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I. Základné identifikačné údaje o škole 
 

 

1. Názov školy:   Základná škola s Materskou školou Ľubovec 

2. Adresa školy : Ľubovec 35, 082 42  Bzenov 

3. Telefón a fax školy : tel.: 051/7796 236,  

4. Elektronická adresa školy: zslubovec@centrum.sk   

 

5. Zriaďovateľ školy: Obec Ľubovec  

                                                  Starostka obce: Jozefína Štofanová  

 082 42  Bzenov 

 obeclubovec@ocu.sk  

 

6. Riaditeľ školy : Mgr. Janka Hlavatá , riaditeľka školy  

 

7. Údaje o rade školy: Pedagogická rada   

 – má 3 členov (všetci pedagogickí zamestnanci). 

 

8. Poradné orgány RŠ: Rada školy  

 - má 5 členov 

 Predsedom je Miroslava Šimková 

Členovia:  

Mgr. Slávka Pribulová, Sylvia Lazorčáková, Ľudmila 

Bartková, Stanislav Štofan 

  

II. Údaje o počte žiakov základnej  školy 

Základnú školu navštevovalo 9 ţiakov /z toho 4 dievčatá/ v ročníkoch 1.- 4. 

v jednotriedke. 

 

1. ročník 4 ţiaci 

2 ročník 3 ţiaci 

3 ročník 0 ţiaci 

4 ročník 2 ţiaci 

 

Počet ţiakov so špec.výchovno-vzdel. potrebami: 0 

Počet integrovaných ţiakov:    0 

Počet zapísaných ţiakov do 1. roč.   3 

Počet ţiakov s odkladom:    0 

Počet ţiakov prijatých do nultého ročníka:  0 

Počet ţiakov prijatých do 1. roč. SŠ   0 

 

mailto:zslubovec@centrum.sk
mailto:obeclubovec@nextra.sk
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Počet zapísaných detí v MŠ: 15 

 

5 – 6 roč.: 4 

2 – 4 roč.: 11 

rómske deti 0  

 

Adaptačný pobyt novoprijatých detí v MŠ 

 

- v mesiaci september s počtom            3 deti  

- v mesiaci marec s počtom                  1 dieťa  

- v mesiaci apríl,máj                             1 dieťa. 

 

 

Údaje o počte zapísaných detí do 1.ročníka ZŠ 

 

počet detí odchádzajúcich do ZŠ -      3 

počet integrovaných detí  -      0 

odklady   -      0 

 

Výchovno - vzdelávaciu činnosť v MŠ vykonávali:                                                                               

 

-      triedna učiteľka p. Mgr. Slávka Pribulová 

-      zastupujúca učiteľka p. Helena Tirpaková. –  týţdeň v mesiaci marec 2010         

-      pomocná učiteľka p. Katarína Pariľaková  -  1x v týţdni od apríla do júna 2010                

 

 

III. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

 

Prospech: 

prospelo  8 ţiakov  

neklasifikovaní  1 ţiakov 

správanie: stupeň 1  8 ţiakov 

zníţená známka zo správania  0 ţiakov 

 

Dochádzka:  

V 1.-4. ročníku vymeškali spolu 586 ospravedlnených hodín čo je 73,25 hodín na 1 ţiaka. 

1.roč.: 123 

2.roč.: 280 

4.roč.: 183 

 

IV. Zoznam študijných odborov:  

 Vzdelávanie detí v predškolskom veku, výchova a vzdelávanie ţiakov I. stupňa ZŠ 

/povinná školská dochádzka/. 

 

Počet ţiakov absolvujúcich náboţenskú výchovu  9 
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V. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedag. 

zamestnancov ZŠ s MŠ 

 

Mgr. Janka Hlavatá riaditeľka ZŠ s MŠ 

Mgr. Slávak Pribulová zástupkyňa pre MŠ 

PaedDr.Vasil Kormaník učiteľ NV 

Boţena Štofanová hospodárka, vedúca ŠJ 

Margita Pravdová kuchárka 

Ľudmila Bartková školníčka, upratovačka 

 

 V šk. roku 2009/2010 v ZŠ pracovali spolu traja pedagogickí zamestnanci. Všetci 

pedagógovia majú vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru.  

 

 

VI. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

 Základná škola s Materskou školou Ľubovec získala 1. apríla 2003 právnu subjektivitu, 

zriaďovateľom je Obec Ľubovec. Základná škola s Materskou školou sa na verejnosti 

prezentovala programom venovaným „Október – mesiac úcty k starším“ v sále Obecného 

úradu, Vianočným programom, kultúrnym programom pre mamičky, babičky ku Dňu matiek. 

Pri príleţitosti Dňa narcisov sme uskutočnili pochod po obci – rozdávali sme narcisy 

a oboznamovali sme občanov s myšlienkou tohto dňa. V nasledujúcom školskom roku by sme 

radi zorganizovali aj finančnú zbierku na tento účel. 

 Zamestnanci ZŠ s MŠ zorganizovali Valentínsky ples pre rodičov a priateľov školy. 

Výťaţok z plesu bol pouţitý na zakúpenie didaktických hračiek a pomôcok. Čiastočne sme 

pokryli aj výdavky na koncoročný výlet pre deti a rodičov do Vysokých Tatier – Belianskej 

jaskyne, Starého Smokovca a na Hrebienok. Ţiaci ZŠ a MŠ kaţdoročne organizujú zber 

papiera a viečok SABI. Ostatné akcie organizované pre ţiakov a deti v rámci ZŠ a MŠ sú 

rozpracované v Pláne práce školy na jednotlivé mesiace. 

 

VII. Údaje o projektoch  a inšpekčnej činnosti: 

 

ZŠ s MŠ Ľubovec v šk.r. 2009/2010 bola zapojená do projektu „Pomôţ svojej škole 

a chráň prírodu“. 

SŠI v šk. roku 2009/2010 v škole nebola. 

 

VIII. Údaje o priestorových  a materiálno-technických  podmienky ZŠ s MŠ 

 

 Ţiaci ZŠ s MŠ sa vyučujú v jednej budove, kde sú tri triedy. Jedna slúţi ako učebňa, 

v druhej je materský škola, v tretej je počítačová učebňa. V škole chýba telocvičňa a jej 

telocvičné materiálne vybavenie. Ďalej je v budove spálňa pre deti MŠ, kuchyňa, jedáleň 

a umyváka. Škola nemá ihrisko, len trávnatý dvor s nerovným povrchom. Škola je vkusne 

a účelne vyzdobená.  
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IX. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

a) Dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2009: 20.278,-€ 

b) Dotácia od zriaďovateľa na rok 2008: 35.065,58 € 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov v hmotnej núdzi (školské pomôcky, štipendiá, 

stravné) neboli poukázané. 

 

Všetky dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov boli pouţité na prevádzkové náklady, mzdy 

a odvody. 

 

 

c) Príspevky na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť – 0 €. 

 

d) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy 241,- €. 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov 8 

 

e) Finančné prostriedky pre MŠ (predškoláci) 740,- €. 

 

f) Finančné prostriedky získané od rodičov a spôsob pouţitia: 

Príspevok bol dobrovoľný v sume 7,-€ (spolu 56,- €), ktorý rodičovská rada pouţila na výlety 

a exkurzie, odmeny pre ţiakov, cukrovinky a darčeky na záver školského roka. 

 

g) Iné finančné prostriedky – Obecný úrad sponzoroval balíčky na Mikuláša a na Vianoce a 

kultúrnu akciu pre deti k sviatku MDD. 

 

 

X. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoj školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

 

Koncepčné zámery: 

 Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho nadanie a rozumové aj fyzické schopnosti. 

 Výchovu zamerať na posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, 

jazyku a národným hodnotám krajiny. 

 Pripraviť ţiakov na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, 

etnickými, národnými a náboţenskými skupinami a osobami domorodého pôvodu. 

 Výchovu zamerať na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu. 

 Zabezpečiť tvorivú atmosféru a sociálne vzťahy, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie, 

v ktorom sa môţu prejaviť a rozvíjať tvorivé schopnosti. 

 Upevňovať putá medzi ţiakmi, zaraďovať viac vychádzok a exkurzií  

 Postupne zisťovať, v ktorých oblastiach majú ţiaci najväčšie problémy a venovať im 

počas školského roka zvýšenú pozornosť. 
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 Podchytiť talentovaných ţiakov v rôznych oblastiach. 

 Sústrediť pozornosť na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie ţiakov, ktorá bude 

prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, 

 Zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, rodinou 

a školou. 

 

 

 ŠKD v školskom roku 2009/2010 nepracoval. 

 

 

 

XI. Pozitíva v šk.roku 2009/2010 vo vyučovacom procese: 

 

 Skvalitnenie edukačného procesu 

 Venovanie individuálnej pozornosti slabo prospievajúcim ţiakom 

 U ţiakov sa upevňuje kladný vzťah ku knihe, k čítaniu – prózy, poézie 

 Skvalitnenie práce  a praktické skúsenosti ţiakov s PC formou záujmovej činnosti 

 Zvyšovanie sebavedomia a prevedenie svojich schopností na verejných vystúpeniach 

 Zlepšenie čitateľských zručností, čítanie s porozumením textu 

 Rozvoj slovnej zásoby uplatnením komunikatívneho princípu 

 

 

 

XII. Záver 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009/2010 bola 

prerokovaná na pedagogickej rade dňa  28.10.2010. 

 

 

 

 

 

 

V Ľubovci, 28.10.2010                         ............................................... 

       Mgr. Janka Hlavatá 

        riaditeľka ZŠ s MŠ 

 

 

 


