
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne 

Adresa školy Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne 

Telefón +421424693547 

E-mail riaditelstvo@zsledrovne.sk 

WWW stránka www.zsledrovne.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka PhDr. Ľuba Potočná +421424693547  0911504411 luba.potocna@zsledrovne.sk 

Zástupkyňa riaditeľky 

pre I. stupeň a ŠKD 
Mgr. Alena Kanderková 

 

+421424711381 
  alena.kanderkova@zsledrovne.sk 

Zástupkyňa riaditeľky 

pre II. stupeň 
Mgr. Eleonóra Bezáková 

 

+421424693547 
  eleonora.bezakova@zsledrovne.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Marica Chaloupková 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Dagmar Benčová 

ostatní zamestnanci Alena Hantáková 

zástupcovia rodičov 

Ing. Miroslava Pavúčková                 

Ing. Tatiana Zacharová                     

Monika Prezentová                            

Jana Bělejová                

zástupca zriaďovateľa Mgr. Martin Mišík 

  Ing. Gabriela Brezániová 

  Ing. Stanislav Backo 

  Milan Chudada 

 



§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Lednické Rovne 

Sídlo Obecný úrad, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne   

Telefón +421422853401 

E-mail starosta@lednickerovne.sk 

§ 2. ods. 1 c 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Činnosť rady školy:  
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa stretnutie Rady školy konalo v mesiaci:  

August: 

 Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2019/2020. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu pre školský rok 2020/2021. Školský vzdelávací a 

Výchovný program. 

Júl: 

 Zasadnutie novej rady školy, voľba predsedu. 

 Informácie o spôsobe vyučovania (dištančné a prezenčné vyučovanie) počas zhoršenej 

epidemiologickej situácie v školskom roku. 

 Štatút Rady školy.  

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu pre nový školský rok. Školský vzdelávací a 

Výchovný program. 

 

Poradné orgány školy  

 

Názov metodického združenia 

/MZ/ a predmetovej komisie /PK/ 
Vedúci 

Zastúpenie predmetov 

MZ  1.- 4.ročník Mgr. Anna Balážová všetci vyučujúci na 1.- 4.ročníku 

PK jazyk a komunikácia Mgr. Michaela Paganíková SJL, ANJ, NEJ 

PK matematika a práca 

s informáciami, človek a príroda 
Ing. Antónia Turiaková 

MAT, INF, FYZ 

PK človek a spoločnosť, človek 

a hodnoty, človek a príroda  
Mgr. Mária Loduhová 

DEJ, OBN, ETV, NBV, BIO, 

CHE, GEG 

PK - umenie a kultúra, zdravie 

a pohyb, človek a svet práce  
Mgr. Zuzana Dobrodenková 

HUV,VYV,TSV,THD,PBM 

MZ a PK zasadali podľa plánu jednotlivých MZ a PK, 4 - 6 x za školský rok za priamej účasti 

zástupcov vedenia školy.  

 



§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov  

Počet žiakov školy: 381 

Počet tried: 20 

Počet oddelení ŠKD: 3 

Podrobnejšie informácie: Na začiatku školského roka bol počet žiakov 384. Počas školského 

roka sa štyria žiaci zo školy  odhlásili pre zmenu bydliska a jeden žiak sa prisťahoval.  

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried    3    3    2    2     2     2     2      2     2     20 

počet žiakov   49   50   40   46   51    37    45    33    30    381 

z toho v ŠKD   27   37   18     5           87 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet pedagogických 

pracovníkov 

Počet nepedagogických 

pracovníkov 

TPP                    29                      12 

DPP                      6                        2 

Znížený úväzok                      5                        5 

ZPS                      4                        2 

Na dohodu                      0                        1 

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov                 0               26          26 

vychovávateľov                 0                 3            3 

asistentov učiteľa                 0                 5            5 

školský špeciálny 

pedagóg 
                0                 1            1 

spolu                  0               35           35 

 



Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.B,6.A,7.AB,9.A  Výtvarná výchova                       5 

6.AB,7.AB,8.AB,9.AB Občianska náuka                       8 

5.A,6.A,9.AB, Technika                       5 

§ 2. ods. 1 g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže        okresné kolo             krajské kolo   

Biologická olympiáda kat. C 
3. miesto      7. A 

4. miesto      7. A 
      

Biologická olympiáda kat. D  5.miesto       9. B    

Chemická olympiáda 

1. miesto      9. A     

3. miesto      9. A     

7. miesto      9. A     

10.miesto     9. A     

12.miesto     9. B 

26. miesto     9. A     

21. miesto     9. A     

10.miesto      9. A     

19. miesto     9. A 

 

   

Geografická olympiáda  

 

4. miesto      5. A 

8. miesto      6. B 

10. miesto    6. A 

12. miesto    6. B 

      

Fyzikálna olympiáda 

 
neumiestnil sa 8. B       

Matematická olympiáda 

 

4.miesto        6.A 

5.miesto        6.A 

10.miesto      5.B                                      

   

Pytagoriáda 3.ročník 
20. miesto     3.A 

23. miesto     3.B 
    

Pytagoriáda 4.ročník 4. miesto       4.A     

Pytagoriáda 5.ročník  16. miesto     5.B     

Pytagoriáda 6.ročník  

7. miesto       6.A 

10. miesto     6.B 

14. miesto     6.A 

19. miesto     6.A 

    

Celoročná korešpondenčná 

súťaž  Maksík 

1.miesto        3.A 

2.miesto        3.A 

3.miesto        2.A 

4.miesto        4.B 

5.miesto        2.A 

6.miesto        3.A 

   

           

                            



Klokanko – medzinárodná súťaž: úspešní riešitelia  1 žiak 2.A, 1 žiak 2.B 

Všetkovedko – celoslovenská súťaž: 1 žiačka 4.B  sa stala  Všetkovedko školy                                 

Všetkovedkovia:  1 žiak 3.A, 2 žiačky 3.B, 1 žiačka 4.A 

 

V školskom roku 2020/2021 sa vedomostné súťaže a olympiády realizovali dištančnou 

formou z dôvodu protipandemických opatrení. Mnohým postupovým súťažiam boli zrušené 

vyššie postupové kolá. Športové súťaže sa vôbec neuskutočnili. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti boli značne ovplyvnené pandémiou Covid – 19. 

Aktivity sa preto konali vždy v rámci kolektívu triedy. Všetky aktivity uvedené v tabuľke boli 

prezentované na webovom sídle školy a sú zadokumentované v kronike školy. 

       Dátum                                      Aktivita Trieda 

3.  september Ochrana života a zdravia /teoretická časť/ 5.- 9.r. 

4.  september Ochrana života a zdravia /praktická časť/ 5.- 9.r. 

16. október Svetový deň výživy ŠJ 

17. december 

/dištančné 

vzdelávanie -trieda 

v karanténe/ 

Tvoríme z jedla – „Maľovanie jedlom“ – jedlo nielen pre 

žalúdok, ale i pre oči /výstavka na web. stránke školy/ 

2. A 

18. december 

/dištančné 

vzdelávanie -trieda 

v karanténe/ 

Tvoríme z bielizne – vyskladanie obrazu z oblečenia na 

pripravenú plochu /výstavka na web. stránke školy/ 

2. A 

18. december 

/dištančné 

vzdelávanie -trieda 

v karanténe/ 

Vianočné dekorácie /výstavka na web. stránke školy/ 

2. A 

6. december Mikuláš v triede  
Individuálne 

v triedach 

29. január Karneval v triede 
Individuálni 

v triedach 

nekonali sa z dôvodu 

protipandemických 

opatrení 

Škola v prírode 

4. roč. 

nekonali sa z dôvodu 

protipandemických 

opatrení 

Exkurzie a výlety 

1.-9.roč. 

nekonali sa z dôvodu 

protipandemických 

opatrení 

Plavecký kurz  

3. roč. 

nekonali sa z dôvodu 

protipandemických 

opatrení 

Lyžiarsky kurz  

7. roč. 

15. marec 
Koláž s detskými spisovateľmi – výstavka výtvarných prác 

k mesiacu kníh. 

3.B 



19. marec 

„Ponožkový deň“ symbolická podpora deťom s Downovým  

syndrómom, obutím ponožiek z rôznych párov pri 

príležitosti dňa Downovho syndrómu. 

3. B 

19. marec Jarná výzdoba priestorov školy-  žiaci ŠKD ŠKD 

22. marec Vítanie jari snežienkami- výtvarná súťaž 1. A, 1.B 

23. marec                       
Veľkonočné tvorenie - výroba veľkonočných zajacov 

z papiera a ich výstavka. 

1. A 

24. marec Šibi ryby... Veľká noc prišla – veľkonočná dekorácia v ŠKD ŠKD 

25. marec 
Knižní škriatkovia – výrobok z papiera na svoju obľúbenú 

knižku /výstavka knižných škriatkov/ 

1. C 

26. marec Čítanie knižiek a výtvarná práca na tému „Ja, čitateľ“ 2. B 

29. marec „Hviezdoslavov Kubín“ triedne kolo 
2. A, 2.B, 

2.C 

30. marec 
Kto sa hrá, nehnevá - ilustrácia vlastnej stolovej hry a jej 

pravidlá /zábavná matematika/ 

2. C 

13. apríl Pytagoriáda - Okresné kolo matematickej súťaže /on-line/ 3.,4. roč. 

14. apríl  Zábavná matematika –  modelovanie  kociek 3. B 

20. – 21. apríl Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž 2.- 4. roč. 

22. apríl Deň Zeme – vytváranie rámov prírodného umenia z kartónov 2. A 

22. apríl Deň Zeme – hlásenie počasia v anglickom jazyku 4. A 

22. apríl 
Deň Zeme – zber odpadkov v parku, spoznávanie rastlín, 

počúvanie vtáčieho koncertu 

2. B 

7. máj 
Deň matiek – žiaci s úsmevom tvorili a s veľkou radosťou 

recitovali pre svoje mamičky básničky – on-line 

2. A, 2.C 

7. máj 
Deň matiek – výroba vázičiek s kvietkami a netradičná 

výroba bocianov /výstavka na web. stránke školy/ 

3. B 

17. máj 
Kresby lienky sedembodkovej /výstavka na web. stránke 

školy/ 

3. B 

25. máj 
Kresby mapy Slovenska, do ktorých žiaci zakresľovali 

poznatky z vlastivedy. 

3. A 

27. máj 
Zdravá výživa – vyhľadávanie receptov na obľúbené 

nátierky, vlastnoručná príprava a malá ochutnávka 

3. A 

1. jún 

MDD – kráľovstvo rozprávok /lov zlatej rybky, pomoc 

Jankovi Hraškovi, stavanie domčeka trom prasiatkam, 

putovanie s Vajcom na vandrovku, hádzanie zlatých dukátov 

od Smelého zajka do pokladnice, pasovanie za rytierov/  

2. B 

1. jún MDD – Bystrí, šikovný, veselý / pobyt v prírode/ 2. A 

2. jún Dizajn výrobku – návrh výrobku na zhotovenie zo skla 7.B 

11. jún Land art – Príroda okolo nás očami žiakov 2.A 2.A 

14. jún Herbárium – herbár vytvorení z vlastnej zbierky rastlín 1.C 

17. jún 
Prezentácia svojho budúceho povolania, založenie svojej 

budúcej firmy.... 

9.A 

18. jún 
Slovenčina hrou – Meno, mesto, zviera, vec trochu 

netradične... 

3.B 



18. jún 
Chemik – analytik školy / školské kolo vo dvojiciach danej 

triedy 9.roč./ 

9.A 

9.B 

14.-18. jún 
„Do školy na bicykli“- počas celého týždňa prišlo do školy 

277 žiakov na bicykli. Najcyklistickejšou triedou sa stala 4.A 

1.- 9. roč. 

21. jún 
Technika bodkovania – zaujímavé práce vystavovali žiaci 

7.A maľovaním, tzv. bodkovacou technikou. 

7.A 

21. jún 
Od nedočkavosti na letné prázdniny sa žiaci 3.B rozhodli na 

výtvarnej výchove maľovať potápačov. 

3.B 

21. jún 
Prívesok na kľúče z plastu – bol prvý výrobok žiakov 5.B po 

návrate do školy z dištančného vzdelávania. 

5.B 

22. jún 

Po návrate z dištančného vzdelávania do školy, žiaci 5. A sa 

zdokonaľovali v ručných prácach a svojim najbližším 

s láskou ušili srdiečka pre radosť. 

5.A 

jún 

Po návrate z dištančného vzdelávania do školy, aj žiaci 7. 

a 8. ročníka na hodinách techniky a práce s materiálom  

využili získane vedomosti ale hlavne zručnosti pri výrobe 

príveskov na kľúče z plastu. 

7.- 8. 

ročník 

28. jún Výstup na Ostrú horu 1.A, 1.C 

29. jún Výstup na Ostrú horu 
2.A, 2.B, 

2. C 

29. jún 

Návšteva Centra sociálnych služieb – žiaci 9. ročníka 

spríjemnili tento deň klientom centra vzájomnými 

spoločenskými hrami, na ktoré sa klienti veľmi tešili po 

dlhom odlúčení od okolia pre protipandemické opatrenia. 

9.A, 9.B 

              Preventívne aktivity  

19. október Moja kariérna cesta 9.A, 9.B 

8. december Vzťahová prevencia v triede 3.B 

11. december Psychologická intervencia po krízovej udalosti 6.A, 7.B 

8. a 19. február Individuálne online konzultácie výsledkov E-testu Proforient 9.A, 9.B 

19. máj Práva dieťaťa 6.A, 6.B 

21. máj Na svete nie si sám 4.A, 4.B 

21. máj Čas premien 7.A, 7.B 

21. máj Cesta k mužnosti 7.A, 7.B 

25. máj Extrémizmus 8.A, 8.B 

28. máj Ľudské práva 7.A, 7.B 

9. jún Bezpečné správanie na internete 5.A, 5.B 

15. jún Ako si poradiť so šikanovaním 3.A 

15 .jún Nenič svoje múdre telo 4.A, 4.B 

 

 

 



§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

Názov projektu Popis projektu 

Pomáhajúce profesie v 

edukácií detí a žiakov II. 

Národný projekt nadväzuje na projekt "V škole úspešnejší" 

pre žiakov so ŠVVP. Inkluzívny tím tvorí 1 špeciálny pedagóg 

a 5 asistentov učiteľa. Cieľom je zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

Škola podporujúca zdravie 

Zapojením do projektu sa snažíme žiakov viesť k podpore 

zdravého životného štýl, k zručnostiam a návykom na podporu 

zdravia, k zmysluplnému využívaniu voľného času... V rámci 

projektu sme vysádzali rastliny a dreviny v areáli školy, 

ošetrovali sme ovocné stromy a kry, venovali sme sa zberu 

papiera a rôznym výstavkám ovocia a zeleniny, aranžovaniu 

a výtvarným prácam. 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a 

stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a 

realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni 

v rámci nižšieho stredného vzdelávania. Projekt umožňuje 

hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania 

na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické 

rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má 

národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania 

na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať 

potenciál pedagógov, realizovať monitorovanie vzdelávacích 

výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací 

program. 

Škola sa zapojila do národného projektu s cieľom zistiť, ako je 

naša škola technicky schopná elektronicky testovať žiakov v 

predmetoch ako Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, ale 

i napr. v čitateľskej a matematickej gramotnosti. Projekt má 

prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku a 

pomôcť lepšie pripraviť žiakov pre konkurenčne náročný 

európsky pracovný trh. 

Fenomény sveta - PENIAZE 

Fenomény sveta prinášajú do slovenských škôl nový pohľad 

na vzdelávanie, ktoré napĺňa požiadavky atraktívnosti, 

modernosti a využiteľnosti v praxi. U žiakov rozvíja 

kompetencie 21. storočia: kritické myslenie, komunikačné 

schopnosti a prezenčné zručnosti, tvorivosť, zodpovednosť, 

schopnosť pracovať v tíme, čítanie a počúvanie s 

porozumením. Na vyučovaní sú používané inovatívne metódy 

napr.: metódy riadenej výučby, projektové metódy, obrátené 

vyučovanie a ďalšie.  

Komplexný poradenský 

systém prevencie a 

ovplyvňovania sociálno-

patologických javovo v 

školskom prostredí 

Cieľom projektu je zefektívniť systém výchovného 

poradenstva a prevencie. Zameriava sa na ďalšie vzdelávanie 

výchovných poradcov a zabezpečuje diagnostický 

elektronický program, metodickú a odbornú literatúru 

využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese, v práci 



pedagogických a odborných zamestnancov školy  v profesijnej 

orientácií žiakov.  

Infovek  

Projekt rozvíja počítačovú gramotnosť a informatizáciu 

základného školstva, prácu s internetom, pedagógovia a žiaci 

majú možnosť zúčastniť sa vzdelávacích aktivít v oblasti 

počítačovej techniky. 

Aktivizujúce metódy vo 

výchove 

Cieľ projektu je  efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo 

výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne 

interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, ktoré výrazne 

prispejú k eliminovaniu výchovných problémov. 

Vzdelávanie učiteľov 

základných škôl v oblasti 

cudzích jazykov 

Cieľ projektu: Skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. Doplnenie vzdelávacieho 

systému o kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. 

stupni základných škôl.  

Moderné vzdelávanie - 

digitálne vzdelávanie pre 

všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

Cieľom projektu je obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ s 

využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Inovovaním 

obsahu a metód, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby  

trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 

Elektronizácia 

vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva  

 

Cieľom projektu je vytvorenie funkčného elektronického 

vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do 

prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom 

skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich  primárne a nižšie 

stredné vzdelávanie, implementácia vybraných elektronických 

služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre procesy 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva.  

Získanie učebných pomôcok, didaktickej techniky 

(interaktívna tabuľa, projektor, notebook) pre  využívanie vo 

výchovno-vzdelávacom procese. 

Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť 

Cieľ projektu: Inovovať obsah, formy a metódy vo 

vzdelávacom procese a zvýšiť kvalitu vzdelávania. Realizovať 

ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na 

zvyšovanie ich kompetencií.  

Výstup: získanú literatúru využívať pri tvorbe školského 

vzdelávacieho a výchovného programu. 

Rozvojový projekt „Čítame 

radi“ 

 

Cieľ projektu: podpora čitateľskej gramotnosti nákupom 

detských, mládežníckych kníh a  audiokníh, prípadne 

odborných kníh pre pedagogických a odborných 

zamestnancov školy. 

Profesijný a karierový rast 

pedagogických 

zamestnancov 

 

Cieľom projektu je zriadenie, zariadenie a vybavenie učebne 

kontinuálneho vzdelávania pre vzdelávanie, podporu 

a odborné aktivity rozvoja pedagogických a odborných 

zamestnancov.  

Letná škola 

Projekt Letná škola, poskytuje žiakom možnosť na osvojenie, 

prípadne upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré 

si nedostatočne osvojili počas školského roka, najmä v 

dôsledku dištančného vzdelávania. Aktivity sú zamerané na 

vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov vo vyučovacích 



predmetoch, na rozvoj pohybových a socializačných 

zručností, spoluprácu v skupine. Do projektu sa v šk. roku 

2020/21 zapojilo 16.-20.augusta 58 žiakov, 23.-27.augusta  68 

žiakov školy. 

 

Programy: 

 

Školský program európskej únie –„Školské ovocie“ 

Škola je zapojená od roku 2016 do eko - programu Zelená škola, koordináciu, ktorého 

zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.  

Je to výchovno-vzdelávací program školy, ktorým chceme zmeniť seba a svoje okolie,  

nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.  

 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI. Dátum poslednej 

inšpekčnej kontroly: 20.11.2019. 

 

 § 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

Základná škola patrí do siete štátnych škôl Slovenskej republiky poskytujúcich primárne a 

nižšie stredné vzdelávanie v slovenskom jazyku. Škola má právnu subjektivitu. Leží v okrese 

Púchov, v Trenčianskom kraji. Jej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Základná škola je 

plnoorganizovaná, navštevujú ju žiaci kmeňovej obce Lednické Rovne, ale i žiaci z okolitých 

spádových obcí (Dolná Breznica, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lednica, Dulov, Zubák, 

Púchov, Streženice). Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 381 deťom vo veku od 6 do 15 

rokov, v dvadsiatich triedach/10 tried na 1.stupni a 10 tried na druhom stupni ZŠ/. Priemerný 

počet žiakov v triedach je dvadsať. Vzdelávanie zabezpečuje tridsaťpäť pedagogických 

zamestnancov. 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru zabezpečuje 95,97  % odbornosť 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Z pedagogických zamestnancov 91,4% tvoria ženy a 8,6% 

tvoria muži. Vekové zloženie pedagogických zamestnancov je priemerne 45 rokov.  

 

Základná škola leží na Schreiberovej ulici a pri príležitosti 30. výročia od jej otvorenia jej bol 

udelený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky čestný názov Základná škola Eduarda 

Schreibera. Eduard Schreiber sa venoval filmovaniu a na Slovensku natočil prvý hraný film. 

História školstva v obci siaha až do 19. storočia a odvtedy sa píše nepretržite až dodnes. 

Najstaršia škola stála na sídlisku Uhrovec, druhá sídlila v miestnom kaštieli a výstavba novej , 

tej dnešnej, sa začala v roku 1966 na Schreiberovej ulici. Škola bola uvedená do prevádzky v 

roku 1969. Budovy celé desaťročia fungovali bez väčších opráv a zásahov. Po roku 2000 sa 

pristúpilo k rozsiahlym opravám strechy telocvične, jedálne, dielní, k rozsiahlej rekonštrukcii 

strechy pavilónu „A“, v roku 2007 strechy pavilónu B. Dnes sú našou pýchou aj 

zrekonštruované priestory telocvične a športového areálu, kde športuje nielen školská mládež, 

ale i široká verejnosť. V roku 2009 bol zrealizovaný v rámci regionálneho operačného 

programu projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ“ spolufinancovaný EU. V rámci tohto 



projektu bola prevedená výmena okien, zateplenie budovy, zrekonštruovaná bola plynová 

kotolňa. Nový vnútorný šat v roku 2018 dostala i budova školských dielní a premenila sa na 

svet práce.  

 

Škola sa nachádza v blízkosti miestneho parku. Budovaním jej exteriéru, úpravou a výsadbou 

zelene sa snažíme byť jeho súčasťou. Súčasťou školy je i zariadenie školského stravovania a 3 

oddelenia školského klubu detí. 

Areál je celistvý s primeraným vnútorným nádvorím. Škola sa skladá z piatich samostatných 

objektov: pavilón A pre 6.- 9. ročník, pavilón B pre 1.- 5. ročník, C- školské dielne, D -

telocvičňa, E -školská jedáleň. Tieto priestory boli dané do užívania 25.10. 1969.  

Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Počas školského roka pravidelne využívame dve 

počítačové učebne, učebňu biológie, fyziky, chémie, geografie, hudobnej výchovy, dielne pre 

techniku a prácu s materiálom, jazykovú učebňu, telocvičňu, školskú knižnicu. 

Triedy, odborné učebne a kabinety sa postupne modernizujú a dopĺňajú novými učebnými 

pomôckami. Všetkých 31 učební je vybavených IKT technikou s prístupom na internet. 

Disponujeme 12 interaktívnymi tabuľami. Aj pomocou týchto zariadení sa stáva vyučovací 

proces v našej škole príťažlivejší. Všetci vyučujúci majú osobné pracovné notebooky. Z 

dôvodu kombinovania prezenčnej a dištančnej formy vyučovania majú pedagogickí 

zamestnanci možnosť využívať pri on-line výučbe výučbový program Microsoft Teams. 

Počas celého školského roka sa všetci zamestnanci školy snažia pripravovať tie najlepšie 

personálne, materiálne a odborno-organizačné podmienky, aby naši žiaci mohli pokračovať 

v osvojení si čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej, informačnej, 

cudzojazyčnej a kultúrnej gramotnosti. K osvojeniu spomínanej gramotnosti  prispieva  

odbornosť pedagogického zboru, moderné učebné pomôcky, odborné učebne ako i Školský 

vzdelávací program.  

Škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese množstvo technických pomôcok:  

dataprojektory s premietacími plátnami, videoprehrávač, notebooky, DVD prehrávač, CD 

prehrávače, magnetofóny, televízory, počítače s prístupom na internet, interaktívne tabule, 

skenery, tlačiarne a kopírky. Počas školského roka sa nakupujú a obnovujú učebné pomôcky a 

výučbové počítačové programy pre jednotlivé predmety a ročníky. V tomto školskom roku 

sme zakúpili  pre triedy na 1.stupni 6 ks interaktívnych tabúľ.  

Objekty  sa  udržiavajú a postupne  podľa dostupnosti finančných prostriedkov sa opravujú. 

V tomto školskom roku bola nutná oprava teplovodného potrubia medzi ŠJ 

a telocvičňou, oprava elektroinštalácie hlavnej rozvodnej skrine v pavilóne A, oprava 

kanalizácie a čistenie kanalizácie 3krát za školský rok. Nakoľko škola sa nachádza na ploche 

1,34 hektára, pre úpravu exteriéru školy bola zakúpená traktorová kosačka. Na pozemku školy  

pokračujeme s budovaním skalky v rámci programu zelenej školy, ktorú budujú žiaci v 

spolupráci s učiteľmi počas vyučovania predmetu Technika. V triedach sme vymenili na 

poškodených laviciach nové lavicové dosky v počte 100 kusov, podľa potreby priebežne sa 

opravovali znečistené steny náterom a maľovali sa lavičky na chodbách. Zakúpili sme 30 

školských lavíc, koberce do kancelárií. Pre zvýšený počet stravníkov bolo doplnené 

vybavenie školskej jedálne /konvektomat, umývačka riadu, chladnička, elektrické rúry, 

plynová stolica/ a bolo vyrobené a upevnené zábradlie na rampe školskej jedálne. Pre 

dištančnú formu vyučovania bol zakúpený výučbový program Microsoft Teams ako 

i výučbové učebné pomôcky, 6 interaktívnych tabúľ, 2 notebooky. Finančné prostriedky boli 

použité i na nákup dezinfekčných, čistiacich i pracovných ochranných prostriedkov. Pre 

bezpečnosť a ochranu žiakov a zamestnancov školy bola zriadená vrátnica a zamestnaný 

operátor, ktorý zabezpečuje styk s verejnosťou, kontrolu vstupu, výstupu ľudí z priestorov 



školy, evidenciu prichádzajúcich a odchádzajúcich návštev, zabraňuje vstupu nepovolaným 

osobám, vykonáva pravidelné obchôdzky, naviguje návštevníkov v rámci objektu.  

V najbližšom období by sme radi pokračovali opravou oplotenia od hlavnej cesty smerom ku 

školskej jedálni, opravou elektroinštalácie vo všetkých priestoroch školy, opravami a úpravou  

interiéru a exteriéru školy, pripojením na rýchlejší internet vo všetkých priestoroch školy, 

obnovou výpočtovej techniky.  

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Silné 

stránky 

školy 

Vyučovanie pomocou Microsoft Teams pri prechode z prezenčnej na dištančnú 

formu vyučovania, posilnenie hlavných predmetov voliteľnými hodinami, 

možnosť druhého cudzieho jazyka v alternatíve s prácou s materiálom od 7. 

ročníka,  100% kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, dobrá úroveň 

špeciálno-pedagogickej a výchovnej práce, prítomnosť asistentov učiteľa, 

vzájomná spolupráca učiteľov, dobrá spolupráca s vedúcimi MZ a PK, výborné 

výsledky v súťažiach, dobrá spolupráca so zriaďovateľom, radou školy a 

rodičovským združením, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, záujmová činnosť, športový areál, 

školská knižnica, bezbariérový prístup, rekonštrukcia školy, moderné učebne, 

vďaka projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.“ 

prostredníctvom inkluzívneho tímu (špeciálny pedagóg, 5 asistentov) zlepšenie  

prospechu integrovaných žiakov.  

Slabé 

stránky 

školy 

Zvyšujúci sa počet žiakov s poruchami správania a učenia, chýbajúci asistenti 

učiteľa, chýbajúci školský psychológ, činnosť ŠKD narúšaná neustálym rôznym 

časovým  odchodom detí z ŠKD, zníženie počtu žiakov v oddeleniach ŠKD, 

nedostatok finančných prostriedkov na moderné dobudovanie tried,  nedostatok 

finančných prostriedkov na inováciu digitálnych technológii, vzhľadom na 

neustálu modernizáciu vyučovacieho procesu obnova počítačovej techniky v 

pôvodných počítačových učebniach, rozšírenie počtu interaktívnych tabúľ, 

vypadávajúci internet v triedach počas vyučovania. Detailne oboznamovanie 

žiakov a rodičov so školským poriadkom. 

Príležitosti 
Projekty z európskych fondov, ďalšie vzdelávanie  učiteľov, elektronizácia 

administratívnych činností.  

Ohrozenia 

Nárast počtu žiakov so ŠVVP, absencia národnej učebnice ANJ, NEJ, nezáujem 

žiakov o vzdelávanie, nedocenenie práce pedagógov verejnosťou, zvýšená 

náročnosť na udržanie disciplíny a pozornosti žiakov v triedach,  nedostatok 

finančných prostriedkov na realizáciu tvorivých a mimoškolských aktivít, 

nutnosť neustálej inovácie digitálnych technológii vyžadujúca značné finančné 

prostriedky. 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 3 a 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP:  

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried    3    3    2    2     2     2     2      2     2     20 

počet žiakov   49   50   40   46   51    37    45    33    30    381 

z toho so ŠVVP     1     1     2     6     2      3      5      2      1      23 

Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením v priebehu školského roka narástol z 19 na 23. 

Škola je zapojená do projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.", vďaka 

ktorému môže v škole pracovať a venovať sa žiakom inkluzívny tím (školský špeciálny 

pedagóg a 5 asistentov učiteľa). 

§ 2. ods. 3 b  

 Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 61 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 49  /jeden nenastúpil preradený do prípravného 

ročníka v Spojenej škole Púchov/    

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 2 0 0 1 30 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 3 c 

Prihlásení na SŠ 

Gymnázium 5 

Akadémia 3 

Stredná zdravotnícka škola 4 

Stredná priemyselná škola 2 

Stredné odborné školy 19 

§ 2. ods. 3 d 

Prijatí na SŠ 

Počet žiakov končiacich v 9. ročníku:                      30 

Počet žiakov končiacich v nižšom ako 9. ročníku:    1 

Počet žiakov prijatých na 8-ročné gymnázium:         2 

Gymnázium 5 

Gymnázium Púchov 3  

8 - ročné gymnázium Púchov 2 

Akadémia 3 

Obchodná akadémia Považská Bystrica 3 

Stredná zdravotnícka škola 4 

Stredná zdravotnícka škola Trenčín 1 

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 3 

Stredná priemyselná škola 2 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava 1 

Stredná priemyselná škola stavebná E.B. Trenčín 1 

Stredné odborné školy 19 

Stredná odborná škola – Spojená škola  Púchov 3 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov 6  

Stredná odborná škola Slov. partizánov Považská Bystrica 1 

Stredná odborná škola pedagogická sv. A.-S a B Trenčín 1  

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom 4 

Stredná odborná škola Pruské 1  

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D.M. Liptovský Hrádok 1 

Spojená škola – stredná odborná škola agrotechnická J.A. Gagarina Bernolákovo 1 

Stredná odborná škola Pruské 1 nižšie končiaci  

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 3 e 

Klasifikácia tried 

Trieda SJL MAT PRV  HUV VYV TSV NBV ETV PVC PDA VLA ANJ INF Spolu 

1.A  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..       

1.B  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..       

1.C  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.       

2.A  1,50 1,35  1,12  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..      1,31 

2.B  1,80 1,53  1,13  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..      1,49 

2.C  1,35 1,29  1,29  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.      1,31 

3.A 1,38  1,67    slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod.. 1,00 1,38 1,33 1,24 1,00 1,29 

3.B 1,89  1,84    Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod..  Slov.hod.. 1,00 1,42 1,42 1,68 1,00 1,47 

4.A 1,77  1,73    Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod.  Slov.hod. 1,00 1,55 1.36 1,52 1,05 1,43 

4.B 2,25 2,21     slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod..  slov.hod.. 1,00 1,54 2,00 1,83 1,08 1,70 

 

 
SJL ANJ NEJ MAT INF GEG DEJ BIO FYZ CHE VYV THD NBV TSV  HUV PBM OBN ETV Spolu 

5.A 2,40 2,08   2,32 1,36  2,00  1,44 1,72     1,00 1,00  1,32  1,00  1,00      1,55 

5.B 2,50 1,96   2,62  1,62  2,08  1,62 2,15     1,00 1,00  1,50  1,00  1,00     1,00 1,66 

6.A 2,24 1,81  2,33 1,29 2,14 1,43 1,95 2,05  1,00 1,00 1,29 1,05 1,00  1,38  1,57 

6.B 2,94 2,56  2,94 1,50 2,38 2,31 2,63 2,56  1,00 1,00 1,14 1,00 1,00  1,50 1,00 1,89 

7.A 2,42 2,30 1,92 3,05 1,70 2,26 1,74 1,78 2,65 2,22 1,09 1,00 1,22 1,00 1,00 1,00 1,39  1,77 

7.B 2,27 2,23 2,00 2,09 1,64 2,05 1,95 1,59 1,86 1,68 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,00 1,27 1,00 1,58 

8.A 2,88 2,81 1,80 2,63 1,63 2,06 2,25 2,25 2,75 2,69 1,00 1,00 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00  1,83 

8.B 2,47 2,18 2,21 2,59 1,65 2,12 2,47 2,12 2,59 2,59 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,29 1,00 1,81 

9.A 2,47 2,07 2,42 2,67  2,27 2,47 2,00 2,13 2,53 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 1,20  1,85 

9.B 2,33 2,07 2,00 2,53  1,93 2,07 1,87 2,00 2,27 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 1,33  1,77 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prospech žiakov 

Trieda Počet žiakov Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 17 16 1 0 

1.B 16 16 0 0 

1.C 16 16 0 0 

2.A 18 18 0 0 

2.B 15 15 0 0 

2.C 17 17 0 0 

3.A 21 21 0 0 

3.B 19 19 0 0 

4.A 22 22 0 0 

4.B 24 24 0 0 

5.A 25 24 1 0 

5.B 26 24 2 0 

6.A 21 21 0 0 

6.B 16 16 0 0 

7.A 23 23 0 0 

7.B 22 22 0 0 

8.A 16 15 1 0 

8.B 17 17 0 0 

9.A 15 15 0 0 

9.B 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 dotácie zo štátneho rozpočtu  
Druh výdavku Čiastka  v  € 

1. mzdy, platy   593 341 

2. poistné a príspevok do poisťovní 198 771 

3. tovary a služby 

Použitie: 

- cestovné 

- dopravné vyplatené žiakom 

- obedy žiakom+ hmotná núdza 

- energie, voda, komunikácie 

- materiál 

- rutinná a štandardná údržba 

- služby 

- PN a odchodné 

120 813 

 

27  

13 776 

25 649 

28 235 

28 755 

2 111 

21 553 

707  

Spolu bežné výdavky /1+2+3/ 912 925 

 finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy  

Príjem za vzdelávacie poukazy  10 803 

Použitie na aktivity krúžkov: 

- energia 

- učebné pomôcky  

- služby 

- odmeny za práce vykonané mimo prac. pomeru 

 

2 679 

2 528 

610 

4 986 

 príspevky zo zdrojov obce 

1. mzdy, platy   78 777 

2. poistné a príspevok do poisťovní 25 604 

3. tovary a služby 

Použitie: 

- energie 

- materiál 

- kap. výdavky 

- služby 

- PN 

35 883 

 

749 

86 

3 000 

614 

190 

Spolu príspevky zo zdrojov obce  109 020 

 ostatné príspevky 

Poplatky za prenájom tovarov a služieb, dary 

Použitie: 

kap. výdavky  

4 974 

 

4 974 

Poplatky za ŠKD 

Použitie: 

- učebné pomôcky     

- kap. výdavky 

          1 825  

 

200 

1 625 



 

§ 2. ods. 5 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Vedúci  Počet detí 

Geografický  Mgr. Dagmar Benčová 11 

Cvičenia z matematiky Ing. Antónia Turiaková 14 

Chemický  Ing. Beata Kubáňová 10 

Karate p. Ján Daniš 48 

Zábava s legom  Mgr. Miriam Moravčíková 13 

Testovanie z MAT B Mgr. Andrea Brozáková 15 

Testovanie z MAT A Mgr. Andrea Brozáková 15 

Konverzácia v anglickom jazyku Ing.  Mária Backová 15 



 

Voľnočasové aktivity v popoludňajších hodinách boli venované hlavne deťom ŠKD. Deti 

pracovali v 3.oddeleniach ŠKD no v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa  

nemiešali a pracovali čo trieda to oddelenie ŠKD v priestoroch svojich tried pod vedením 

svojich tr. uč. a asistentov učiteľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Voľnočasové aktivity boli venované žiakom ich prácou v záujmových krúžkoch, ako i prácou 

v hudobnom a výtvarnom odbore základnej umeleckej školy, ktorej poskytujeme priestory 

v popoludňajších hodinách v pavilóne „B“. 

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prerušenia vyučovania krúžky prezenčne 

nefungovali. V rámci záujmovej činnosti  mali žiaci v krúžkoch, ktorým to umožňovali 

podmienky on-line aktivity.  

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Pri škole pracuje Rada rodičov, ktorá sa schádza podľa potreby. Na zasadnutia je vždy 

prizvaná riaditeľka školy. Stretnutia pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami 

žiakov sa uskutočňujú  formou konzultačných pondelkov, ktoré poskytujeme rodičom každý 

pondelok do 15.00 hod. v priestoroch školy. Rodičia túto formu využívajú podľa potreby. 

Dopravný  Mgr. Eva Viselková 10 

Turistický Mgr. Mária Loduhová 14 

Hravá angličtina 2 Mgr. Michaela Paganíková 11 

Zábavná matematika Mgr. Eleonóra Bezáková 20 

Matematické súťaže Mgr. Eleonóra Bezáková 16 

Hravá angličtina Mgr. Michaela Paganíková 16 

Rybársky  p. Tomáš Levko 18 

Stolnotenisový  2 Ing. Beata Kubáňová 29 

Stolnotenisový  1 Ing. Beata Kubáňová 13 

Športový  RNDr. Mária Behrová 33 

Testovanie zo SJL  Mgr. Lenka Herchlová 16 

Fyzikálny RNDr. Mária Behrová 11 

Príprava na testovanie zo SJL  Mgr. Lucia Davidová 14 

Vybíjaná žiačok Mgr. Zuzana Dobrodenková 28 

Folklórny Mgr. Miroslava Špániková 13 

Čarujeme farbami p. Mária Gorelková 13 

Zábavná matematika 2 Mgr. Eleonóra Bezáková 19 

Výtvarný Mgr. Kristína Babišová 12 

Šikovné ručičky Mgr. Lucia Pavlovičová 11 

Hravý počítač p. Alena Hantáková 20 

Prírodovedný Mgr. Stanislava Gašparíková 17 

Myslíme, tvoríme Mgr. Miroslava Dubová 17 

Šikovníček Mgr. Mária Valíčková 12 

Spoznaj svoje okolie Bc. Barbora Danihelová 16 

ŠKD 1. oddelenie Bc. Marcela Juríčková                29 

ŠKD 2. oddelenie Marianna Wohlschlágerová                29 

ŠKD 3. oddelenie Bc. Barbora Danihelová                29 



Okrem pondelkov triedni učitelia každý štvrťrok v školskom roku informujú rodičov 

o prospechu, dochádzke a správaní ich detí formou triedneho rodičovského združenia. Rodičia 

sú informovaní o prospechu priebežne formou elektronickej žiackej knižky. V prípade 

potreby pedagogickí zamestnanci komunikujú s rodičmi telefonicky, prípadne e-mailom. 

Webová stránka školy vytvára možnosť komunikácie a odovzdávania informácií všetkým 

rodičom prostredníctvom Edupage. 

Rada rodičovského združenia spolupracuje so školou pri tradičných školských podujatiach 

ako:  Mikuláš, Deň Zeme, Deň matiek, Karneval, MDD, zber druhotných surovín,  

Podľa schváleného rozpočtu rodičovské združenie sa pravidelne podieľa na financovaní 

nákupu učebných pomôcok a literatúry, doplnenia inventára tried, cestovného žiakom na 

súťaže, odmien žiakom za súťaže, knižných odmien na konci školského roka.  

V druhom polroku počas dištančného vzdelávania prebiehala komunikácia s triednymi 

učiteľmi a rodičmi cez maily a Edupage. Spätná väzba a komunikácia od rodičov bola 

pravidelná. Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu. 

§ 2. ods. 5 d 

Iné podstatné skutočnosti 

Podľa rozhodnutia MŠ vyučovanie v školskom roku 2020/21 prebiehalo prezenčnou aj 

dištančnou formou. Od 26.10.2020 žiaci 2. stupňa prešli z prezenčnej na dištančnú formu 

vzdelávania. Žiaci 1.stupňa pokračovali vo vzdelávaní prezenčnou formou. Od 11.01.2021 

nastúpili na dištančnú formu vzdelávania aj žiaci 1. stupňa. Od 08.02.2021 bola obnovená 

prezenčná forma vyučovania žiakov 1. stupňa a skupinky žiakov 2. stupňa 5+1 ( päť žiakov a 

jeden učiteľ). Prezenčná forma vzdelávania bola na 2. stupni obnovená postupne pre žiakov 

končiacich ročníkov (8. a 9.ročník) od 19.04.2021 a pre zvyšné ročníky 2. stupňa od 

17.05.2021. Žiaci 2. stupňa pri návrate z dištančnej na prezenčnú formu vzdelávania 

absolvovali v rámci dvoch týždňov adaptačné obdobie, zamerané na zvládnutie postupnej 

socializácie a včlenenia sa do vyučovacieho procesu a opätovného návratu do kolektívu. 

 

 

 

Záver 

Vypracoval: PhDr. Ľuba Potočná                          

 

V Lednických Rovniach, 31. augusta 2021 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2021 

Vyjadrenie rady školy 

Správa prerokovaná v rade školy dňa 14. októbra 2021 



Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Lednické Rovne 

schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021. 

Mgr. Michaela Paganíková - predseda Rady školy pri Základnej škole Eduarda Schreibera, 

Ul. Schreiberova 372 , Lednické Rovne  

Schválenie zriaďovateľom školy 

Obec Lednické Rovne ako zriaďovateľ Základnej školy Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 

372 , Lednické Rovne  

schvaľuje - neschvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy 

Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372 , Lednické Rovne za školský rok 2020/2021. 

Mgr. Marian Horečný – starosta Obce Lednické Rovne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


