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S p r á v a
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ, Lehota 144 

za školský rok 2009/2010

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

1. Názov školy:          Základná škola,  Lehota 144
2. Adresa školy:         951 36 Lehota 144
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. Tatiana Solnicová zástupca riaditeľa školy 

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

7.1) Údaje o rade školy:

V školskom roku 2009/2010 Rada školy pracovala v zložení: 
P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr. Miriam Malecká predseda za pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Lenka Kutaková 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. Katarína Burianová  za rodičov
8. Milan Chmelár  za zriaďovateľa
9. Gabriela Zabáková  za zriaďovateľa
10. Beáta Chlebcová  za zriaďovateľa
11. Terézia Andrášiková za zriaďovateľa

    
       V školskom roku  2009/  2010  sa  uskutočnili  tri  zasadnutia  RŠ.  Obsahom prvého 
zasadnutia dňa 6. 10. 2009 bolo schválenie správy o výsledkoch  a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2008/2009, prerokovanie ŠkVP Enviráčik pre 2. a 6. 
ročník, voľba členov RŠ. Voliteľné hodiny zo ŠVP boli v 6. ročníku použité predovšetkým na 
dotáciu  vyučovacích  hodín  anglického  a talianskeho  jazyka,  biológie,  geografie, 
dejepisu, informatiky  a  tvorby  životného  prostredia.  Voliteľné  hodiny  v 2.  ročníku  boli 
použité na dotáciu vyučovacích hodín slovenského jazyka, výtvarnej výchovy. Novo zaradený 
predmet  je anglický  jazyk  ako  prvý  cudzí  jazyk.  Na  zasadnutí  dňa  18.  3.  2010 bola  RŠ 
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riaditeľkou  školy  informovaná  o výsledkoch  zápisu  detí  do  1.  ročníka  pre  školský  rok 
2010/2011, o Celoslovenskom certifikačnom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ -  TESTOVANIE 9 – 
2010. RŠ sa vyjadrovala ku sťažnostiam rodičov na vyučujúcu prírodopisu a chémie. Svoje 
stanovisko  k riešeniu  predmetných  sťažností  RŠ  písomne  oznámila  zriaďovateľovi, 
zastúpenému starostom obce, ktorý ju o to písomne požiadal. Riaditeľka školy informovala 
RŠ  o čerpaní  finančných  prostriedkov  za  rok  2009  na  úseku  ZŠ  a ŠKD.  Predbežne  boli 
dohodnuté  aj  termíny  spoločných  kultúrnych,  spoločenských  a športových  akcií  školy 
organizovaných v spolupráci s obcou a MŠ do konca školského roka.
       Dňa 14. 6. 2010 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy.  
Do konkurzu bola prihlásená iba jedna uchádzačka a RŠ zvolila na ďalšie 5-ročné funkčné 
obdobie za riaditeľku školy Mgr. Annu Burdovú.
        
7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 
riaditeľa školy: 

Metodické  orgány  (MO)  sú  poradným  orgánom  riaditeľky  školy  a  pracovali  podľa 
schválených  plánov  práce.  Pomáhali  pri  odbornom  riadení  a kontrole  výchovno-
vzdelávacieho procesu školy. Ich vedením boli poverení títo pedagogickí zamestnanci: 
MZ (1. – 4. ročník ZŠ a ŠKD) – Mgr. Angela Kaufmanová
PK spoločenskovedných predmetov (SJL, DEJ, OBN a OBV, ETV, NAV) – Mgr. Ľubica 
Volfová
PK prírodovedných predmetov (MAT, INF, FYZ, CHE, PRI a BIO, ZEM a GEO, TCHV, 
TŽP) – Mgr. Iveta Jelenáková
PK výchovných predmetov ( HUV, VYV, TV a TSV) – Mgr. Viera Bottová
PK cudzích jazykov (ANJ, TAJ a NEJ) – Mgr. Miriam Malecká.
MO sa počas školského roka zaoberali pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. 
Poslaním vedúcich MO bolo koordinovať prácu jednotlivých učiteľov, ich vzdelávanie a tým 
sa  spolupodieľať  na  zvyšovaní  úrovne  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  škole.  Vedúci 
metodických  orgánov  mali  delegované  kompetencie  a  boli  zodpovední  za  vypracovanie 
celoročného  plánu  práce  MO,  za  vedenie  riadnych  i mimoriadnych  zasadnutí,  za  plnenie 
plánu  práce  MO,  za  tvorbu  ŠkVP  ako  aj  za  vypracovanie  časovo-tematických  plánov 
z predmetov zastúpených v MO podľa platných učebných plánov a učebných osnov. 

Druh a počet  vydaných prvostupňových rozhodnutí (1. 9. 2009 – 31. 8. 2010):  98
Rozhodnutie o čiastočnom oslobodení od vyučovania  - 3
Rozhodnutie o úplnom oslobodení od vyučovania -  5
Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka ZŠ -  19
Rozhodnutie o odklade  začiatku PŠD -   5
Rozhodnutie o udelení pokarhania od riaditeľa školy - 2
Rozhodnutie o plnení PŠD mimo územia SR - 2
Rozhodnutie o povolení vykonať opravnú skúšku - 4
Rozhodnutie o prijatí do ZŠ - 4
Rozhodnutie o prijatí do ŠKD - 25
Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu v ŠKD - 25
Rozhodnutie o udelení  riaditeľského voľna - 1
Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania - 1
Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku - 2

4



b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Ročník

Stav k 15. 9. 2009 Stav k 31. 8. 2010

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
začlene

ných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

Počet 
tried

Počet 
žiakov

Z toho 
začlene

ných

Počet 
odd. 
ŠKD

Počet 
žiakov
 v ŠKD

1. 1 13 - - 12 1 13 - - 11

2. 1 11* - - 3 1 11* - - 1

3 1 18 - - 7 1 18 - - 6

4. 1 19  1 - 3 1 19 1 - 3

5. 1 23 - - 1 24 - - -

6. 1 16 - - - 1 16 - - -

7. 1 23 - - - 1 23 - - -

8. 1 20* - - - 1 20* - - -

9. 1 17 - - - 1 17 - - -
Spol

u 9 160 1 1 25 9 161 1 1 21

* z toho1 žiak plní PŠD mimo územia SR

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 písm. c)

c. 1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2010/2011

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried

SPOLU Dievčatá 
počet / %

Odklady
počet / %

Nezaškolení v MŠ
počet / % Samostatné 

19 7 / 36,84 % 5 / 26,32 % 2 / 10,53 % 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 Obchodné a 

hotelové akadémie
SOŠ umelecké a 
konzervatóriá: 

SOŠ SOŠ: 3- ročné 
odbory

17 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí

2 2 1 1 1 1 9 9 4 4
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c. 2.2.  žiaci 5. ročníka

Počet 
žiakov
5. roč.

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
  osemročné gymnáziá ZŠ – športová trieda

24 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí
2 2 2 0 0 0

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 -

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 - slovné

Ročník Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

1. 13 13  0 0

Hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka 

Roč.= 
trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried – reformné ročníky

SPR SJL ANJ MAT INV PRI VLA PRV HUV VYV TSV Ø 

      
2. *

     
1,00 1,80 1,20 1,70 1,10 1,00 1,00 - 1,20 1,00 1,00 1,22

*  1 žiak plní PŠD osobitným spôsobom, vzdeláva sa mimo územia SR

Roč.= 
trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SPR SJL ANJ MAT INV PRI VLA PRV HUV VYV TEV Ø 

     3.
 1,00 1,67 1,39 1,61 - 1,61 1,56 a a a a 1,57

     4. (z)
  1,00 2,37 2,00 1,95 - 1,89 2,11 a a a a 2,06

Ø 2.– 4. 
ročníka 1,00 1,95 1,53 1,75 1,10 1,50 1,55 - 1,20 1,00 1,00 1,62

z – 1 začlenený žiak
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Celkové hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka 

Ročník Počet 
žiakov 

Prospeli 
s vyznamenaním

Prospeli 
veľmi dobre

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

   2. * 11 9 2 0 0 0
3. 18 10 5 3 0 0

4. (z) 19 6 6 7 0 0

d.2)  II. stupeň základnej školy 
 

R
oč

ní
k 

= 
tr

ie
da Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried  - reformné ročníky

SPR SJL 1. 
ANJ 

2. 
TAJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEO  OB

N HUV VYV TSV  TŽP Ø

      5.
     1,04 2,79 2,46 - 2,29 1,58 - - 2,13 2,33 2,17 2,08 1,00 1,00 1,17 1,29 1,86

     6. 1,00 2,13 2,00 1,38 1,81 1,38 2,13 1,56 1,38 1,25 1,94 1,44 1,00 1,00 1,13 1,38 1,53

R
oč

ní
k

= 
tr

ie
da

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SPR SJL 1. 
ANJ

2. 
NEJ MAT INF FYZ CHE PRI DEJ ZEM  OB

V HUV VYV TEV  TC
HV 

Ø

     7.
   **
* 

1,04 2,35 2,78 1,91 2,65 - 2,48 - 2,35 2,04 2,04 a 1,04 1,09 1,00 1,96 1,97

     8.
  * 1,16 2,21 - 2,37 3,00 - 2,47 2,84 2,58 2,16 2,42 a 1,21 1,00 1,00 1,21 2,04

     9.
  ** 1,71 2,47 - 2,59 3,12 - 2,65 3,29 2,59 2,82 2,94 a 1,29 1,41 1,00 1,41 2,30

Ø 1,19 2,39 2,41 1,38
2,29 2,57 1,48 2,43 2,56 2,21 2,12 2,30 1,76 1,11 1,10 1,06 1,34

1,53
1,94

                                                                                                              
***   3 žiaci  úplne oslobodení od TV
     *   1 žiak plní PŠD osobitným spôsobom, vzdeláva sa mimo územia SR
 **   2 žiaci  úplne oslobodení od TV

Celkové hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka 

Ročník Počet 
žiakov 

Prospeli 
s vyznamenaním

Prospeli 
veľmi dobre

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

5. 24 9 7 7 1 0
6. 16 9 3 4 0 0
7. 23 8 4 11 0 0

7



   8. * 20 5 6 9 0 0
9. 17 2 5 10 0 0

VÝCHOVNO -VZDELÁVACIE  VÝSLEDKY  DOSIAHNUTÉ V ŠKOLSKOM  ROKU 
2009/2010 v porovnaní so školským rokom 2008/2009

Predmet I.
stupeň

Porovnanie 
s min. šk. rokom

II.
stupeň

Porovnanie 
s min. šk. rokom

Celkový 
priemer

Porovnanie 
s min. šk. rokom

Celkový 
prospech 

1,62  o 0,18 lepší 1,94 o 0,09 horší 1,78 o 0,05 lepší 

SJL 1,95 bez zmeny 2,39 o 0,03 horší 2,17 o 0,01 horší
MAT 1,75 o 0,09 lepší 2,57 o 0,10 horší 2,16 bez zmeny
INV/INF 1,00 nevyučoval sa 1,48 o 0,08 horší 1,29 o 0,11 lepší
PRI 1,50 o 0,34 lepší 1,50 o 0,34 lepší
VLA 1,55 o 0,38 lepší 1,55 o 0,38 lepší
ANJ 1,53 o 0,10 lepší 2,41 o 0,23 horší 1,97 o 0,06 horší
TAJ 1,38 nevyučoval sa 1,38 nevyučoval sa
NEJ 2,29 o 0,10 horší 2,29 o 0,10 horší
DEJ 2,12 o 0,20 horší 2,12 o 0,20 horší 
OBN/OBV 1,76 nehodnotil sa 1,76 nehodnotil sa
GEO/ZEM 2,30 o 0,29 horší 2,30 o 0,29 horší 
BIO/PRI 2,21 o 0,18 horší 2,21 o 0,18 horší
FYZ 2,43 o 0,14 lepší 2,43 o 0,14 lepší
CHE 2,56 o 0,10 lepší 2,56 o 0,10 lepší
TCHV 1,53 o 0,21 horší 1,53 o 0,21 horší
TŽP 1,34 o 0,27 horší 1,34 o 0,27 horší
PRV nehodnot.
VYV 1,00 nehodnotil sa 1,10 o 0,05 horší 1,05 bez zmeny
HUV 1,20 nehodnotil sa 1,11 o 0,12 lepší 1,16 o 0,07 lepší
TSV/TEV 1,00 nehodnotil sa 1,06 o 0,01 horší 1,03 o 0,02 lepší
SPR 1,00 bez zmeny 1,19 o 0,01 horší 1,10 o 0,01 horší
Ročník:
2. ročník 1,22 o 0,21 lepší
3. ročník 1,57 o 0,25 lepší
4. ročník 2,06 o 0,10 horší
5. ročník 1,86 o 0,44 horší
6. ročník 1,53 o 0,26 lepší
7. ročník 1,97 o 0,15 horší
8. ročník 2,04 o 0,19 lepší
9. ročník 2,30 o 0,45 horší
Počet žiakov 
s dostatočným 
prospechom   *

2 žiaci  
3,33 % 

o 3,61 % menej 35 žiakov 
35,35 % 

o11,44 % viac 37 žiakov 
23,27 %

o 6,81 % viac

Počet žiakov 
s nedost. prosp. *

0 žiakov  bez zmeny 1 žiak
1,01 %

o 0,08 % menej 1 žiak
0,63 %

o 0,02 % viac

Počet žiakov 
s výborným 
prospechom   *

12 žiakov 
20,00 % 

o 5,00 % menej 5 žiakov 
5,05 %

o 9,08 %  menej 17 žiakov 
10,69 % 

o 8,21 % menej

Pochvaly 
a odmeny       *

17 žiakov 
28,33 %

o 0,55 % viac 9 žiakov 
9,09 %

o 14,82 % menej 26 žiakov 
16,35 %

o 9,26 % menej

Znížená známka 0 žiakov bez zmeny 12 žiakov o 1,25 %  viac 12 žiakov o1,45 % viac
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zo správania      * 12,12 % 7,55 %
Počet žiakov na 1. stupni:    61  (z toho 1 žiak plní PŠD osobitným spôsobom, vzdeláva sa mimo územia SR)  
Počet žiakov na 2. stupni:  100  (z toho 1 žiak plní PŠD  osobitným spôsobom, vzdeláva sa mimo územia SR) 
Spolu žiakov:                     161                                                       *  Počty žiakov sú uvedené za II. polrok
      Vo vzdelávacích výsledkov  sme dosiahli na konci 2. polroka v porovnaní s minulým 
školským rokom mierne zlepšenie, najmä vďaka lepším výsledkom na 1. stupni. Z celkového 
počtu 161 žiakov na 2. stupni neprospeli k 30. 6. 2010 piati žiaci, spolu v 8 predmetoch. Jedna 
žiačka  bude  opakovať  5.  ročník  –  štyri  nedostatočné. Ďalší  žiaci  na  základe  výsledkov 
opravných  skúšok  z matematiky  a  dejepisu,  ktoré  robili  dňa  30.  8.  2010,  postupujú  do 
vyššieho  ročníka. Dvaja žiaci (2. a 8. ročník), ktorí plnia PŠD osobitným spôsobom mimo 
územia  SR,  boli  komisionálne  preskúšaní  z tých predmetov,  ktoré sa  na škole v zahraničí 
nevyučujú.  Na základe výsledkov komisionálnych  skúšok obidvaja postupujú do vyššieho 
ročníka.   
      Dostatočný prospech dosiahlo spolu 38 žiakov v 130 predmetoch. Z toho na 1. stupni 
dvaja žiaci v 8 predmetoch, čo v porovnaní s minulým školským rokom predstavuje pokles, 
v počte žiakov aj v počte predmetov. Na 2. stupni dosiahlo dostatočný prospech 36 žiakov 
v 122 predmetoch je to veľmi veľký nárast v počte žiakov aj predmetov. Celkový priemer 
školy je v porovnaní s minulým školským rokom o 0,05 lepší. Na 1. stupni nastalo zlepšenie 
prospechu vo všetkých predmetoch a tak celkový priemer je o 0,18 lepší. Na 2. stupni došlo 
k zhoršeniu  takmer  vo  všetkých  predmetoch,  okrem  fyziky,  chémie  a hudobnej  výchovy. 
Celkový priemer na 2. stupni je len o 0,09 horší ako v minulom školskom roku. 

Frekvencia dostatočných:  
1.  st.:  SJL – 2, MAT – 1, ANJ – 2, VLA – 1, PRI – 2, spolu 8

       2 .  st.:  SJL – 9 , MAT – 24, ANJ – 12, NEJ – 11, GEO – 2, ZEM –6, DEJ – 14, BIO – 3,
                    FYZ – 11, CHE – 15, PRI – 11, OBN – 2, TCHV – 2, spolu 122
Frekvencia nedostatočných:  
      2.   st.:  SJL – 1, MAT – 1, ANJ – 1, , DEJ – 1, spolu 4

Ročník 
= trieda

Školský rok 2008/2009
priemer

Ročník = trieda Školský rok 2009/2010
priemer

Porovnanie

1. slovné hodnotenie 2. 1,22 -
2. 1,43 3. 1,57 zhoršenie o 0,14 
3. 1,82 4. 2,06 zhoršenie o 0,24
4. 1,96 5. 1,86 zlepšenie o 0,10
5. 1,42 6. 1,53 zhoršenie o 0,11
6. 1,79 7. 1,97 zhoršenie o 0,18
7. 1,82 8. 2,04 zhoršenie o 0,22
8. 2,23 9. 2,30 zhoršenie o 0,07
9. 1,85 - - -

      Pri porovnávaní prospechu jednotlivých tried, vzhľadom na výsledky dosiahnuté v tom 
istom období minulého školského roku, mierne zlepšenie sme zaznamenali len v 5. triede a to 
o 0,10.  Najväčšie  zhoršenie  vzdelávacích  výsledkoch  dosiahli  žiaci  v 4.  triede  o 0,24  a v 
8. triede o  0, 22. Zaujímavé je zistenie, že žiaci pri prechode z 1. na 2. stupeň nemajú väčšie 
problémy a prekvapivo dosahujú lepšie výsledky.

Veľmi  slabé  vyučovacie  výsledky dosiahli  žiaci  9.  ročníka,  ktorí  vo väčšine  prípadov 
neprejavovali   záujem  o učenie,  o získavanie  nových  vedomostí, poznatkov  a  schopností. 
Mnohým chýbala systematickosť,  dôslednosť a vytrvalosť v príprave na vyučovanie,  ktorú 
sprevádzala navyše nepozornosť na vyučovacích hodinách. V mnohých prípadoch im chýbala 
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aj  dôvera,  povzbudenie  či  prejav  záujmu  o dosahované  výsledky  zo  strany  rodičov,  ich 
kontrola  a adekvátne výchovné pôsobenie. 

V tejto  triede  pretrvával  zo  strany žiakov  pokles  záujmu  o dosiahnutie  čo  najlepších 
výsledkov, žiaľ aj  v prípade niektorých veľmi dobrých žiakov. Celková atmosféra v triede 
bola ovplyvňovaná negatívnym správaním niekoľkých žiakov, čo malo za následok zhoršenie 
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkov. Dôkazom toho boli aj výsledky 
celoslovenského testovania zo SJL a MAT, ktoré sa prejavili veľmi nízkym percentilom. Ten 
predstavuje  v obidvoch  predmetoch  viditeľný  pokles  v  porovnaní  s predchádzajúcim 
školským rokom. 

 Výborný prospech dosiahlo spolu 17 žiakov, z toho 12 žiakov na 1. stupni a 5 žiakov na 
2. stupni (2. roč. – 4, 3. roč. – 6, 4. roč. – 2, 5. roč. – 1, 6. roč. – 2, 7. roč. – 1, 8. roč. – 1).  V  
1.  ročníku   prospelo  všetkých  13  žiakov.  Viď.  tabuľka  Výchovno-vzdelávacie  výsledky 
dosiahnuté v školskom roku 2009/2010. 

Dochádzka  žiakov v školskom roku   2009/2010: 

      Za celý školský rok zameškali žiaci spolu 11 053 vyučovacích hodín, v priemere na žiaka 
69,52 h, čo je o 12,55 h menej ako minulý školský rok. Z tohto počtu bolo ospravedlnených 
spolu  11 007  h,  v priemere  na  žiaka  69,23  h,  čo  je  o 10,04  h.  na  žiaka  menej. 
Neospravedlnených  bolo spolu 46 h, v priemere na jedného žiaka 0,29 h, najmä zásluhou 
žiakov v 7. - 9. ročníku, z toho dievčatá 18 h. V porovnaní s minulým školským rokom klesol 
počet neospravedlnených hodín  v priemere na žiaka o 2,5 h.
      Najlepšiu dochádzku dosiahli žiaci 1. ročníka, spolu 448 ospravedlnených h, v priemere 
na žiaka 34,46 h. Najhoršiu žiaci 9. ročníka, spolu  1 695 h, v priemere na žiaka 99,71 h, 
z toho  17  neospravedlnených   h,  v priemere  na  žiaka  1,00  h.  Pri  hodnotení  dochádzky 
môžeme  konštatovať  jej  celkové  zlepšenie  aj  napriek  tomu,  že  v novembri  2009  sme 
zaznamenali zvýšený výskyt chrípkového ochorenia.

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

Výchovné opatrenie 1. polrok 2. polrok Spolu

Napomenutie od TU                    4 10 14
Pokarhanie do TU 14 12 26

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. 256        192   448 34,46 0   0,00 334 0
2. 271        319  590 59,00 0   0,00 217 0
3. 442        803    1 245 69,17 0   0,00      745 0
4. 293        528   821 43,21 0   0,00      203 0

1. - 4.   1 262     1 842    3 104 51,73 0    0,00   1 499 0
5. 696        983 1 679 69,96 0    0,00   1 139 0
6. 557        853 1 410 88,13 0    0,00      688 0
7. 776     1 100 1 876 81,57      17    0,74   1 230     13
8. 605        684 1 289   67,84      12    0,63 538 2
9. 621     1 074 1 695 99,71      17    1,00 622 3

5. – 9.   3 255     4 694 7 949 80,29      46    0,46   4 217     18
1. – 9.  4 517    6 536  11 053 69,52     46    0,29  5 716    18

10



Pokarhanie od RŠ  0  2                    2
Spolu 18                  24 42

Znížené známky 1. polrok 2. polrok Spolu
Stupeň  2 6 7 13
Stupeň  3 4 5 9
Stupeň  4 - - -
Spolu 10 12 22
   
      Počet udelených výchovných opatrení v porovnaní s minulým školským rokom narástol 
o 1 opatrenie a počet  znížených známok zo správania tiež vzrástol z počtu 18 na 22. Všetky 
výchovné opatrenia + znížené známky zo správania boli udelené na 2. stupni   (5. roč. = 4 + 3, 
6. roč. = 3 + 0, 7. roč. = 12 + 1, 8. roč. = 7 + 7 a 9. roč. = 16 + 11), vo väčšej miere v  2. 
polroku  -  za  závažné  a  opakované  porušovanie  vnútorného  poriadku  školy,  šikanovanie, 
neospravedlnené zameškané hodiny.
      Spolu 26 žiakov školy dostalo na konci školského roka pochvalu od triedneho učiteľa 
alebo riaditeľky školy (za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy, vzornú 
dochádzku či ochotu pomáhať), z toho 17 žiakov  na 1. stupni a 9 žiakov na 2. stupni. Za celý 
školský rok bolo udelených spolu 50 pochvál, z toho 7 formou knižných odmien na konci 
školského roka.

d. 3) Výsledky externých meraní 

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ -  TESTOVANIE 9 – 2010
Trieda Počet 

žiakov
Z toho 
písalo

MAT
Ø  SR  %

MAT 
Ø triedy  % Percentil SLJ 

Ø SR %
SLJ 

Ø triedy %
 Percenti

l
9. 17 17 60,1% 54,4% 34,4 67,6% 60,6% 23,4

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2009/2010 ( §2 ods.1 písm. f)

I. a II. stupeň – ZŠ

Trieda Uplatňované učebné plány

1. ŠkVP Enviráčik - ISCED 1
2. ŠkVP Enviráčik - ISCED 1

1. a  4. Učebné plány pre triedy s  rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3. – 9. 
ročníku ZŠ s platnosťou  od  1. septembra 2003

5 a  6. ŠkVP Enviráčik – ISCED 2

7. Učebné plány pre triedy s  rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3. – 9. 
ročníku ZŠ s platnosťou  od  1. septembra 2003

8. –  9.
Učebné plány pre 1. až  9. ročník ZŠ, ktoré schválilo MŠ SR dňa 14. mája 2003 
pod číslom 520/2003-41 s platnosťou  od  1. septembra 2003
VARIANT 2

Nepovinné predmety:
Predmet Trieda Počet

 hodín
Počet 
žiakov

Vyučujúci Aprobácia

Cvičenia zo SJL 9. 2 17 Volfová Ľ. SJ - OV
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Cvičenia z M 9. 2 17 Jelenáková I. M - BIO
Výtvarné  spracovanie 
materiálu

4. a  7. 2 12 Bottová V. SJ - VV

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

Rozširujúce hodiny:
8. tr.  – matematika, p. uč. L. Bobulová (posilnenie matematiky)
9. tr. – ekologická výchova, p. uč. I. Jelenáková (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    15   

nepedagogických      3
Počet pedagogických zamestnancov spolu: 15   (ZŠ - prepočítaný počet na úväzky – 12,88)
Z toho:            vedenie školy:     2

triedni učitelia     9
učitelia bez triedy:     3
vychovávateľka:     1   (ŠKD - prepočítaný počet na úväzky – 1,00) 

Počet nepedagogických zamestnancov spolu:    3
Z toho:            školník                                             1
                        upratovačka                                    1  
                        účtovníčka (04 - 06/2010)               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     
Mgr. Iveta Jelenáková M -Bio
Mgr. Ľubica Volfová SJ - ON
Mgr. Viera Bottová SJ - Vv
Mgr. Miriam Malecká AJ - RJ
Mgr. Nadežda Brathová AJ
Mgr. Miloš Ďuriš NV -  teológia
Bc. Michaela Trličíková Predškolská a elementárna pedagogika

f. 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v     školskom roku 2009/2010  

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v 1. – 9. roč.:  14 
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Odbornosť vyučovania podľa predmetov na obidvoch stupňoch školy:
1. stupeň: všetky predmety   100 %  odbornosť, okrem PRV – 50 %,   INV – 0 %
2. stupeň: všetky predmety   100 %  odbornosť, okrem  NEJ – 0 %, CHEM – 0 %, HUV – 0%,
                                                                                    INF – 0 %, TCHV – 60 %, TEV – 80 % 
g)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
      
     V školskom roku 2009/2010 pedagogickí  zamestnanci  školy sa zúčastňovali  rôznych 
odborných a inštruktážnych seminárov,  kurzov a školení.  Zapojili  sa tiež do kontinuálneho 
vzdelávania.  

 Semináre, školenia a kurzy ( názov, účasť, termín a miesto konania, organizátor) 

 Odborný seminár „Odmeňovanie pedagogických zamestnancov“ – RŠ, 10. 9. 2009, 
Agroinštitút Nitra, Academia Istropolitana Bratislava,

 Informačný  seminár  k zákonu  NR  SR  č.  317/2009  Z.  z.  o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s ním súvisiacich  predpisov pre  riaditeľov škôl   Nitrianskeho kraja  – RŠ,  5.  10. 
2009, SPU Nitra, KŠU v Nitre a MPC Bratislava,

 Informačný seminár pre vedúcich pedagogických zamestnancov „Plán kontinuálneho 
vzdelávania“ a „Národný štandard finančnej  gramotnosti“ – RŠ, 23. 11. 2009, ObU 
v Nitre, KŠU v Nitre,

 „KOMENIUM FÓRUM“ celoslovenské fórum riaditeľov škôl – RŠ, 3. – 4. 11. 2009, 
Vyhne, hotel SITNO, euroedu s r.o Košice,

 „Celoslovenský seminár Združenia samosprávnych škôl Slovenska“ – RŠ, 26. – 28. 4. 
2010, Nový Smokovec, hotel ATRIUM, ZSŠS,

 Odborný  seminár  pre  riadiacich  zamestnancov  škôl   a školských  zariadení  „Nový 
zákon o sťažnostiach – vybavovanie sťažností v školách a školských zariadeniach“ – 
RŠ, 25. 3. 2010, ObU v Nitre, Academia Istropolitana Bratislava,

 Pracovné stretnutie so zástupcami ŠŠI v Nitre „Vyhodnotenie inšpekčnej činnosti za 
školský rok 2008/2009“ – RŠ, 7. 4. 2010, SPŠ Nitra, ŠŠI + KŠU v Nitre,

 Odborný  seminár  pre  učiteľov  prírodopisu  a biológie  „Nové  trendy  vo  vyučovaní 
biológie“ – učiteľka prírodopisu, 22. 9. 2009, UKF v Nitre, FPV – Katedra zoológie 
a antropológie,

 Prezentácia fyzikálnych experimentov – učiteľka FYZ, 16. 12. 2009, UKF Nitra,
 Seminár pre učiteľov fyziky „Učebné plány a učebné osnovy fyziky pre 7. ročník“ a 

„Organizačný poriadok FO“– učiteľka FYZ, 24. 5. 2010, UKF v Nitre,
 Seminár pre učiteľov matematiky 5. a 6. ročníka ZŠ „Návrhy písomných previerok 

z MAT pre 5. a 6. roč.“ a „Vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania pre 
učiteľov matematiky ZŠ“  – 2 učiteľky MAT, 25. 2. 2010 a 17. 3. 2010, RP  MPC 
Nitra,

 Seminár  pre   učiteľov  talianskeho  jazyka  –  učiteľka  TAJ,  27.  5.  2010,  MPC 
Bratislava,

 Seminár pre učiteľov občianskej náuky k tvorbe ŠkVP – učiteľka OBN, 10. 6. 2010, 
UKF Nitra,

 Kurz 1. pomoci pre učiteľov zdravotníkov – ZRŠ, 20. 3. 2010, SČK Nitra,
 Seminár  pre  učiteľov  ANJ  –  „Uplatnenie  jazykových  kompetencií  v  ŠkVP“  –  2 

učiteľky ANJ, 19. 10. 2010, Agroinštitút v Nitre, Vydavateľstvo OXFORD,
 Seminár pre učiteľov ANJ – „Aplikácia CLIL vo vyučovacom procese na ZŠ a SŠ“ – 

učiteľka ANJ, 4. 2. 2010, RP MPC Nitra,
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 XIII.  celoslovenský   seminár  pre  pedagógov  výtvarnej  výchovy  zameraný  na 
realizáciu nového ŠVP – učiteľka VV, 22. – 23. 4. 2010, ZUŠ Imra Weinera Kráľa, 
Považská Bystrica,

 Seminár a pracovná dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy „Plstenie“ – učiteľka VYV, 
16. – 18. apríla 2010, Budmerice, MPC Bratislava,

 Seminár  pre   učiteľov  chémie  „Bezpečnostné  predpisy  pri  práci  v chemickom 
laboratóriu“ - učiteľka chémie, 2. 10. 2009, RP MPC Nitra,

 Seminár pre učiteľov 1. stupňa „Prezentácia metodickej príručky k environmentálnej 
výchove“ – učiteľka 1. stupňa, 21. 4. 2010, RP MPC Nitra,

 Seminár pre učiteľov dejepisu „Inovačné trendy vo vyučovaní dejepisu“ – učiteľka 
DEJ, 27.  4. 2010, RP MPC Nitra,

 Seminár  „Problematika  vypracovania  IVP  pre  žiakov  ZŠ“  –  učiteľka  1.  stupňa, 
8. 4. 2010, CPPPaP Nitra,

 Pracovné  stretnutie  koordinátorov  protidrogovej  prevencie  -  koordinátorka  pre  2. 
stupeň ZŠ, 20. 5. 2010, CPPPaP Nitra,

     Riaditeľka školy sa zúčastnila všetkých pracovných stretnutí riaditeľov ZŠ Nitrianskeho 
kraja organizovaných KŠU v Nitre a stretnutí riaditeľov škôl združených v SŠU Jarok.
     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.  Dňa  22.  4.  2010 sa  zúčastnila  konferencie 
„Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku“ v Bratislave. 

Kontinuálne vzdelávanie

 Špecializačné inovačné vzdelávanie „Modernizácia vzdelávacieho procesu  na ZŠ“ - 
dve  učiteľky  z 2.  stupňa.  V období  október  2009  až  jún  2010  v  predmete  fyzika 
absolvovala vyučujúca 1. a 2. modul vzdelávania, v predmete dejepis 1. modul, ÚIPŠ 
Bratislava,

 Aktualizačné  vzdelávanie  „Program kontinuálneho vzdelávania  v oblasti  využívania 
IKT pre začiatočníkov“ – zástupkyňa riaditeľky školy,  od apríla 2010, OZ PŠaV,

 Funkčné vzdelávanie „Riadenie školy a školského zariadenia“– zástupkyňa riaditeľky 
školy, od mája 2010, RP  MPC Nitra,

 Inovačné  funkčné  vzdelávanie  “Inovácie  v riadení  školy  a školského  zariadenia“  – 
riaditeľka školy, od mája 2010, RP  MPC Nitra.

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

Karneval pre deti MŠ a ZŠ spojený 
s výstavkou výtvarných prác

Deň narcisov 2010

Deň otvorených dverí v rámci Európskeho 
dňa rodičov a škôl

Detský čin roka 2009

Projekt „Všetci sme na jednej lodi“  v 5. – 9. 
ročníku

Obecná oslava – Mesiac úcty k starším 
spojená s výstavkou výtvarných prác

Kolobežkiáda – športové popoludnie pre 
žiakov 1. – 4. ročníka

„LAVV“ - divadelné predstavenie v štúdiu 
DAB v Nitre

Vítanie Vianoc 2009 - súťaže pre žiakov 
s vianočnou tematikou 

Beh pre zdravie obcou Lehota
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Posedenie pri vianočnej kapustnici so 
zástupcami zriaďovateľa, MŠ, rady školy, 
rodičov a priateľov školy

Dopravná výchova – výcvik na  dopravnom 
ihrisku v Nitre, pre žiakov 1. – 4. ročníka

Zápis do 1. ročníka – „Vo svete rozprávok“ Strelecká súťaž o pohár starostu obce Lehota
Súťaž o najlepšieho strelca, strelkyňu školy „Ako išlo vajce na vandrovku“ – muzikál
Beseda s členmi Poľovníckeho spolku v 
Lehote

„Kniha džunglí“ - divadelné predstavenie 
Staré divadlo v Nitre 

Beseda s gynekológom Obecná oslava - Deň matiek
Súťaž v umeleckom čítaní 2. – 4. ročník
Prišiel k nám Mikuláš Akcia „5D“ pre deti z detských domovov
Halloween v 7. ročníku Športová televízna relácia „Góol“
Projekt „Pohybom ku zdraviu“ v 1. – 4. roč. Svetový deň mlieka
Tekvičák – tvorivé dielne pre žiakov  a 
rodičov  2. ročníka

Týždeň hlasného čítania

Pečenie vianočných perníkov  – 2. ročník Enviro a Mladý tvorca 2010, AX Nitra
Zber starého papiera, tetrapakových obalov, 
batérií, plastových fliaš a uzáverov

„Nevedomosť neospravedlňuje“ poskytovanie 
1. pomoci

Výchovný koncert „Skola hrou“, Adventný 
koncert, výchovný koncert proti šikane

Deň matiek – obecná oslava spojená 
s výstavkou výtvarných prác

Praktické účelové cvičenie v spolupráci 
s vojakmi z VÚ v Nitre

Uverejnenie viacerých príspevkov o našej 
škole v obecnom časopise Lehota 

Vydanie dvoch čísel školského časopisu 
„Klások“

Uverejnenie príspevkov o aktivitách našej 
škole v Učiteľských novinách

h. 1) Dosiahnuté výsledky v     predmetových olympiádach a     súťažiach  

MAJSTROVSTVÁ  OKRESU v streľbe zo vzduchovky - súťaž družstiev:
1. miesto a postup do krajského kola -  Viktória Vargová, Bibiana Pavelová a Barbora
Civáňová, žiačky 7. ročníka, pripravovala  p. uč. M. Trnčíková
3. miesto -  Martin Hörik a Juraj Kincel (8. roč.),  Peter Zaujec  (6. roč.), pripravovala p. uč. 
M. Trnčíková
MAJSTROVSTVÁ  OKRESU v streľbe zo vzduchovky - súťaž jednotlivcov:
1. miesto a postup do krajského kola - Barbora Civáňová, 7. ročník, pripravovala p. uč.
M. Trnčíková
2. miesto - Bibiana Pavelová, 3. miesto - Viktória Vargová, 7. ročník, pripravovala p. uč.
M. Trnčíková
5. miesto - Juraj Kincel, 8. ročník, pripravovala p. uč. M. Trnčíková
MAJSTROVSTVÁ  KRAJA v streľbe zo vzduchovky - súťaž družstiev:
7. miesto -  Barbora  Civáňová,  Viktória Vargová a Bibiana Pavelová,  žiačky 7. ročníka, 
pripravovala  p. uč. M. Trnčíková
ROZPRÁVKOVÉ  VRETIENKO - okresná súťaž v recitácii:
2. miesto - Michaela Chlebcová, 6. ročník, pripravovala p. uč. Ľ. Volfová
DETSKÝ ČIN ROKA 2009 – projekt spoločnosti Whirlpool Slovakia pod záštitou MŠ SR
– víťazný príbeh v kategórii Dobrý nápad, dobrý skutok vykonali žiaci ZŠ, príspevok napísali 
členovia novinárskeho krúžku pod vedením p. uč. Ľ. Volfovej
TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - okresné kolo, súťaž dvojíc:
2. miesto - Patrik Burian a Adam Varga, 8. ročník, pripravovala p. uč. A. Burdová
TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - krajské kolo, súťaž dvojíc:
5. miesto - Patrik Burian a Adam Varga, 8. ročník, pripravovala p. uč. A. Burdová
ZIMNÉ  ARANŽOVANIE - okresné kolo:
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3.  miesto - Adriana Civáňová, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč. V. Bottová
"VIANOČNÉ  OBRÁZKY  2009" - okresné kolo, výtvarná súťaž:
Ocenená práca - Michaela Chlebcová, žiačka 6. ročníka, pripravovala p. uč. V. Bottová
Čestné uznanie pre ZŠ Lehota za kolekciu pozdraveniek, pripravovali p. uč. V. Bottová a V. 
Hanulíková 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo:
kategória Z5 - úspešná riešiteľka - Barbora Malecká, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč.  L. 
Bobulová         
kategória Z4 - úspešní riešitelia – Michaela Burianová, Paulína Zabáková, Patrícia Vargová, 
Ľubomír Horka, žiaci 4. ročníka, pripravovala p. uč. Ľ. Ševčíková 
"STORY"-  recitácia v anglickom jazyku - okresné kolo:
II. kategória - 1. miesto - Barbora Malecká, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč. N. Brathová
III. kategória - 4. miesto - Dominika Štefanková, žiačka 7. ročníka, pripravovala p. uč. M. 
Malecká
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN - obvodné kolo:
II. kategória - próza - 3. miesto - Andrea Špitálska, žiačka 6. ročníka, pripravovala p. uč. Ľ.
Volfová
ŠTÚROV ZVOLEN  -  súťaž v rétorike, I. kategória:
Čestné uznanie - Veronika Držíková, žiačka 6. roč., pripravovala p. uč. Ľ. Volfová 
1. miesto  a postup do celoštátneho kola  - Barbora Malecká, žiačka 5. roč., pripravovala
p. uč. Ľ. Volfová 
"VESMÍR  OČAMI  DETÍ"- výtvarná súťaž, okresné kolo:
II. kategória - ocenená práca a postup do celoslovenského kola -  Nina Madleniaková, žiačka 
3. ročníka, pripravovala p. uč. V. Hanulíková
JARNÉ  ARANŽOVANIE - okresné kolo:
kategória ml. žiaci - 2. miesto - Adriana Civáňová, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč. 
V. Bottová
kategória st. žiaci - 3. miesto - Barbora Civáňová, žiačka 7. ročníka, pripravovala p. uč.
V. Bottová
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - IX. ročník za Lužiansky dekanát:
5. miesto - Patrícia Hargašová a Diana Tökölyová (8. roč.), Monika Zaujecová (7. roč.), 
pripravoval pán farár Mgr. M. Šenkárik
MATEMATICKÁ  PYTAGORIÁDA, kategória P5  - okresné kolo:
Úspešná  riešiteľka - Barbora Malecká, žiačka 5. ročníka, pripravovala p. uč. L. Bobulová
MATEMATICKÝ  KLOKAN – medzinárodná súťaž:
Úspešní riešitelia - Eliška Malecká (2. roč.),  Ivana Ivanová a Marko Aľušík (3. roč.), Lukáš 
Zabák, Paulína Zabáková, Patrícia Vargová a Marek Hörik (4. roč.),  Barbora Malecká a Juraj 
Mikula (5. roč.), Peter Zaujec (6. roč.), pripravovali p. uč. Ľ. Ševčíková, V. Hanulíková, L. 
Bobulová a A. Burdová
TECHNICKÉ  MINIMUM - okresné kolo:
kategória 3. ročník ZŠ - 2. miesto - Samuel Chlebec, pripravovala p. uč. V. Hanulíková
kategória 4. ročník ZŠ - 3. miesto - Lukáš Zabák, pripravovala p. uč.  V. Bottová
NA BICYKLI  BEZPEČNE - II. kategória - okresné kolo súťaž družstiev:
3. miesto - Martin Hörik, Denisa Korpášová, Lea Kubicová, Matúš Lisy, žiaci 8. ročníka, 
pripravovala p. uč. M. Trnčíková
"ZDRAVÉ  NEPEČENÉ  PREKVAPENIE" - okresné kolo súťaže:
2. miesto - Michaela Dičérová a Veronika Domčeková, žiačky 9. ročníka, pripravovali
p. uč. Ľ. Volfová a V. Bottová
 „ZÁLUŽSKÁ  PALETA 2010“ – výtvarná súťaž:
kategória II. „Rok športu“ – 2. miesto – Kristína Bírová, žiačka 3. ročníka, pripravovala p uč.
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V. Hanulíková
kategória III. „Rok športu“ – 3. miesto – Patrícia Brunovská, žiačka 5. ročníka, pripravovala
p. uč. V. Bottová
POZNAJ  SVOJU  MINULOSŤ alebo PÁTRANIE PO PREDKOCH – 1 úspešná práca 
v celoslovenskom  kole  –  Viktória  Belovičová,  žiačka  5.  ročníka.,  pripravovala  p.  uč.  L. 
Kutaková

Účasť na ďalších súťažiach:
- Geografická olympiáda, 
- Biologická olympiáda - Rastliny a zvieratá našich lesov,
- Dejepisná olympiáda,
- Olympiáda zo SJL, ANJ a NEJ,
- Mojej matke
- Detský čin roka 2009,
- Správaj sa normálne – výtvarná súťaž
- Malý futbal – mladší žiaci, 
- Smer Afrika – futbalový turnaj,
- Cezpoľný beh,
- Súťaž mladých záchranárov CO,
- Súťaž družstiev mladých zdravotníkov,
- Súťaž o najlepšieho strelca a strelkyňu školy,
- Strelecká súťaž o pohár starostu obce Lehota, 
- Beh pre zdravie obcou Lehota

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 2009 30. jún 2010
Správaj sa normálne – 5. roč. september 2009 30. jún 2010
Adamko hravo zdravo september 2009 30. jún 2010
Pátranie po predkoch január 2010 jún 2010

Projekt „Škola podporujúca zdravie“
     Aj v školskom roku 2009/2010 sme pokračovali v plnení úloh  projektu, do ktorého je naša 
škola  zapojená  od  1.  júna 1999.  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:
Hlavným cieľom v tejto oblasti bolo viesť žiakov k ochrane všetkého živého, k starostlivosti 
o prírodu a prostredie v ktorom žijeme. Realizovali sme nasledujúce aktivity a podujatia:
- výstavky výtvarných prác na chodbách školy a v kultúrnom dome pri obecných oslavách,
- celoročná starostlivosť o kvetinovú výzdobu tried a chodieb školy,  medzitriedna súťaž 

v čistote  tried, 
- jesenný  a jarný  zber  papiera,  celoročný  zber  tetrapakových  obalov,  použitých  batérií, 

plastových fliaš, uzáverov a triedenie odpadu v škole,
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- vychádzky  detí  do  prírody,  priame  pozorovanie  prírody  v rámci  vyučovacích  hodín, 
besedy  s poľovníkom  o ochrane  prírody  a starostlivosti  o zvieratá  žijúce  vo  voľnej 
prírode,

- vyučovanie ekologickej výchovy formou rozširujúcej hodiny v 9. ročníku, 
- vyučovanie  nového predmetu  „Tvorba životného prostredia“  v 5.  a 6.  ročníku v rámci 

ŠkVP Enviráčik,
- uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
- zapojenie  žiakov  do  prírodovednej  súťaže  „Rastliny  a zvieratá  našich  lesov“,  do 

biologickej a geografickej olympiády,
- 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 viedli žiakov  k zdravému spôsobu života, 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:
- realizácia  projektu  „Adamko  hravo  zdravo“  v 2.  roč.  so  zameraním  na  správnu 

životosprávu  a  životný  štýl, vrátane  súťaže  „Zdravá  desiata“  na  podporu  zdravých 
stravovacích návykov detí, konzumácie ovocia a zeleniny,

- program „Ovocie a zelenina do škôl“ – ovocná  desiata - jablká a jablková šťava pre deti, 
- pravidelná  kontrola  stavu lekárničiek  v škole,  kotolni  a  ŠKD,  ich  dopĺňanie  liekmi  a 

ostatným zdravotným materiálom,
- zapojenie žiakov do súťaže družstiev mladých zdravotníkov,
- beseda s gynekológom pre dievčatá 8. a 9. ročníka,
- v oblasti  prevencie  sociálno-patologických  javov  realizácia  projektu  „Cesta  k 

emocionálnej zrelosti“ v 7. ročníku, 
- vyučovanie zložky „Rodinná príprava“ v 9. ročníku v rámci predmetu technická výchova 

s obsahom „Racionálna výživa“,  
- rôzne športové súťaže a aktivity v rámci školy –  kolobežkiáda, zimné športy,  školské 

kolá vo vybíjanej, mini futbale,...
- pestovanie základných hygienických návykov u detí,  pravidelné dopĺňanie hygienických 

potrieb na hygienických zariadeniach z finančných prostriedkov  rodičovského združenia, 
- dôsledná realizácia učebných osnov „Ochrana života a zdravia“ formou didaktických hier 

(1. – 4. roč.) a účelového cvičenia (5. – 9. roč.), najmä v ich praktickej časti,
- rozhlasové relácie na témy: Svetový deň nefajčiarov, škodlivosť alkoholu a drog, Svetový 

deň  zdravia,  Deň  bielej  palice,  Svetový  deň  boja  proti  AIDS,  Svetový  deň  mlieka, 
ochrana zdravia, režim dňa a otužovanie,...

Humanizácia a tvorivosť výchovno – vzdelávacieho procesu:
Úlohy v tejto oblasti sme realizovali s cieľom vytvoriť pokojné pracovné prostredie s prvkami 
empatie  medzi  žiakmi  navzájom a medzi  žiakmi  a  učiteľmi.  Prostredie,  kde učiteľ  nie  je 
nepriateľom žiakov a škola priestorom stresov, nepríjemných chvíľ alebo strachu. U žiakov 
sme sa snažili pestovať správny vzťah k starším ľuďom, telesne postihnutým, ako aj k deťom 
z detských domovov a deťom sociálne slabším. Pripomienky žiakov sme riešili  priamo so 
žiakmi na triednických 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  priamo  alebo 

18



formou „schránky dôvery“ 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,
- finančná zbierka na konto Ligy proti rakovine - Deň narcisov 2010,
- príspevky žiakov o konaní dobrých skutkov do projektu „Detský čin roka 2009“, 
- kultúrny program ku Dňu matiek a Mesiacu úcty k starším v rámci obecnej oslavy,
- adventný koncert a aktivity v rámci predvianočného podujatia „Vítanie Vianoc“, 
- výchovný koncert so zameraním proti šikanovaniu,
- divadelné predstavenie  LAVV.

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. 

Projekt  „Správaj sa normálne“
     Projekt realizovaný Obvodným oddelením PZ vo Veľkom Záluží, ktorého sa zúčastnilo 
24 žiakov  z 5.  ročníka.  S príslušníkom PZ žiaci  preberali  rôzne  zaujímavé  témy:  násilie, 
diskriminácia a rasizmus, zábavná pyrotechnika, drogová závislosť, alkoholizmus, hazardné 
hry, kriminalita detí, dopravná výchova a činnosť  polície. Dozvedeli sa ako majú reagovať 
pri riešení jednotlivých životných situácií a po ukončení poslednej  témy dostali „Osvedčenie 
o absolvovaní projektu“. V priebehu projektu sa žiaci svojimi výtvarnými prácami zapojili aj 
do sprievodnej akcie, ktorou bola výtvarná súťaž s tematikou stvárnenia práce príslušníkov 
policajného zboru.  Vyvrcholením  celoročného projektu bola vernisáž výstavy výtvarných 
prác v KOS v Nitre, ktorej sa žiaci zúčastnili. Boli na nej prezentované aj ich výtvarné práce. 

Projekt „Poznaj svoju minulosť“ alebo „Pátranie po predkoch“
     Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne 
i budúcnosť.  Zámerom je  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.
     Za školu do celoslovenského finále postúpila práca Viktórie Belovičovej, žiačky 5. triedy.  
Práca bola vyhodnotená ako úspešná a bola odmenená diplomom. Žiakov usmerňovala pani 
učiteľka Mgr. Lenka Kutaková.

Projekt „Adamko hravo zdravo“
      Je 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 prírodovedy súvisiace so 
zdravým spôsobom života.
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Projekt „Pohybom ku zdraviu“
     Projekt  vypracovaný školou (učitelia 1. – 4. ročníka), schválený a finančne podporený 
Úradom Nitrianskeho  samosprávneho  kraja,  odborom školstva,  mládeže,  športu  a  kultúry 
v oblasti podpory športu. Cieľ: Propagácia a rozvoj pohybových aktivít, športu, súťaživosti a 
zdravého životného štýlu formou realizácie  rôznych športových disciplín a hier ako súčasť 
oslavy Dňa detí.

Projekt „Všetci sme na jednej lodi“
     Projekt vypracovaný školou (učitelia 5. – 9. ročníka), schválený a finančne podporený 
Úradom Nitrianskeho  samosprávneho  kraja,  odborom školstva,  mládeže,  športu  a  kultúry 
v oblasti  podpory  športu.  Cieľ:  realizácia  multikultúrnej  výchovy, spoznávanie  rozličných 
národov,  kultúr,  histórie  a zvykov.  Rozvoj  tolerancie,  rešpektu  a prosociálneho  správania 
a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

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

Správa o     výsledkoch  inšpekčnej činnosti, vykonanej dňa 19. 5. 2009 v Základnej škole,   
Lehota  144

Predmet školskej inšpekcie
Stav a úroveň vedomostí žiakov 3. ročníka základnej školy v matematike.       
Zistenia a ich hodnotenie 
Tematickou  inšpekciou  sa  zisťovali  vedomosti  žiakov  testom  z matematiky.  Testy  boli 
zostavené  v súlade s požiadavkami príslušných učebných osnov.
Základné údaje
Kontrolovaný subjekt je štátna vidiecka základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
Má 9 ročníkov, 9 tried so 166 žiakmi, z toho v 3. ročníku 1 triedu s 20 žiakmi. Testy boli 
zadané 16 žiakom.
Dosiahnutá úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov
Úroveň v jednotlivých tematických okruhoch bola nasledovná: numerácia prirodzených čísel 
v obore  do  10 000  nevyhovujúca  –  40,60%,  násobenie  a delenie  v obore  násobilky  málo 
vyhovujúca úroveň – 53, 80%, geometria priemerná úroveň – 65,60% a sčítanie a odčítanie 
prirodzených čísel v obore do 10 000 málo vyhovujúca úroveň – 56,30%.
Závery
Na základe  vyhodnotenia  testov  bola  úspešnosť  školy  v matematike  54,20% čo je   málo 
vyhovujúca  úroveň  dosiahnutých  vzdelávacích  výsledkov.  Úloha  číslo  6  sa  nehodnotila 
z dôvodu neprebratia učiva. 
Zamestnanci,  ktorých  sa  príslušné  inšpekčné  zistenia  týkajú,  boli  s výsledkami 
a závermi oboznámení. 
Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti:
Test z matematiky, odpoveďové hárky, dotazník pre riaditeľa školy.

Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:
dňa 20. 5. 2009 Mgr. Daniela Žiačiková, školská inšpektorka

k ) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)               
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    Priestorové podmienky školy vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávaciemu programu sú 
priemerné.  Hlavná  budova  školy  disponuje  9  kmeňovými  učebňami,  jednou  počítačovou 
učebňou, učebňou na výučbu cudzích jazykov, riaditeľňou, zborovňou a kanceláriou. Sklad 
učebníc a štyri kabinety boli v minulosti vytvorené priečkami v kmeňových triedach. Sociálne 
zariadenia  sú  na  každom  podlaží.  Mimo  hlavnej  budovy  je  umiestnená  školská  dielňa 
a kabinet školníka (v budove kotolne). Školský klub detí a výdajňa stravy sú v samostatnej 
budove v areáli školskej záhrady. 
    Škole  chýba  telocvičňa,  odborné  učebne,  samostatné  kabinety,  uzamykateľné  šatne  a 
priestory pre žiacku knižnicu. V jednej triede na poschodí a v jazykovej učebni na prízemí 
chýba umývadlo s vodovodom, čo v podstate nezodpovedá súčasným hygienickým normám. 
Pomerne stiesnené sú priestory v počítačovej učebni a ŠKD.
     Materiálno-technické vybavenie školy sa neustále modernizuje a dopĺňa podľa požiadaviek 
a potrieb ŠkVP a realizácie  kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku 
2009/2010 boli  zakúpené  nové  učebné  pomôcky  (knihy do žiackej  a  učiteľskej  knižnice, 
učebnice,  nástenné  obrazy  a mapy,  výučbové  programy,  kalkulačky,...  ),  štátne  znaky 
a symboly, prostriedky IKT. V oblasti údržby budovy boli zrealizované nasledovné práce: 
- rekonštrukcia priestorov v budove kotolne na školskú dielňu a kabinet pre školníka,
- nové elektrické rozvody v školskej  dielni  vrátane novej  káblovej   prípojky elektrickej 

energie do budovy kotolne,
- výmena všetkých vykurovacích telies v budove ŠKD, nákup školského nábytku, koberca,
- nákup hasiacich prístrojov,
- realizácia všetkých potrebných revízií,  
- všetky ostatné práce súvisiace s bežnou údržbou budovy školy a ŠKD.

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 2009 – tvorí prílohu

Prenesené kompetencie - ZŠ dotácie z MŠ SR na rok 2009:   

PRÍJMY v EUR Normatívne - osobné náklady                   196 771,00  

 
Normatívne – prevádzka
Normatívne – žiaci zo SZP

48 890,00 
120,00  

 SPOLU NORMATÍVNE 245 781,00  €

 
Nenormatívne (vzdelávacie poukazy) – 
osobné náklady 2 156,00     

  
 SPOLU NENORMATÍVNE: 2 156,00  

SPOLU Z MŠ SR: 247 937,00 €
 

Ostatné príjmy ZŠ:
 Úroky v banke      44,32  
 Dotácia z MŠ SR – riešenie havarij. stavu 76 578,37  

 
Dotácia od zriaďovateľa – kapitálové 
výdavky 8 429,68  
Z NSK na projekt 900,00
SPOLU OSTATNÉ: 85 952,37 €

 PRÍJMY SPOLU - ZŠ: 333 889,37 €
 Z toho -  osobné náklady 198 927,00 €
            -   prevádzka 134 962,37 €
Originálne kompetencie - ŠKD dotácie z OÚ Lehota na rok 2009:   

21



PRÍJMY v EUR Z podielových daní 13 000,00   
 Poplatky za ŠKD (12/07 - 12/08) 478,00   
 SPOLU Z OÚ Lehota: 13 478,00 €
   
 Ostatné príjmy ŠKD:   

SPOLU OSTATNÉ: 0,00

 PRÍJMY SPOLU - ŠKD: 13 478,00  €
ZŠ + ŠKD  PRÍJMY SPOLU: 347 367,37 €

Prenesené kompetencie - ZŠ Čerpanie – osobné náklady:   
VÝDAVKY v EUR mzdy 147 368,91  
 odvody 51 558,08 €
 SPOLU: 198 926,99   
  
 Čerpanie - prevádzka:    134 956,28  
 ČERPANIE SPOLU - ZŠ: 333 883,27 €
 ZOSTATOK -  ZŠ: 6,10 €
Originálne kompetencie - ŠKD Čerpanie - osobné náklady:   
VÝDAVKY v EUR mzdy 6 778,86  
 odvody 2 055,82  
 SPOLU: 8 834,68   €
   
 Čerpanie - prevádzka: 4 643,32   
 ČERPANIE SPOLU - ŠKD: 13 478,00  €

 ZOSTATOK - ŠKD:
  
                  0 ,00 

VÝDAVKY SPOLU (ZŠ + ŠKD): 347 361,27 €
ZOSTATOK ZŠ v pokladni k 31. 12. 2009 :  0, 00
ZOSTATOK ZŠ na depozitnom účte po 31. 12. 2009 :  6,10             €

ROZPIS  BEŽNÝCH  VÝDAVKOV  PODĽA  POLOŽIEK - PREVÁDZKA ZŠ
SPP 11 261,78 €
ZSE 2 179,40 €
Odvoz odpadu - TKO, žumpa a chem. odpad 1 356,17 €
Voda 657,27 €
Telekomunikačné a poštové služby, internet 1 146,65 €
Revízie 748,17 €
Práce na úseku PaM + metodika SŠU (Veľké Zálužie) Jarok 2 012,02 €
Účtovníctvo (dohoda +  ročný poplatok - za softvér ) 946,75 €
Stravovanie zamestnancov v ŠJ - režijné náklady 1 375,76 €
PN - ky, náhrady mzdy 236,36 €
Služby na úseku BOZP a PO (OPP, lekárske prehliadky) 878,35 €
Školský nábytok a zariadenie 1 984,48 €
IKT ( materiál, údržba, softver, výučbové programy, náplne, tonery,…) 2 071,68 €
Učebné pomôcky a učebnice (aj pre žiakov zo SZP) 1 721,33 €
Udržba ( materiál + práce ) 14 922,45 €
Kapitálové výdavky ( podrezanie muriva, rekonštrukcia kotolne) 85 008,05 €
Čistiace prostriedky, lieky 574,90 €
Kancelárske potreby 1 169,55 €
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Školské tlačivá - ŠEVT 370,11 €
Odborná literatúra a tlač 164,28 €
Školenia, kurzy, súťaže - preplatenie služobných ciest 619,19 €
Poistenie majetku školy (Generali) 399,65 €
DDP 381,80 €
Sociálny fond 1 648,86 €
Poplatky banke 221,27 €
Projekt NSK 900,00 €
SPOLU: 134 956,28 €
Zostatok v pokladni k 31. 12. 2009 0,00 €
Zostatok na depozitnom účte po 31. 12. 2009 6,10 €

ROZPIS  BEŽNÝCH  VÝDAVKOV  PODĽA  POLOŽIEK - PREVÁDZKA ŠKD
ZSE 585,32 €
Odvoz odpadu - TKO a žumpa 143,55 €
PN - ky, náhrady mzdy 250,38 €
Školský nábytok a zariadenie 2 281,52 €
Odborná tlač 6,60 €
Voda 34,85 €
Revízie elektro 89,25 €
Údržba 1 149,54 €
Kancelárske potreby 75,75 €
DDP 26,56 €
SPOLU: 4 643,32 €
Zostatok k 31. 12. 2009 0,00 €

l.  2)  Finančné  príspevky   získané  od  rodičov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených 
s     hmotným zabezpečením ŠKD:  
      Príspevok za školský klub detí bol stanovený VZN obce Lehota č. 2/2008 nasledovne: 
2,00 € od 1. 1. 2009 . Získané finančné prostriedky od rodičov sa mesačne odvádzali na účet 
zriaďovateľa,  ktorý  ich  spätne  poukazoval  na  účet  školy,  za  účelom  pokrytia  nákladov 
spojených s prevádzkou ŠKD. V školskom roku 2009/2010 (0909 – 0610) bolo prijatých od 
rodičov za školský klub detí 430,00 €. 

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

Dotácia na rok 2009:        2 156,00 €
Na  ZŠ (mzdy a odvody):  2 156,00 €                   Na  ŠKD:   0,00 €
Čerpanie za rok 2009:     2 156,00 €                                              

      Všetky nenormatívne finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v roku 2009 
boli  čerpané v ZŠ na osobné náklady vo forme odmien  pre učiteľov, ktorí viedli záujmové 
útvary. 

m ) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  
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      Základná  škola  poskytuje  základné  vzdelanie  všetkým žiakom obce  na  čo  možno 
najvyššej odbornej úrovni s využitím všetkých dostupných technických vymožeností.
      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 2009/2010 sme klesli  s  počtom žiakov  na počet  161, počet  tried  sa 

nezmenil, 
- počet žiakov poklesol v súvislosti s menej priaznivým demografickým vývojom,
- záujem detí a rodičov o ŠKD pretrváva, svedčí o tom aj počet detí zapísaných do ŚKD za 

posledných 5 rokov – priemerne 25 detí ročne, čo je maximum podľa platnej legislatívy. 

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 dobiehajúcich  ročníkoch podľa  starých učebných plánov sme vyučovali  v 7.  ročníku 

ANJ ako 1. cudzí jazyk s počtom 3 h týždenne a NEJ ako 2. cudzí jazyk s počtom 2 h 
týždenne,

- vďaka tomu, že sme od školského roku 2005/2006 vyučovali ANJ už v 3. ročníku podľa 
učebného plánu s rozšíreným vyučovaním CUJ v 3. – 9. ročníku, nemali  žiaci 6. ročníka, 
ktorí  sú vzdelávaní  podľa nového ŠkVP problém so zavedením  2.  cudzieho jazyka – 
talianskeho, 

- podľa nového ŠkVP realizovaného od školského roku 2008/2009 sme zaradili vyučovanie 
ANJ ako 1. cudzieho jazyka už od 2. ročníka s počtom 2 h týždenne a v     5. a 6.ročníku 
sme zvýšili časovú dotáciu nad rámec ŠVP spolu o 3 h,

- podobne sme postupovali  podľa  ŠkVP aj  pri  výučbe predmetu  informatika  v  5.  a 6. 
ročníku, kde sme zvýšili časovú dotáciu nad rámec ŠVP z 0,5 h týždenne na 1 h týždenne. 
Žiaľ,  v súčasnosti  máme  na  škole  zariadenú  len  jednu  špeciálnu  učebňu  vybavenú 
počítačmi a preto nemôžeme tomuto predmetu poskytnúť väčší časový priestor aj keby 
sme veľmi chceli,

- v 7. ročníku pracoval záujmový útvar zameraný na zdokonaľovanie sa v ANJ, v 6. a 8. 
ročníku zameraný na taliansky jazyk, s využitím vzdelávacích poukazov,

- žiaci pracovali s počítačom v rámci vyučovania aj záujmovej činnosti.  Prostredníctvom 
výučbových programov a prácou s internetom pri  vyhľadávaní  konkrétnych  odborných 
informácií sa žiaci zdokonaľovali najmä v predmetoch ANJ, NEJ, SJL, PRI, DEJ, ZEM, 
MAT... Žiaci vypracovávali pomocou počítačov rôzne projekty, ktoré potom obohacovali 
rôznymi tabuľkami, grafmi, obrázkami, či vlastnými kresbami. Na počítačoch písali tiež 
články a rôzne príspevky do školského časopisu Klások, čím sa priamo podieľali na jeho 
tvorbe, 

- žiaci  novinárskeho krúžku vypracovávali  tiež  príspevky do obecného časopisu Lehota 
a do Učiteľských novín,

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

- väčšina žiakov trávila svoj voľný čas prostredníctvom  činnosti 8 záujmových útvarov, 
ŠKD a mimo - školských aktivít organizovaných školou.

24



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,  aj  vďaka 
vytvoreniu  priaznivých  pracovných  podmienok  a pokojnej  atmosféry,  finančného 
ohodnotenia vyplácaním osobných príplatkov počas celého roka a odmien (Deň učiteľov, 
koniec  kalendárneho  roka,  ...)  vrátane  možnosti  využitia  počítačov  s prístupom  na 
internet,  multifunkčného  zariadenia,  poskytovaním  pitného  režimu  z prostriedkov  SF, 
možnosťou ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si odbornosti,

- vyučovanie ANJ je zabezpečené dvomi kvalifikovanými učiteľkami,
- kvalite  vyučovania  sme  venovali  neustále  veľkú pozornosť a to  nielen  skvalitňovaním 

podmienok pre vyučovací proces, ale aj odbornou úrovňou pedagogických zamestnancov 
a ich prístupom k žiakom, uplatňovaním moderných foriem a metód práce,  využívaním 
vhodných učebných pomôcok, výučbových programov a IKT techniky, zapájaním žiakov 
do tvorby projektov s čoraz väčším využitím prostriedkov IKT,

- všetci  učitelia  začali  v rámci  možností,  ktoré  im  poskytoval  rozvrh  hodín  v odbornej 
učebni informatiky využívať  pri práci so žiakmi PC a výučbové programy a to nie len  na 
precvičovanie  a  utvrdzovanie  prebratého  učiva,  ale  aj  na  kontrolu  úrovne  vedomostí 
žiakov. Učili   ich tiež ako hľadať  informácie a obrazové materiály potrebné  pri tvorbe 
projektov z jednotlivých vyučovacích predmetov,

- v oblasti  zvyšovania  vedomostnej  a odbornej  úrovne  pedagogických  zamestnancov 
absolvovali  učitelia  množstvo  odborných  seminárov,  školení,  pracovných  stretnutí 
a tvorivých  dielní,  formou  odborných  seminárov  organizovaným  MPC  sa  postupne 
v rámci  svojich  aprobácií  oboznamovali  s obsahom  a  cieľom  ŠVP  a  získavali  nové 
poznatky  potrebné  pri  tvorbe  nášho  ŠkVP.  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),

- vo  výchovno-vzdelávacej  práci  sme  venovali  pozornosť  vedomostnej  úrovni  žiakov, 
rozvíjali schopnosti nadaných žiakov a zapájali ich do predmetových súťaží a olympiád 
v ktorých dosahovali dobré až výborné výsledky,

- zvýšenú  pozornosť  sme  venovali  výchove  žiakov  v duchu  humanizmu,  vzájomnej 
tolerancie a dodržiavania morálnych hodnôt, no žiaľ, neboli sme vždy úspešní, pretože 
sme  u niektorých  žiakov  opakovane  zaznamenali  porušovanie  princípov  slušného 
a tolerantného správania, nielen voči sebe navzájom, ale aj voči vyučujúcim. V školskom 
roku 2009/2010 sme ukončili  spoluprácu s odborníkmi v oblasti  psychológie z CPPPaP 
v Nitre, ktorých sme požiadali ešte v školskom  roku 2008/2009 o pomoc pri riešení až 
nezdravých vzťahov medzi žiakmi  vtedajšieho 8. ročníka. Naše očakávania súvisiace so 
zlepšením   celkovej  klímy  v  triede  sa  ale   nenaplnili,  problémy  v správaní 
najproblémovejších  žiakov  naďalej  pretrvávali,  čo  prinieslo  v hodnotení  ich  správania 
pomerne veľa výchovných opatrení,

- v oblasti environmentálnej výchovy sme u žiakov vytvárali pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu, celoročne sme ich viedli najmä k priebežnému separovaniu odpadu na škole 
a zberu druhotných surovín – starý papier, tetrapakové obaly,  plastové fľaše a uzávery, 
použité batérie. Podarilo sa nám posunúť sa v tomto smere trošku dopredu, ale rezervy 
ešte stále sú,

- 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, 
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- v oblasti  protidrogovej  prevencie  sme  propagovali  zdravý  životný  štýl,  vytvárali 
atmosféru  dôvery,  poskytovali  informácie  o škodlivosti  alkoholu,  cigariet  a drog. 
S výchovným  pôsobením  v tejto  oblasti  sme  však  aj  napriek  našej  veľkej  snahe 
zaznamenali  slabšie  výsledky,  najmä  vďaka  slabej  alebo   žiadnej  spolupráce  zo 
strany rodičov  tých  žiakov,  ktorí  podceňujú  škodlivé  účinky  cigariet  a v niektorých 
prípadoch aj alkoholu,

- osobitnú  pozornosť  sme  venovali  žiakom  slabo  prospievajúcim  (doučovanie 
a individuálny prístup) a žiakom s poruchami učenia a správania. Spolupracovali sme pri 
tom s CPPPaP a rodičmi.  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 CPPPaP 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,

- 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,

- vedúci  metodických  orgánov  skvalitnili  svoju  prácu,  konkretizovali  plány  a jednotlivé 
úlohy  rozdelili  medzi  všetkých  členov  MO,  realizovali  kontrolnú  činnosť  a prijímali 
potrebné opatrenia.

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,

- finančné  prostriedky  pridelené  škole  podľa  platných   normatívov  boli  využívané 
efektívne  a bolo dodržané ich členenie na osobné náklady a na prevádzku školy. Pokryli 
financovanie školy v oblasti osobných nákladov (vrátane osobných príplatkov a odmien 
pre  všetkých  zamestnancov)  aj  na  úseku  prevádzky  školy  (režijné  náklady,  rutinná 
a štandardná údržba, revízie, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu,  nákup  učebných  pomôcok,  výučbových  programov,  odbornej  literatúry, 
školského  nábytku,  výpočtovej  techniky  a IKT,  poistenie  školy,  príspevky  na  DDP 
a pod.),

- z mimorozpočtových zdrojov sme získali  finančné prostriedky z NSK na dva projekty 
vypracované  v oblasti  športu a kultúry.   

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, 
elektroinštalácia,  bleskozvody,  hasiace  prístroje,  komíny,  poplašný  systém  narušenia 
a pod., 

- v aktívnej spolupráci so zriaďovateľom  sme z bývalých priestorov starej kotolne a skladu 
uhlia získali novú učebňu - 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  
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- žiaci boli  zapojení do rôznych projektov, v rámci  ktorých  získavali  nové vedomosti, 
skúsenosti, zručnosti aj ocenenia (Správaj sa normálne, Pátranie po predkoch, Detský čin 
roka Cesta k emocionálnej zrelosti, Adamko hravo zdravo, ...),

- Ocenenie Detský čin roka 2009 sme získali v kategórii Dobrý nápad - za zorganizovanie 
zbierky  uzáverov z plastových fliaš,  ktorou sme pomohli  získať invalidný vozík pre 
telesne postihnuté dievčatko. Takýchto zbierok, s cieľom pomôcť telesne postihnutým, 
sme zorganizovali  v priebehu posledných dvoch rokov viac,

- škola sa opakovane oficiálne v spolupráci  s Ligou proti  rakovine - pobočkou v Nitre, 
zapojila  do  organizovania  finančnej  zbierky  na  pomoc  ľuďom chorým  na  rakovinu 
v rámci Dňa narcisov,

- žiaci  sa  prezentovali   výtvarnými  prácami  a svojou  šikovnosťou  v rámci  kultúrnych 
programov na tradičných obecných oslavách,

- žiaci  reprezentovali  školu v rámci  okresu aj  kraja na rôznych postupových súťažiach 
a predmetových olympiádach, v športe aj umení,

- aktívne  pracoval  Žiacky  parlament,  ktorý  pomáhal  pri  organizovaní  mimoškolských 
podujatí,  obecných  osláv  pri  príležitosti  Dňa matiek,  Mesiaca  úcty  k starším,  MDD, 
karnevalu, Mikuláša a pod.,

- ročne boli vydané 2 čísla školského časopisu Klások,
- škola má svoju  webovú stránku a od  konca roka 2009 aj internetovú žiacku knižku,
- o živote  a dianí  v škole  je  verejnosť  informovaná  aj  prostredníctvom  príspevkov  do 

obecného časopisu Lehota.

       Ciele, ktoré si ZŠ vytýčila vo svojom  koncepčnom  zámere rozvoja školy sa počas celého 
školského roka postupne plnili realizovaním konkrétnych úloh rozpracovaných v Pláne práce 
školy na školský rok 2009/2010. V súčasnosti má škola medzi porovnateľnými základnými 
školami dobrú pozíciu a výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi realizuje v kultúrnom, esteticky 
upravenom prostredí a zdravej pracovnej atmosfére.

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
- plná kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov a počítačová gramotnosť 
- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 

formou kontinuálneho vzdelávania
- výučba dvoch cudzích jazykov – anglický 

jazyk už od 2. ročníka
- zapojenie žiakov do predmetových 

olympiád a postupových súťaží
- činnosť záujmových útvarov
- zberová činnosť a triedenie odpadov
- starostlivosť o hygienu žiakov 
- vybavenie odbornej učebne na výučbu 

informatiky -  rýchly internet a ponuka 
výučbových programov 

- vybavenie učebne na výučbu cudzích 
jazykov počítačmi a prístupom na internet

- vybavenie kabinetov učebnými pomôckami 

SLABÉ STRÁNKY
- výsledky Testovania 9 – 2010 
- chýbajúci odborník na vyučovanie 

hudobnej výchovy, informatiky, 
nemeckého jazyka  a chémie

- obmedzené priestorové 
podmienky školy – chýba 
telocvičňa, odborné učebne a 
kabinety, priestory pre školskú 
knižnicu

- stiesnené priestory pre špeciálnu 
učebňu na výučbu informatiky, 
cudzích jazykov,  ŠKD a ŠJ

- správanie žiakov 9. ročníka a ich 
nezáujem o vzdelávanie   

- nezáujem časti rodičov o riešenie 
výchovných problémov 

- zapojenie učiteľov do tvorby 
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a IKT technikou
- modernizácia a vylepšovanie interiéru 

školy, jeho estetický vzhľad a kvetinová 
výzdoba

- vedenie kroniky a vydávanie školského 
časopisu Klások

- webová stránka školy a prezentácia školy 
na verejnosti 

- práca Žiackeho parlamentu 
- spolupráca s rodičovskou radou a radou 

školy
- aktívna spolupráca so zriaďovateľom

vzdelávacích projektov  

PRÍLEŽITOSTI  A  MOŽNOSTI 
ZLEPŠENIA 

- zvyšovanie vedomostnej úrovne žiakov a 
posilnenie ich environmentálneho myslenia 
a správania

- budovanie zdravého spôsobu života 
a zvyšovanie pohybovej aktivity žiakov

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

- tvorba vzdelávacích projektov s cieľom 
získania finančných prostriedkov na 
modernizáciu vyučovania 

- využitie podkrovných priestorov na 
vybudovanie odborných učební, žiackej 
knižnice  a  kabinetov pre učiteľov

- dobudovanie vodovodu v bočnom krídle 
školy – kancelária a jazyková učebňa na 
prízemí, jedna trieda na poschodí 

- úprava školského areálu, výsadba zelene 
a vytvorenie oddychovej zóny,  vrátane 
nového oplotenia

- monitorovanie školského areálu 
kamerovým systémom

- zlepšenie administratívnych činností 
pomocou  elektronizácie, zriadenie servera

RIZIKÁ
- počet detí zapísaných do 1. 

ročníka 
- vandalizmus – areál školy
- nedostatok finančných 

prostriedkov na investície

Prijaté návrhy a opatrenia na zlepšenie:

Na zlepšenie správania žiakov a zníženia počtu výchovných opatrení a znížených známok zo  
správania boli prijaté tieto opatrenia:
- zlepšenie  kontaktu  s rodičmi  žiakov  prostredníctvom  triednych  učiteľov,  operatívne 

riešenie vzniknutých výchovných problémov v spolupráci s výchovným poradcom priamo 
so všetkými rodičmi  zainteresovaných žiakov,  vedenie  písomných  záznamov o riešení 
problému  s rodičmi  –  kópia  doručená  riaditeľke  školy,  v prípade  neúspechu  kontaktu 
s rodičmi hlásiť túto skutočnosť vedeniu školy,  zodpovedný triedny učiteľ a výchovný 
poradca, 
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- v  prípadoch  závažného  porušovania  školského  poriadku,  ako  sú  prejavy  fyzického 
a psychického  ubližovania  (šikanovania) aktívne  spolupracovať  s políciou  a odborom 
sociálnej kurately ÚPSVaR v Nitre.

Na zlepšenie výsledkov testovania žiakov 9. roč. z MAT a SJL „Testovanie 9 – 2011“ boli  
prijaté tieto opatrenia:
- na  intenzívnu  prípravu  žiakov  maximálne  využívať  nepovinný  predmet  Cvičenia  zo 

slovenského jazyka a Cvičenia z matematiky,
- zvyšovať čitateľskú a matematickú gramotnosť zaraďovaním problémových úloh,
- naďalej  pokračovať  v cvičnom  testovaní  KOMPARO  a  riešení  testov  z minulých 

školských rokov,
- využívať testy „Didakta“, ktoré obsahujú nácvičné a kontrolné diktáty, 
-  naďalej pracovať  s výučbovým programom, ktorý obsahuje cvičenia na interpunkciu, 

morfológiu a syntax,
- riešiť úlohy zo štúdie OECD PISA 2003, vydané ŠPU v roku 2004,
- priebežne  hodnotiť  výsledky  žiakov  a zaznamenávať  vývoj  ich  novo  nadobudnutých 

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

získanie  finančných  prostriedkov  na  stavbu  chýbajúcej  telocvične,  prostredníctvom 
vypracovania úspešného projektu, 

- v spolupráci  so  zriaďovateľom  hľadať  možnosti  získania  finančných  prostriedkov  na 
dobudovanie chýbajúceho vodovodu a vnútornej kanalizácie v bočnom krídle budovy na 
prízemí aj na poschodí,  

- do budúcnosti zvážiť možnosť využitia podkrovia na získanie chýbajúcich priestorov pre 
odborné  učebne  a kabinety,  hľadať  spôsoby  financovania  rekonštrukcie  podkrovných 
priestorov. 

II. Ďalšie informácie o škole:

a) Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a)
     Takmer všetky naše učebne, s výnimkou dvoch (jedna kmeňová trieda a učebňa na výučbu 
cudzích  jazykov),  spĺňajú  základné  podmienky  psycho-hygieny  vyučovania,  ktorými  sú 
najmä  vhodná miestnosť,  čo  sa  týka  počtu  žiakov,  smeru  dopadu svetla  a prívodu vody. 
Učebne sú vybavené vhodným školským nábytkom, steny sú čisté, vymaľované na bielo, čo 
zabezpečuje spolu s veľkými plastovými oknami dostatok denného svetla.  
     Pobyt na čerstvom vzduchu počas veľkých prestávok je pre žiakov zabezpečený v prípade 
priaznivého počasia počas celého roka v priestoroch školského dvora. Vyučovanie telesnej 
výchovy  sa  realizuje  za  priaznivého  počasia  predovšetkým  vonku,  najmä  v jesenných 
a jarných mesiacoch - na školskom dvore, multifunkčnom alebo futbalovom obecnom ihrisku. 
V  prípade  nepriaznivého  počasia  v triedach  a na  chodbách  školy.  Dôvodom  je  absencia 
telocvične.
     Pri zostavovaní rozvrhu hodín sú dodržiavané hlavné psycho-hygienické zásady. V 1. – 4. 
ročníku písanie nie je zaraďované na prvé vyučovacie hodiny, tiež nenasleduje po hodinách 
telesnej  výchovy.  V stredu  sa  žiakom nezadávajú  písomné  domáce  úlohy  a popoludňajšie 
vyučovanie je realizované v priebehu týždňa (okrem stredy) len  na 2. stupni – nepovinné 
predmety, NAV a TEV. 

b) Voľno-časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
      
Záujmové útvary, ktoré pracovali v     školskom roku 2009/2010  :
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Šikovníček (1. roč.) – 13 žiakov, viedla p. uč. Kaufmanová
Akamkozmos zdravia (2. roč.) – 9 žiakov, viedla p. uč. Ševčíková
Umelecký ( 3. roč.) – 11 žiakov, viedla p. uč. Hanulíková 
Taliansky jazyk (6. roč.)  - 10 žiakov, viedla p. uč. Kutaková
Anglický jazyk (7. roč.)  - 7 žiakov, viedla p. uč. Malecká
Taliansky jazyk (8. roč.)  - 7 žiakov, viedla p. uč. Kutaková
Novinársky ( 5. - 9.  roč.) – 13 žiakov, viedla p. uč. Volfová
Výtvarný (6. a 8. roč.) – 8 žiakov, viedla p. uč. Bottová

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. 
Zástupcovia  rodičov  z   jednotlivých  tried  prejednávali  na  zasadnutiach  rodičovskej  rady 
s vedením  školy  pripomienky  z triednych  schôdzok  RZ.  Venovali  sa  najmä  otázkam 
výchovno-vzdelávacieho procesu, správania, dochádzky, ale aj organizovania a zabezpečenia 
spoločných  podujatí.  Spolu  hľadali  riešenia  výchovných  problémov  žiakov.  Všetky 
pripomienky a podnety zo strany rodičov na adresu školy boli riešené a snahou školy bolo 
vyriešiť ich ku spokojnosti všetkých zainteresovaných. Rodičia spolupracovali so školou aj 
pri rôznych podujatiach: vyrezávanie tekvíc v 2. triede, návšteva Mikuláša na škole, Vítanie 
Vianoc,  karneval,  Deň  matiek,  Deň  mlieka,  zber  starého  papiera,  tetrapakov,  použitých 
batérií, 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   Mikuláša,  odmeny  pre  deti  v školských 
súťažiach, rôzny materiál pre výtvarné činnosti žiakov – zhotovovanie vianočných pozdravov, 
výtvarných prác v rámci výtvarných súťaží, darčekov pre mamičky a plagátov....,  hygienické 
potreby pre žiakov - toaletný papier, mydlo a papierové utierky do WC,  cestovné pre žiakov 
pri  reprezentácii  školy  na  predmetových  súťažiach  a olympiádach,  športových  súťažiach, 
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 školského roka  a mnohé ďalšie. 
       
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
     V školskom  roku  2009/2010  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),

 Rada rodičov a Rada školy pri ZŠ v  Lehote,
 Poľovnícky  spolok  v Lehote  –  besedy  s tematikou  ochrany  prírody  a starostlivosti 

o zvieratá žijúce vo voľnej prírode,
 Obecný úrad v Lehote – spolupráca na úseku údržby budovy školy (stavebné práce pri 

prestavbe starej kotolne na školskú dielňu) a pri organizovaní obecných športových 
a kultúrnych akcií  (karneval pre deti  MŠ a ZŠ, Mesiac úcty k starším, Deň matiek, 
„Beh pre  zdravie  obcou Lehota“,  strelecká  súťaž  „O pohár  starostu  obce  Lehota“, 
Mikuláš v obci,... ),

 CPPPaP v Nitre – diagnostikovanie žiakov s poruchami učenia a správania,
 Vojenský útvar  v Nitre  –  ukážky práce  a techniky v  rámci  praktických  účelových 

cvičení a didaktických hier, 
 SČK v Nitre – kurzy  z poskytovania 1. pomoci,
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 Liga  proti  rakovine,  pobočka  v Nitre  –  pomoc  pri  organizovaní  zbierky  pre  ľudí 
chorých na rakovinu v rámci Dňa narcisov,

 Obvodné oddelenie PZ vo Veľkom Záluží -  realizácia projektu „Správaj sa normálne“ 
so žiakmi 5. ročníka a spolupráca pri riešení prípadov šikanovania, 

V Lehote, dňa 12. 9. 2010                                                  
                                                                                                         Mgr. Anna Burdová  
                                                                                                             riaditeľka školy
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