m. 4 ) Vzhľadom na nový model financovania školstva prijať také opatrenia a     postupy, aby   
škola bez problémov fungovala počas prechodného obdobia určeného zákonom a aj po jeho 
skončení
- počet  zamestnancov  školy  zodpovedal  skutočným  potrebám  školy,  zamestnanci  boli 

odmeňovaní v súlade s ich zaradením do príslušnej platovej triedy podľa  dosiahnutého 
vzdelania a odpracovaných rokov,

- v pohyblivej  zložke platu boli  odmeňovaní  podľa dosiahnutých pracovných výsledkov 
v zmysle kritérií na prideľovanie osobných príplatkov a odmien,

- finančné prostriedky pridelené škole podľa platných normatívov boli využívané efektívne 
a bolo dodržané ich členenie na osobné náklady a na prevádzku školy,

- finančné prostriedky určené na prevádzku školy boli použité predovšetkým na pokrytie 
režijných  nákladov  (energie,  plyn,  voda,  komunikácie,  rutinná  a štandardná  údržba, 
revízie,  materiál,  služby,...), tiež  na  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-
vyučovacieho  procesu  (nákup  učebných  pomôcok,  IKT  techniky,  školského  nábytku, 
odbornej literatúry, obnovu knižného fondu pre žiakov, ...) a príspevok pre zamestnancov 
na DDP.

m. 5 ) Neustále skvalitňovať materiálno technické vybavenie budovy školy a     jej areálu  
- v rámci  finančných  možností  školy  sme  zabezpečovali  štandardnú  údržbu  budovy, 

zrealizovali sme všetky potrebné revízie podľa stanovenej periodicity - kotolňa, hasiace 
prístroje, komíny, bleskozvody a pod., 

- opätovné  podanie  žiadosti  (v januári  2007  na  MŠ  SR)  o poskytnutie  finančných 
prostriedkov  na  riešenie  havarijného  stavu  okien  prostredníctvom  zriaďovateľa  bolo 
úspešné, žiadosť bola vybavená v prospech školy a vďaka tomu sa nám podarilo vymeniť 
všetky okná na budove školy,

- v aktívnej spolupráci s obecným úradom sa doriešila otázka rozostavanej mini–telocvične 
a z bývalých  priestorov  suchých  WC  sa  po  odstránení  začatej  prístavby,  potrebnými 
stavebnými  úpravami  vo  vnútri  budovy  a zhotovením  novej  strechy,  získali  žiadané 
skladové priestory, ktoré škole chýbali,

- po  vzájomnej  konzultácii  a  dohode  so  zriaďovateľom  bola  vypracovaná  projektová 
dokumentácia  a koncom školského roka sa začalo so stavebnými úpravami v bočnom 
trakte  budovy školy  na  prízemí.  Cieľom bolo  spriechodnenie  tejto  časti  od  hlavného 
vchodu do budovy školy,  prebudovanie priestorov bývalej školskej dielne a priľahlých 
priestorov na jazykovú učebňu a kanceláriu pre administratívnu silu,

- následne s dokončením týchto prác bude opäť v aktívnej spolupráci s obecným úradom 
pokračovať  prestavba  priestorov  starej  kotolne  a skladu  uhlia  na  školské  dielne  a 
pracovný priestor pre pána školníka.

m.  6)  Rozvíjať  ďalšie  aktivity,  ktoré  posilnia  postavenie  školy,  zvýraznia  jej  imidž 
a     zabezpečia jej ďalší rozvoj  
      Tento cieľ bol splnený realizáciou úloh Plánu práce školy na školský rok 2007/2008 
v oblasti výchovno-vyučovacieho procesu, mimo - vyučovacej činnosti, spolupráce s rodinou, 
MŠ a ostatnými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Plnenie týchto úloh 
je už v správe uvedené.
       Ciele, ktoré si ZŠ vytýčila vo svojom koncepčnom zámere rozvoja školy sa počas celého 
školského roka postupne plnili realizovaním prijatých úloh a dosiahli sa nimi dobré výsledky. 
Škola  dosahuje  medzi  porovnateľnými  základnými  školami  dobrú  pozíciu  a výchovno-
vzdelávaciu prácu  s deťmi realizuje v kultúrnom prostredí a zdravej pracovnej atmosfére.
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n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba  úroveň  výchovy  a vzdelávania  zlepšiť  vrátane  návrhov  opatrení  (§  2  ods. 
1 písm. o).  

SILNÉ STRÁNKY
 zapojenie žiakov  a ich úspešnosť v   

predmetových súťažiach a olympiádach 
 činnosť záujmových útvarov  
 výučba dvoch cudzích jazykov,  AJ už od 

2. ročníka
 ideálny počet žiakov v triedach
 zberová činnosť a triedenie odpadov
 starostlivosť  o hygienu  žiakov  -  nákup 

základných hygienických potrieb 
 vedenie  kroniky  a  vydávanie  školského 

časopisu
 vybavenie  PC   učebne  s prístupom  na 

internet  pre  žiakov aj  učiteľov,  výučbové 
programy 

 vybavenie kabinetov učebnými pomôckami 
a IKT technikou

 vybavenie  tried  školským  nábytkom 
a ostatným zariadením

 modernizovanie  a vylepšovanie  interiéru 
školy,  jeho  estetický  vzhľad,  kvetinová 
výzdoba

 získavanie  nových  chýbajúcich  priestorov 
pre učebne

 aktívna spolupráca škola - obec

SLABÉ STRÁNKY
 dochádzka  žiakov  a počet  zameškaných 

hodín, najmä neospravedlnených
 využívanie  učebných  pomôcok  a  IKT vo 

vyučovaní 
 zapojenie učiteľov do tvorby projektov
 chýba  odborník  pre  výučbu  hudobnej 

výchovy, informatiky a chémie
 obmedzené priestorové podmienky školy - 

chýbajú  odborné  učebne  a   kabinety, 
telocvičňa, samostatné šatne, priestory pre 
žiacku knižnicu

 stiesnené priestory pre PC učebňu, ŠKD a 
ŠJ 

PRÍLEŽITOSTI A MOŽNOSTI 
ZLEPŠENIA 

 zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov
 zefektívnenie procesu učenia zavádzaním 

IKT do vyučovania
 posilnenie  environmentálneho  myslenia 

a správania, budovanie zdravého spôsobu 
života  a zvyšovanie  pohybovej  aktivity 
žiakov

 spolupráca s rodičmi  v oblasti  prevencie 
sociálno-patologických javov a sexuálnej 
výchovy

 získanie  väčšieho  počtu  rodičov  pre 
organizovanie spoločných  akcií 

 rýchlejšie pripojenie na internet
 tvorba  vzdelávacích  projektov  s cieľom 

získania  finančných  prostriedkov  na 
modernizáciu  vyučovania  a  doplnenie 
kabinetov novými učebnými pomôckami 
a výučbovými prostriedkami 

RIZIKÁ
 zlá izolácia budovy školy 
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Prijaté návrhy a opatrenia na zlepšenie:

Na zlepšenie dochádzky žiakov a zníženie počtu neospravedlnených hodín boli prijaté tieto  
opatrenia:

- systematická  a dôsledná  kontrola  dochádzky  spojená  s jej  pravidelným 
vyhodnocovaním v povinných aj nepovinných predmetoch – triedny učiteľ,

- ospravedlňovanie žiakov v slovníčkoch  len na základe písomného ospravedlnenia od 
rodičov alebo lekára v takom časovom termíne, ako to stanovuje vnútorný poriadok 
školy – triedny učiteľ,

- zlepšenie  kontaktu  s rodičmi  tých  žiakov,  ktorí  často  vymeškávajú  vyučovanie 
z rodinných či iných dôvodov, alebo sa u nich častejšie objavujú jednohodinové alebo 
jednodňové absencie, potreba   včasného upozornenia  rodiča na neprítomnosť jeho 
dieťaťa v škole – triedny učiteľ,

- operatívne  riešenie  vzniknutých  problémov  priamo  s rodičmi,  vedenie   záznamov 
o riešení  problému  s rodičmi,  v prípade  neúspechu  kontaktu  s rodičmi  hlásiť  túto 
skutočnosť vedeniu školy – triedny učiteľ,

- neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín 
v mesiaci  považovať  za  zanedbávanie  povinnej  školskej  dochádzky  a postupovať 
v zmysle platných predpisov – riaditeľ školy,

- zvýšenú pozornosť  naďalej  venovať  žiakovi  7.  ročníka,  ktorý  zanedbával  povinnú 
školskú  dochádzku,  pravidelne  kontrolovať  jeho  dochádzky, v prípade  neohlásenej 
neprítomnosti  v škole  zrealizovať  návštevu  triedneho  učiteľa  priamo  v rodine 
a pohovor s rodičom, aktívne spolupracovať so sociálnym kurátorom.

Na zlepšenie priestorových podmienok školy boli prijaté tieto opatrenia:
- úzko spolupracovať so zriaďovateľom a spoločne hľadať účinné riešenia na zlepšenie. 

Využiť  možnosti  ponúkané  Európskym  fondom  a vypracovať  kvalitný   projekt  s 
cieľom získať  financie potrebné na stavbu chýbajúcej telocvične, 

- riešiť  v spolupráci  so  zriaďovateľom  tiež  problémy  so  zlou  izoláciou  budovy,  na 
vyriešenie  súčasného  stavu  získať  potrebné  finančné  prostriedky  z ministerstva 
školstva, prostredníctvom financovania havarijných stavov,

- zvážiť možnosť využitia podkrovných priestorov na získanie chýbajúcich priestorov 
pre odborné učebne a kabinety. 

II. Ďalšie informácie o škole:

a) Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
     V podstate všetky naše učebne, s výnimkou jednej, spĺňajú základné podmienky psycho - 
hygieny  vyučovania  -  vhodná  miestnosť  čo  sa  týka  počtu  žiakov,  smeru  dopadu  svetla 
a prívodu vody. Všetky učebne sú vybavené novým školským nábytkom - lavice a stoličky 
rôznych  veľkostných  typov,  ktoré  spĺňajú  potreby  žiakov  danej  triedy.  Steny  sú  čisté, 
vymaľované na bielo, čo zabezpečuje spolu s veľkými plastovými oknami dostatok denného 
svetla. Umelé osvetlenie je riešené  novými žiarivkovými svietidlami. 
      Pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok zabezpečujeme žiakom v prípade 
priaznivého  počasia  počas  celého  roka.  Vyučovanie  telesnej  výchovy  organizujeme  tiež 
vonku,  najmä  v jesenných  a jarných  mesiacoch,  na  školskom  dvore  alebo  obecnom 
futbalovom ihrisku - za priaznivého počasia. Dôvodom je predovšetkým chýbajúca telocvičňa 
a nedostatok vhodných priestorov v budove školy.
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      Pri zostavovaní rozvrhu sa snažíme o dodržiavanie hlavných psycho - hygienických zásad 
a preto v 1.  –  4.  ročníku nezaraďujeme písanie  na prvé hodiny,  ani  po hodinách telesnej 
výchovy.  V stredu  nezadávame  žiakom  písomné  domáce  úlohy  a  snažíme  sa   o to,  aby 
popoludní nemali vyučovanie. Popoludňajšie vyučovanie žiaľ musíme realizovať na 2. stupni. 
Úzko  to  súvisí  najmä  s chýbajúcimi  priestormi  pre  voľnú  triedu  na  delenie  žiakov   pri 
vyučovaní cudzích jazykov a tiež s počtom vyučujúcich AJ a NJ.

b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
      Počas  celého  školského  roka  popoludňajšiu  činnosť  v rámci  voľného  času  detí 
zabezpečovalo 9  záujmových útvarov pod vedením najmä našich učiteľov. Výnimkou bol 
strelecký krúžok, ktorý viedla pani Kinclová z radov rodičov. Tanečný krúžok pracoval už 
druhý školský rok v spolupráci s p. Jakubíkovou z tanečnej školy ECHO.

Záujmové útvary, ktoré pracovali v     školskom roku 2007/2008  :
Akamkozmos zdravia (2. roč.) – 14 žiakov, viedla p. uč. Ševčíková
Eticko - čitateľský (1. roč.) – 11 žiakov, viedla p. uč. Kaufmanová
Počítačový ( 3. roč.) – 23 žiakov, viedla p. uč. Solnicová
Literárno – dramatický (4. roč.) – 10 žiakov, viedla p. uč. Hanulíková
Anglický jazyk (5. roč.)  - 20 žiakov, viedla p. uč. Malecká
Počítačový ( 6. a 7.  roč.) – 12 žiakov, viedla p. uč. Kutaková
Strelecký (4. a 5. roč.) – 14 žiakov, viedla p. Kinclová 
Športový (6. – 8. roč.) – 13 žiakov, viedol p. uč. Obuch
Tanečný (1.– 9. roč.) – viedla p. M. Jakubíková, jeho činnosť bola financovaná z prostriedkov 
OÚ v Lehote. 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 
2 písm. c)
       Škola počas školského roka aktívne spolupracovala s Radou rodičov pri ZŠ v Lehote, 
ktorej zasadnutia nasledovali väčšinou  po triednych schôdzkach. Zástupcovia z jednotlivých 
tried  informovali  o pripomienkach  a problémoch  v triedach,  prejednávali  hlavne  otázky 
týkajúce  sa  výchovno-vzdelávacieho  procesu  a  zabezpečenia  spoločných  akcií  a hľadali 
spoločné riešenia. Spoločné podujatia: vyrezávanie tekvíc v 2. triede, návšteva Mikuláša na 
škole, predvianočné posedenie so starými rodičmi v 1. triede, Vítanie Vianoc, karneval, Beh 
pre zdravie obcou Lehota, Deň matiek, Deň detí, zber starého papiera, tetrapakov, uzáverov 
z plastových fliaš,  a pod...
       Z príspevkov rodičov boli v priebehu roka financované rôzne podujatia a aktivity pre 
žiakov:  balíčky so sladkosťami pri  príležitosti  sv.  Mikuláša,  vianočný stromček a ozdoby, 
obaly na črepníky pre kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách školy, sedáky na stoličky 
pre žiakov, boxy a nádoby na separovanie papiera a plastov, odpadkové koše do tried, akcia 
pri príležitosti Dňa detí „Zabav sa s nami športovými hrami“ – balíčky a ceny do tomboly, 
vstupné na výchovný koncert „Očová, Očová,...“ a varietné predstavenie, rôzny materiál pre 
výtvarné činnosti  žiakov – zhotovovanie  vianočných pozdravov, darčekov pre mamičky a 
plagátov...., poplatok vo forme štartovného pre žiakov v medzinárodnej súťaži „Matematický 
klokan  2008“,  plavecký  výcvik  pre  žiakov  6.  ročníka,  hygienické  potreby  pre  žiakov  - 
toaletný papier, mydlo a papierové utierky do WC,  vyhotovenie fotografií z akcií školy pre 
potreby  kroniky  a do  albumov  školy,  cestovné  pre  žiakov  -  reprezentácia  školy  na 
predmetových  súťažiach  a olympiádach,  knihy a odmeny  pre  najlepších  zberačov  papiera, 
odmeny  pre  žiakov  v súťaži  o najlepšieho  strelca  a strelkyňu  školy,  knihy  a odmeny  pre 
žiakov za výborný prospech a reprezentáciu školy na konci roka a mnohé ďalšie. 
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       Spoluprácu ZŠ s  Radou rodičov treba hodnotiť pozitívne, i keď nie všetci rodičia majú 
záujem o aktívnu spoluprácu so školou. Všetky pripomienky a podnety zo strany rodičov na 
adresu  školy  boli  riešené  a snahou  školy  bolo  vyriešiť  ich  ku  spokojnosti  všetkých 
zainteresovaných a najmä v prospech detí. 
       Predseda RR pani Kubicová sa 22. 11. 2007 osobne zúčastnila pracovného stretnutia 
Krajského  riaditeľstva  PZ,  riaditeľov  škôl  a predstaviteľov  miestnej  samosprávy  na  tému 
„Extrémizmus“ spolu s riaditeľkou školy a výchovnou poradkyňou. 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
      Na výchove a vzdelávaní sa podieľajú nielen rodičia, pedagogickí zamestnanci, ale aj iné 
fyzické  a právnické  osoby,  či  už  priamo  alebo  nepriamo,  čo  sa  prejavuje  vo  vzájomnej 
spolupráci medzi nimi a školou. V školskom roku 2007/2008 škola spolupracovala v oblasti 
výchovy,  vzdelávania  a materiálno  –  technického  vybavenia  školy  najmä  s nasledujúcimi 
organizáciami:

 MŠ v Lehote ( zápis detí do 1. ročníka, vzájomné návštevy detí z MŠ a ZŠ, spoločné 
kultúrne programy ku Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším, karneval pre deti MŠ a ZŠ 
v kultúrnom dome,  návšteva  divadelného  predstavenia,  športovo-zábavné  podujatie 
„Zabav sa s nami športovými hrami“),

 Rada rodičov a Rada školy pri ZŠ v  Lehote,
 Obecný úrad v Lehote – „Beh pre zdravie obcou Lehota“, strelecká súťaž „O pohár 

starostu  obce  Lehota“,  finančné  zabezpečenie   kultúrnych  a športových  akcií  - 
karneval, Deň detí, pomoc pri organizovaní obecných osláv – Mesiac úcty k starším, 
Deň matiek,

 Krajská  pedagogicko-psychologická  poradňa  v Nitre  –  diagnostikovanie  žiakov 
s poruchami  učenia  a správania.  V priebehu  školského  roka  boli  vyšetrení  6  žiaci, 
z toho  v dvoch  prípadoch  sme  nedostali  správu  z vyšetrenia.  Na  rediagnostické 
vyšetrenie boli po skončení klasifikácie v 2. polroku objednaní ďalší štyria žiaci. 

 SČK v Nitre – Kurzy prvej pomoci pre zdravotníkov školy,
 Komunálna  poisťovňa,  pobočka  Nitra  –  projekt  v oblasti  dopravnej  výchovy 

„Bezpečná komunita“, tvorba detského časopisu na tému bezpečnej dopravy, 
 Autoškola PODSKLAN – realizácia kurzu z dopravnej výchovy pre žiakov 1. – 4. 

ročníka - teoretická príprava a praktická časť spojená s návštevou a výcvikom žiakov 
priamo na dopravnom ihrisku v Nitre,

 Obvodné oddelenie PZ vo Veľkom Záluží - realizácia projektu „Správaj sa normálne“ 
so žiakmi 5. ročníka, 

 Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre – oslavy „Dňa polície“ na futbalovom štadióne FC 
Nitra,  

 Regrutačné stredisko a VÚ v Nitre – „Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Dňa detí,
 Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a   rodiny,  oddelenie  sociálnoprávnej  ochrany  detí 

a sociálnej  kurately  v Nitre  –  spolupráca  so  sociálnou  kurátorkou  pani  Gažíkovou 
v prípade zanedbávania školskej povinnej dochádzky u žiaka zo 7. ročníka,

 Úrad práce,  sociálnych  vecí a rodiny v Nitre,  Oddelenie  informačno-  poradenských 
a sprostredkovateľských služieb  – spolupráca  výchovnej  poradkyne  v oblasti  voľby 
povolania  pre  žiakov ZŠ,  návšteva  žiakov 8.  ročníka   a  ich   práca  s počítačovým 
programom „Sprievodca svetom povolaní“ pri výbere vhodného povolania.

 

V Lehote, dňa 25. 8. 2008                                                                   Mgr. Anna Burdová
                                                                                                                 riaditeľka školy

31


	Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
	Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
	 ZŠ – športová trieda zameraná na hokej)


	Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
	Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried
	I.stupeň
	II.stupeň
	Ročník:
	Trieda

	Projekt „Škola podporujúca zdravie“
	Projekt  „Cesta k emocionálnej zrelosti“

	Projekt  „Správaj sa normálne“

