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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 

v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  zo 16.XII.2005 

 
 
1. Identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy: Základná škola s materskou školou  

L o m n i č k a 29 
Adresa školy: ZŠ s MŠ Lomnička 29 

065 03 Lomnička, pošta Podolínec 

Telefónne a faxové číslo: 052/ 43 914 24 
052/ 42 82 842 

Elektronická adresa ( internetová adresa) . zslomnicka@stonline.sk 
 

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC  Lomnička 
065 03 Lomnička č.66 , pošta Podolínec 
Mária Oračková -starostka 

 
        

       Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ Lomnička Mgr. Janka          H a n e č á k o v á 

 

Štatutárna zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ 
Lomnička a zástupkyňa riad. pre úsek 
predprimárneho vzdelávania a nižšieho 
stredného vzdelania v ŠT a II. st. ZŠ  

Mgr. Renáta         K o l l á r o v á 

Zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ Lomnička pre 
primárne vzdelávanie a nulté ročníky v ZŠ a 
ŠT 

Mgr. Mária           R o m a n o v á 

Zástupca riad. ZŠ s MŠ Lomnička pre 
nižšie stredné vzdelávanie na II.stupni ZŠ 
 

Mgr. Ivan              L a j č á k   

Vedúca učiteľka pre predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole 
 

Mgr. Adela            S u m i l a s o v á 

Vedúca ekonomického úseku Bc.    Marcela K o l o d z e j o v á : 

  vedúca administratívno-správneho  
úseku: Janka    S l o d i č á k o v á   

 vedúca hospodárskeho úseku: 
    Mgr. Dana    D e m á k o v á 

 vedúci technického úseku: 
             František R e g e c 

 vedúca ŠJ pri MŠ  
    Mgr. Denisa  Z i m o v á 
 
 

mailto:zslomnicka@stonline.sk


Špeciálna pedagogička a výchovná 
poradkyňa ZŠ s MŠ Lomnička 
 

Ing. Valentína Š a r n í k o v á 

Sociálny pedagóg  
 

Mgr. Dana       D e m á k o v á  
Ing.   Peter       M a ľ u č k ý 
 

Pedagóg voľného času 
 

Mgr. Martin    L a j č á k 

 
Od 01.09.2008 vstúpil do platnosti zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorý 

upravuje školskú legislatívu tak, aby reagovala na potreby pedagogickej praxe a bola 
kompatibilná s európskymi normami platnými v rámci EÚ. 

 
Organizácia základnej školy, plnenie povinnej školskej dochádzky, vrátane jej 
plnenia mimo územia SR, organizácia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej 
činnosti v škole vrátane integrácie žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami 
a mimo nej, žiakov s nadaním, pravidlá hodnotenia a klasifikácie a pravidlá 
bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov rieši vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. 
o základnej škole. 
Zaoberá sa aj činnosťou triedneho učiteľa, metodických orgánov, rozdelenia tried, 
obsahom pedagogickej dokumentácie a spôsobom hodnotenia a klasifikácie žiakov. 
 
Výchova a vzdelávanie v základnej škole má povinný obsah výchovy a vzdelávania na 

získanie kompetencií v škole –štátny vzdelávací program. 
Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti 
môže žiak získať niektorý zo stupňov základného vzdelania: 
a) primárne vzdelávanie ( ISCED 1 ) –získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň 
základnej školy alebo ktoré získa s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného 
ročníka základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 
s doložkou, 

b) nižšie stredné vzdelanie ( ISCED 2 ) – získa žiak úspešným absolvovaním 
posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 
druhý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie 
s doložkou. 

  Žiaci v školskom roku 2014/2015 pracovali podľa ukončeného projektu reformy 
vzdelávania podľa vzdelávacích programov vo všetkých ročníkoch základnej školy a  
špeciálnych triedach. 
V materskej škole bolo vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu šiesty rok : 
 

- štátny – vydáva a zverejňuje ho ministerstvo školstva, 
                  -  vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách 
                      na získanie kompetencií, 
 
-     školský  -   vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade  
                     a rade školy, 
                -   základný dokument školy, vymedzuje vlastné zameranie v súlade 
                    s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym 
                    vzdelávacím programom, 
               -    v ŠVP bol nový vyučovací predmet- enviromentálna výchova, ostatné 
                    predmety boli v ŠVP posilnené, 
               -    výsledky boli zhodnotené na zasadnutiach MZ, kde sa zároveň rozhodlo, 



                     že od šk.r.2011/2012 budeme realizovať predmet enviromentálna 
                     výchova v 1.ročníku, ktorý bol úspešne zrealizovaný, 
 
-výsledky testovania žiakov 9.ročníka základnej školy 9-2014 boli zaslané 08.04.2014 
a to z predmetu matematika a slovenský jazyk, o výsledkoch našu školu informoval 
NUCEM a to prostredníctvom osobitného listu. Testovanie bolo uskutočnené 12.03.2014. 
Celkový počet žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania: 21.  
Vyučovací jazyk: slovenský. 
Kód školy: 571006- Základná škola s materskou školou Lomnička 29 
  

Oblasť Body 
Matematika 

Úspešnosť 
Matematika 

Percentil 
Matematika 

Body 
Jazyk 

Úspešnosť 
Jazyk 

Percentil 
Jazyk 

Priemerný 
počet bodov 
školy: 

 
     3,05 

 
        x 

 
       x 

 
6,14 

 
      x 

 
     x 

Priemerná 
percentuálna 
úspešnosť 
školy: 

 
        x 

 

  15,24 % 
  ===== 

 
        x 

 
     x  

 

24,57% 
===== 

 
     x 

Percentil 
školy: 

 
        x 

 
        x 

 
      1,04 

 
      x 

 
       x 

 
  0,53 

Priemerná 
známka 
žiakov školy: 

 
 
        x 

 
 
        3,38 

    
 
  3,14 

Priemerný 
počet bodov 
v rámci SR: 

 
 
   10,93 

 
 
        x 

 
 
        x 

 
 
 15,49 

 
 
       x 

 
 
    x 

Priemerná 
percentuálna 
úspešnosť 
v rámci SR: 

 
 
        x 

 
 
    54,67% 

 
 
         x 

 
 
     x 

 
 
62,00% 

 
 
     x 

Rozdiel priemernej 
úspešnosti školy  
oproti národnému 
priemeru 

  
-39,43 % 

   
-37,43% 

 

 
V predmete matematika sa žiaci našej školy polepšili oproti predchádzajúcemu 
školskému roku. V predmete slovenský jazyk a literatúra sa, opačne, zhoršili. 

 

Organizácia materskej školy 
 
Materská škola sa riadila nasledovnými právnymi normami: 
*štátny vzdelávací program ISED 0, 
*školský vzdelávací program 
*vyhláška č.306/2008 Z.z. o materskej škole, 
*Program výchovy a vzdelávania detí v materskej škole, 
*Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou školskou dochádzkou   
v materskej škole. 
 
Hodnotenie celoročnej práce: 
 
1.Perceptuálno-motorická oblasť: 



Všetky deti zvládli sebaobslužné činnosti. Vedia sa orientovať v priestoroch MŠ, zároveň 
si osvojili základné lokomočné pohyby. Upevnili si návyky správneho stolovania. Deti 
kreslia plynulo a smelo, niekoľko detí ale odmieta kresliť.  
Počas šk. roka boli vykonávané pravidelne pohybové aktivity, v ktorých boli dodržiavané 
pravidlá hudobno-pohybových hier. 
 
2.Kognitívna oblasť: 
Deti sa vedia predstaviť menom a priezviskom a rozlíšiť a pomenovať základných členov 
rodiny. Pozornosť sa sústreďovala aj bezpečnosti cestnej premávky, ľudskej práci a je 
významu. Väčšina detí zvládla počítanie od 1-10 a rozlišujú aj rovinné geometrické tvary 
a základné farby. Poznajú ročné obdobia, dni v týždni a mesiace. 
 
3.Sociálno-emocionálna oblasť: 
Deti sa vedia vhodne pozdraviť. V rozhovoroch používajú jednoduché, nerozvinuté vety. 
Jazyk ako dorozumievací prostriedok sa v MŠ používal individuálne aj rómsky ako 
pomocný. Snahou bolo zvládnuť základy slovenského jazyka v ústnej forme. 
Rozvoj drobného svalstva rúk- lepenie, strihanie a modelovanie. Deti ovládajú veľkú 
paletu krátkych básní, riekaniek, dokážu jednoducho prerozprávať príbeh, ochotne sa 
vedia deliť o jedlo a hračky. 
 
4.Dochádzka 
Dochádzka v šk. roku 2013/2014 bola pravidelná. Riad. ZŠ s MŠ vydala pre 82 detí vo 
veku 5-6 rokov rozhodnutie o prijatí. Vzhľadom k nedostatku finančných možností 
zriaďovateľa iba 40 z nich bolo zaškolených, čo predstavuje iba 49%. 42 detí  MŠ 

nenavštevovalo.  
 
5.Aktivity v materskej škole 
Materská škola Lomnička bola zapojená do projektu MRK II, v rámci ktorého bol plnený 
zámer, výmena stáží s MŠ Važec v Lomničke a opačne. Tiež bola zabezpečená aj dodávka 
didaktickej techniky-interaktívnej tabule, ktorá je aj poistená. 
Počas školského roka 2014/2015 sa zrealizovali nasledovné aktivity: 
-poznávanie jesenných plodov, 
-program pre starých rodičov pri príležitosti mesiaca úcty k starším, 
-zapojili sa do projektu „ Shauma škôlám“, kde dosiahli tretie miesto, čím bolo 
predplatné časopisu Včielka na jeden polrok a do projektu „Tesco“ , našu MŠ navštívil 
Mikuláš a deťom odovzdal darčeky, 
-výroba a pečenie perníkov pred Vianocami-deti si vyskúšali vykrajovanie perníkov 
cukrárenskou formou, 
-v čase vianočného obdobia deti s učiteľkami navštívili miestny kostol sv.Kataríny, kde sa 
poklonili k jasličkám, 
-vo fašiangovom období sa uskutočnil karneval s maskami, 
-deti navštívili nultý ročník v triede p.uč.Klimekovej, 
-loptové a pohybové hry boli netradične v Nízkoprahovom centre Obce Lomnička-u 
školských sestier sv.Františka z Assisi,a to z dôvodu bezpečnosti,nakoľko MŠ nemá 
vhodný priestor pre tieto aktivity na školskom dvore, 
-MŠ sa zapojila tiež do projektu „Veselé zúbky“, 
-Deň detí bol oslávený loptovými a inými pohybovými hrami tiež v Nízkoprahovom 
centre, 
-v mesiaci jún boli realizované prechádzky do prírody za účelom poznávania stromov, 
lúčnych kvetov a liečivých rastlín, 
-do konca školského roka deti pripravovali rozlúčku so škôlkou, 



-zápis detí do MŠ bol uskutočnený v mesiaci máj 2014-počet zapísaných detí je 82, iba 40 
z nich však bude MŠ navštevovať a to kvôli nepriznivej finančnej situácii zriaďovateľa-aj 
tak sa plánuje zvýšenie počtu tried o jednu. 
 

 Rada školy- pracuje v počte 11 členov v personálnom zložení podľa tabuľky: 
 

Predsedníčka rady školy:  Ing. Valentína Š a r n í k o v á- 
za pedagógov ( za II. stupeň ZŠ a ŠT) 

Členka RŠ: Mgr. Mária P o p j a k o v á- 
za pedagógov (MŠ, I st. ZŠ, NR a ŠT )  

Členka RŠ:          Mária O r a č k o v á- 
za zriaďovateľa- starostka, 

Členka RŠ: Mgr.     Denisa Z i m o v á - 
za nepedagogických pracovníkov 
 

Členka RŠ:            Marcela O r a č k o v á- 
za rodičov I.st. ZŠ 

Členka RŠ:           Monika   D u n k o v á, 
za rodičov  II. st. ZŠ  

Člen     RŠ:         J o z e f   O r a č k o –  
za zriaďovateľa  

Člen     RŠ: Mgr. Viera K y s l a n o v á –  
za zriaďovateľa 

Člen     RŠ:           Kristína  O r a č k o v á–  
 za zriaďovateľa 

Členka RŠ:           Jana K l e i n o v á č. 54 - 
za rodičov I. st. ZŠ 

Členka RŠ:           Katarína O r a č k o v á č. 84 – 
za rodičov v materskej škole 

 
   
Rada školy pracuje : 
-prvé funkčné obdobie -od 28. apríla 2004 na obdobie štyroch rokov, t.j. do 28. apríla 
2008  
-druhé funkčné obdobie -do 28.apríla 2012 na obdobie štyroch rokov t.j.do 28.apríla 
2016 a pracuje podľa schváleného štatútu, zasadá 4x ročne. 
 

Poradné orgány riaditeľky školy: 
 
Metodické združenie pre materskú školu Mgr.   Adela      S u m i l a s o v á 

 

Metodické združenie pre I.st. ZŠ Mgr. Marta     H a ľ a m o v á 
 

Metodické združenie pre I.st. ŠT Mgr. Andrea   K o v a l č í k o v á 
 

Metodické združenie pre II.st. ŠT Mgr. Michaela Z e m j a n k o v á 
 

Predmetová komisia pre spoločensko-
vedné predmety II.st. ZŠ 

Mgr. Dagmar  J a n i g o v á 

Predmetová komisia pre esteticko-
výchovné predmety II.st. ZŠ 

Mgr. Peter        H a n e č á k 



Predmetová komisia pre prírodovedné 
predmety II.st. ZŠ 

Mgr. Ivan        L a j č á k 

Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ 
 

Predsedníčka :Mgr. Mária P o p j a k o v á 
 
Tajomníčka   : Mgr. Anna K m e č o v á- 
od 16.04.2015 zanikol  smrťou mandát 
menovanej- voľba sa uskutoční v mesiaci 
september 2015  

Zamestnanecká rada Predsedníčka : Mgr. Marta H a ľa m o v á  
                           za I.st.ZŠ a NR 
Členka           :  Mgr. Dagmar Janigová 
                           za II.st. ZŠ 
Člen:                 Ing. Miroslav Orosz 
                          za ŠT 
 
Členka            : Mgr. Martina Gužiaková 
                          za materskú školu 
Členka             : Mgr. Dana Demáková- za 
NP    

 

Stravovacia komisia Predsedníčka:      Janka Slodičáková, 
                               za zamestnancov školy 
Členovia        :  Bc.Marcela Kolodzejová, 
                                stravovací úsek 
                           Mgr. Dana Demáková, 
                                stravovací úsek  

                           Mgr. Denisa Zimová, 
                                stravovací úsek 
                           Mgr. Adela Sumilasová, 
                                 za materskú školu 
                                 Margita Mruková, 
                                  kuchárka, 
                                 Jana Sakáčová, 
                                  kuchárka 
                                  Mária Mirgová ml., 
                                  za rodičov 
                                  Anna Mirgová  , 
                                za žiakov 
 

Zbor zamestnancov zodpovedných za 
realizáciu obehu účtovných dokladov: 
 
A- nariaďovanie, schvaľovanie 
hospodárskych operácií v plnom rozsahu 
 
B- potvrdzovanie prípustnosti hospodárskych 
operácií 
 
C- uzatváranie a podpisovanie 
hospodárskych zmlúv a objednávok 
 
 

Mgr. Janka    Hanečáková – A,B,C,D,E,,F 
Mgr.  Renáta Kollárová   -    A,B,C,D,E,F 
Mgr. Mária    Romanová  -    B, 
 
          Eva        Firtová       -    C,D,F- 
          
 Mgr. Ivan     Lajčák        -     C,D,F – 
           
          Janka   Slodičáková-     A,B,D,F 
 
 Mgr. Denisa  Zimová       -     C,D- pre ŠJ 
 
  



 
D- kontrola vecnej a číselnej oprávnenosti 
faktúr 
 
E- kontrola formálnej stránky účtovného 
dokladu 
 
F- výber nutnosti z pokladne 

 
 
Mgr.  Dana     Demáková  -    C,D,E –pre ŠJ  

 
 Bc.    Marcela Kolodzejová-  A,B,C,D, E,F 
– ŠJ 
 

Inventarizačná komisia Mgr.   Renáta     Kollárová –     členka 
Mgr.   Mária       Romanová –   členka 
Mgr.   Ivan          Lajčák         -  člen 
Mgr.   Denisa      Zimová       -   členka 
Mgr.   Dana        Demáková –    členka 
Mgr.   Adela       Sumilasová –   členka 
 Bc.    Marcela    Kolodzejová –  členka 
           Eva           Firtová           - členka 

     
 

2. a) údaje  o počtoch žiakov v nultom ročníku, I. stupni ZŠ, II. stupni ZŠ a     
    MŠ: 
 

Názov 
 

Spolu Chlapci Dievčatá 

Nulté ročníky-
I.st.ZŠ 

      68      46       22 

1.-4. ZŠ     256 
 

    131       125 

Spolu I. stupeň ZŠ :      324     177      147 
5.-9. ZŠ, 
          II.stupeň ZŠ: 

    221  
 

   107     1114 

SPOLU za ZŠ:      545  
 

    284     261 

1.-4. ŠT, 
           I. stupeň ŠT: 

      80 
 

      39       41 

5.-9. ŠT, 
          II. stupeň ŠT: 

     82 
 

      45        37 

SPOLU za ŠT:    162 
 

     84       78 

CELKOM ZŠ a ŠT:    707      378      349 
Materská škola 
5-6 ročné deti  

      
     20 
       

 
        12 
          

 
       8 
          

SPOLU za MŠ : 
 

     20       12       8 

CELKOM za ZŠ 
s MŠ 2012/2013 

    
   727 

 
    380 

 
     347 

 
 
 



    b) údaje o stravníkoch v školskej jedálni v šk. roku 2014/2015: 
         (188 prac. dní ) 
 
        V zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1 z 26. novembra 2008, ktorým sa 
          mení a dopĺňa Výnos MPSVaR SR z 5. novembra 2007 č.29775-II/1 o poskytovaní 
          dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR platného od 1.januára 2010-zákon č.544/2010 
          z 8.decembra 2010 sa v Školskej jedálni  a Výdajnej školskej jedálni  
          pri ZŠ s MŠ Lomničkav zmysle § 2 poskytujú dotácie podľa ods.c) 
          a odseku d) a podľa § 4-dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností  
          dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
          návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením takto:  

a) strava vo výške 1,€ na dieťa za každý stravovací deň a 0,01 € za iné jedlo 
na každý stravovací deň. Úhrn súm podľa prvej vety je najviac 1,01€, 

b) finančný limit na nákup potravín a úhrada za stravu pre deti materskej školy je 
                1,02 €  a pre žiakov základnej školy a špeciálnych tried pri ZŠ 1,01 €, 
          c)   MPSVaR SR prostredníctvom ÚPSVaR SR v Starej Ľubovni prispieva na jedlo 
                denne sumu 1,00 € pre deti a žiakov ZŠ s MŠ, čo predstavuje 99,00 %,     

 
         d)   rodičia detí a žiakov d o p l á c a j ú k danému príspevku nasledovné finančné  

           prostriedky: 
         - v materskej škole ..........................0,02 € zo sumy 1,02 €, čo je 1,96%,  
                                                                    98,04 % prispieva štát , 
 
         -v základnej škole a špec.triedach..0,01 € zo sumy 1,01 , čo je   0,99% , 
                                                                    88,01 % prispieva štát, 
 
         e) v školskom roku 2013/2014 bolo 185 pracovných a teda i stravovacích dní. 
 
          Prehľad o poskytnutí vydanej stravy v školskom roku 2013/2014- 
          doplnkové jedlá a varená strava          
 

Úsek Zapísaný 
stav detí a 

žiakov 

Priemerný 
stav detí a 

žiakov 

Počet 
vydaných 

doplnkových 
jedál 

Počet 
vydaných 

varených 
jedál 

Spolu 
vydaných 

jedál 

Percentuálne 
vyjadrenie 

% 

MŠ 20 18            2 902    3 318 78,43% 

Nultý 
ročník ZŠ 

 
68 

 
45 

 
   1 472 

 
     6 805 

 
   8 277 

 
 65,79%   

I.st.ZŠ a 
ŠT 

336 223  41 228               41 228   62,31% 

II.st.ZŠ a 
ŠT 

 
303 

 
165 

   
 30 577 

   

  30 577 
 
 54,50% 

Spolu: 
 

727 451, čo je 
62% 

 73 277    10 123    83 400  68,06 % 

  
Poznámka: 
K zníženiu 0,93% došlo z dôvodu, že strava deťom a žiakom ZŠ s MŠ Lomnička z dôvodu 
neplatenia originálnych kompetencií zo strany zriaďovateľa nebola podávaná v ô b e c  
v mesiaci september a v mesiaci október 2013 iba 4 dni. 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch MPSVaR SR prostredníctvom 



 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Starej Ľubovni od septembra 2013 do 
decembra 2013  a od januára 2014 do júna 2014 z h u m a n i t á r n e j  pomoci priamo 
z MPSVaR SR: 
 

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch MPSVaR SR- 
h u m a n i t á r n a pomoc 
 
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch prostredníctvom 
ÚPSVaR SR- h m o t n á  núdza : 
 
 
                                       

 Obdobie Obdobie Finančné 
prostriedky 

Úsek 09-12/2013 FP-HN v 
€ 

01-06/2014 FP-HN v 
€ 

v € 

MŠ-varená strava   1 087   1 815   2 902  

ZŠ-nultý ročník-
varená strava 

 
         0 

 
  6 805 

 
  6 805 

ZŠ a ŠT -I.st-varená 
strava 

 
         0 

 
        0 

 
         0 

ZŠ a ŠT I.st.-suchá 
strava 

 
14 089 

 
29 027 

 
43 116 

ZŠ a ŠT II.st.-suchá 
strava 

 
 9 059 

 
21 518 

 
30 577 

Spolu: 
 

 
24 235 € 

 
59 165 € 

 
83 400 € 

 

Prehľad o úhradách finančných prostriedkov rodičov detí a žiakov v €: 
 

Stravníci 
 

2013: 09-12/2013 v € 2014:01-06/2014 v €    Spolu 

Materská škola 
 

     74,00   114,50    191,50 

Nultý ročník ZŠ 
 

       0,00   486,38    486,38 

I.st.ZŠ a ŠT varená 
strava 

 
       0,00 

 
      0,00 

 
       0,00 

I.st.ZŠ  a ŠT suchá 
strava 

1 633,55 2 266,44  3 899,99 

II.st.ZŠ a ŠT suchá 
strava 
 

 
   998,06 

 
16 08,63  

 
 2 606,69 

Spolu: 
 

2 705,61 € 44 78,95 € 71 84,56 € 

 

 
 
 



c) údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy: 
 
Zápis detí do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2013/2014 sa uskutočnil od28.januára do 
31.januára 2014 v novej budove ZŠ a týkal sa detí narodených od 1.septembra 2007 do 
31.augusta 2008 ( 71 detí) a deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky  
( 6 odkladov). 
 Pri zápise bola hlavnou koordinátorkou Ing.Valentína Šarníková a psychologičky, ktoré 
zároveň zisťovali školskú zrelosť detí. Spolu bolo posudzovaných 85 detí. 
 
 

          Po psychologickej   diagnostike  a diagnostike školskej zrelosti nastúpili: 

 do 1.ročníka ZŠ..............................................................................  7 detí, 

 do nultého ročníka...........................................................................52 detí 
( z nich 13,ktoré MŠ navštevovali), 

 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa IVVP...12 detí, 

tie sa budú po prvýkrát vzdelávať v prípravnom ročníku pri špeciálnych 
triedach, 

                                                                                                                                                                                          

 deti s odkladom  začiatku povinnej školskej dochádzky o 1 rok... 1 dieťa( zo 

zdravotných dôvodov), 
 

 pri zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ sme zisťovali aj počty žiakov prihlásených na 
náboženskú výchovu- všetci rodičia prihlásili svoje dieťa na NV, žiaden na etickú 
výchovu. 
 

 

d) údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich     
     následnom prijatí na štúdium na stredné školy: 
 
      Práca s prihláškami na SŠ pre končiacich žiakov – spisovali sa polročné známky      
výsledky z MONITORU 9 v % - tách, hodnotenie triedneho učiteľa, potvrdenie  
zdravotného stavu lekárkou a podpis zákonného zástupcu a žiaka a odoslanie. 
Každý žiak mal možnosť podať 2 prihlášky na SŠ.  Prihlášky boli spracované v programe  
PROFORIENT, tiež aj ich tlač.  
Kompletizácia prihlášok na SŠ v programe Profiorient-polročné známky žiakov vpísané 
do 31.januára 2014 ( v spolupráci s triednymi učiteľmi), prípadné zmeny školy, export 
informácií do 28.02.2014 
Potvrdené prihlášky boli odoslané na SŠ v termíne do 20.04.2014 
V školskom roku 2013/2014 neboli podané prihlášky na stredné školy na učebné 
a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 
talentu. 
 
V školskom roku 2013/2014 ukončilo  školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Lomnička 29 
spolu 68 žiakov: 
**) v základnej škole .........................41 : - v 9.ročníku........................23 žiakov, 
                                                                     - v nižšom ako 9.ročn.........29 žiakov, 
**) v špeciálnych triedach..................30 : - v 9.ročníku.........................2 žiakov, 

                                                                             - v nižšom ako 9.roč...........14 žiakov. 
 
 Konečné umiestnenie: 



 
*) už  šiesty školský rok v histórii ZŠ s MŠ Lomnička sa  žiaci  5. ročníka mali možnosť 
zúčastniť   prijímacích skúšok na 8-ročnom  gymnázium v Kremnici . Túto možnosť 
nevyužil ani jeden žiak., 
 
 *)SOŠ sv.K.Hofbauera ,Kláštorná 2, Podolínec: 

-3-ročný odbor kuchár....................................0 žiak , 
-odbor kaderník...............................................0 žiak , 
-3-ročný odbor montér suchých stavieb.........0 žiak, 
Spolu:..............................................................2 žiaci, 

 
 
 

*)SOŠ,Jarmočná 108,Stará Ľubovňa, pracovisko Lomnička: 
    -trojročné odbory: 

-odbor poľnohospodár-služby............ 9 žiačok, 
-odbor murár......................................13 žiakov, 
-dvojročné odbory: 
-stavebná výroba................................  9 žiakov, 
-lesná výroba......................................11 ( 3 ZŠ a 8 ŠT), 
-praktická žena...................................16 žiakov( 13 diev.ZŠ a 3 žiačky ŠT) , 
  
 

*) Žiak zostáva na ZŠ...............................0 zo ŠT, 
 
*) Žiak nevyužil termín.............................4 žiaci,( 2 ZŠ a 2 ŠT), zákonný zástupca síce 
prihlášku prevzal, ale nedoniesol naspäť potvrdenú od lekára a nepodal prihlášku 
riaditeľovi školy v danom termíne a preto títo žiaci idú do evidencie Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. 
 
*)Mimo územia SR ...................................3 žiaci (2 ZŠ a 1 ŠT). 
 
*)Neschopný na zaradenie.........................3 žiaci ( 1 ZŠ integrovaný z dôvodu 
zrakového postihnutia-glaukom  a 2 žiaci vzdelávaní v ŠT, variant C). 
 
Úspešnosť prijímacieho konania je 92%-ná, čo je vysoké a veľmi úspešné 
nasmerovanie absolventov našej ZŠ s MŠ Lomnička.     

 
      V oblasti výchovného poradenstva vedieme evidenciu žiakov s problémovým 
správaním.  
Za celý školský rok 2013/2014 bolo zrealizovaných z dôvodu opakovaného 
porušovania školského poriadku 12 pohovorov so žiakmi a 3 pohovory s rodičmi., 
 

e) testovanie žiakov 4.ročníkov : 
            žiaci z predmetu matematika mali test zameraný na numeráciu čísel, porovnávanie  
            čísel, zaokrúhľovanie, slovnú úlohu na násobenie a sčítavanie, numerické príklady 
            na násobenie a delenie jednociferným číslom. 
            Geometria- žiaci mali narysovať pravý úloh, trojuholník, obdĺžnik, štvorec a vypočítať 
            obvod a obsah obdĺžnika. 
            Slovenský jazyk- žiaci dopĺňali do slov i –y , správnu spoluhlásku v strede slova,  
            správnu predložku s, so ,z, zo, napísať jedno príslovie. 
            Určovali gramatické kategórie podstatných mien, z daného textu vypísali prídavné 



            mená, slovesá, číslovky, predložky. Pri slovesách mali napísať neurčitok. 
 
            Vyhodnotenie testov: 
 
            IV.A  SJaL – 3,60          IV.B SJaL -  3,80         IV.C SJaL –  2,70 
                      M      -  4,1                      M     -  3,6                    M       -  3,80 
                       G      - 3,60                    G      -  3,5                     G       -  2,7 

 
V školskom roku 2014/2015 budú títo žiaci testovaní po druhýkrát ako piataci v rámci 
celoslovenského testovania  žiaci 9.ročníka. 
 

 

3. Údaje o výsledkoch hodnotenia , klasifikácie, dochádzky a správania 
žiakov v šk. r. 2014/2015 podľa stupňa vzdelania:   

 
Prospech žiakov 
 
 Žiaci 

spolu 
Prospeli Neprospeli/ 

Opakovať 
rročník 

Preradení do 
ŠT/variantov 

Končiaci 

 spolu D spolu D spolu D spolu D 

MŠ 

85 
20 
23,52% 

 
 

65 detí 
nebolo 
zaškol
ených 

-76,47 

% 

 

odklad 
šk.doch.
1 ( 1D) 

 
 
0 

 
 
       0 

ZŠ- I. stupeň 

324 

247 
78,2% 

     

52 
16,0% 
  

19 
5,8% 

 
 
          

0 
0,0% 

 
 
       0 

ZŠ – II. stupeň 

221 

207 
90,10% 

 
      
        

21 
9,90% 

 
 
        

0 
0,0 % 

 
 
           0 

24 
10,8%        

Spolu za 
ZŠ: 

545 
 
 
 

454 
83,3% 

     73 
13,5% 

         19 
3,20
% 

           24 
4,48% 
 
 
        

ŠT – I. stupeň 

     81 
 

79 
97,5% 

 

0 
0,0% 

                 

0 
0,0% 

  2 
2,5%   -
iba 
v rámci 
ŠT,poče
t i % 
ostáva      

0 
0%        0 

ŠT-  II. stupeň 

     83 
 

82 
98,8% 

        
 
 

0 
0,0% 

 0 
0,0% 

1 
1,2% iba 
v rámci 
ŠT,poče
t i % 
ostáva      

16 
36% 

       

Spolu za 
ŠT 

164 
 

161 
98,2%        

0 
0,0% 

  3 
1,8% 

             16 
9,7%  



Celkom: 707 
ZŠ a 

ŠT+ 
20 
MŠ 
 

615 
87,0% 

 

73 
nepr. 
10,5 

%+21 
neklasif

. 
3,0% 

 19 
2,7% 

 68 
9,6% 

 
 
 

 
 
 

 Postupujú do 
vyššieho 
ročníka 

Budú 
opakovať 
ročník v ZŠ 

Preradení 
do špeciálnych 
tried 

Končiaci  
žiaci 

Žiaci v  
zahranicčí 

Žiaci po 
komisinálnych 
skúškacvh 

Spolu 
 

551 69 19 68 31 0 

Percento 

 

77,6% 9,7% 2,7% 9,6% 4,4% 0% 

 
 

Úspešnosť zvládnutia Školského a Štátneho vzdelávacieho programu bola na 86,7%. 
 
 

 Žiaci  
spolu 

Prospeli 
S 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasi- 
fikovaní 

Znížená 
Známka  
o 1 

stupeň 

Znížená 
Známka 
o 2 

stupne 

Spolu 
 

707 51 60 504 74 21 14 2 

Percento 
 

100% 
 

7,2% 8,5 71% 10,3 3,0% 1,9% 0,3% 

 

 
 
  

Dochádzka a správanie žiakov 
 

 Počet 
žiakov 

Celkom 
vyuč.hod. 

Osprav. 
vyuč.hod. 

Neospr. 
vyuč.hod. 

-Pohov., 
-Návšt., 
-upozor. 
 

Požiad. 
o 
pomoc 

Zníž. 
známka 
zo správ 

MŠ   20 85,0% pravidelná školská dochádzka 5 detí je 
zaškolených 

ZŠ-I.st. 324  
 

32045 
priemer  
98,9 

31933 
priemer  
98,5 

112 
priemer 
0,34 

1099/8/20 2 0 
priemer  
0,00 % 

ZŠ-
II.st. 

221 
 

32470 
priemer 
146,9 

31858 
priemer 
144,15 

612 
priemer 
2,76 

967/0/56 3 10 
priemer 
4,5% 

ZŠ-
spolu 

545 64515 
priemer 
118,16 

63791 
priemer 
1116,83 

724 
priemer 
1,32 

2066/8/76 5 10 
priemer 
1,80% 

ŠT-I.st.   80 6069 
priemer  
74,9 

5874 
priemer  
73,4 

195 
priemer 
 2,43 

139/0/7 5 3 
priemer 
3,75% 

ŠT-
II.st. 

  82  10463 
priemer 

10311 
priemer 

152 
priemer 

283/0/19 0 2 
priemer 



127,59 125,74 1,85 2,44 % 
ŠT 
spolu 

162 16532 
priemer 
102,0 

16185 
priemer 
100,0 

347 
priemer 
2,14 

422/0/26 5 5 
priemer 
3,00% 

ZŠ+ŠT 
celkom 

707( 

31 
žiakov 
mimo 

SR ) 

81047 
piemer 
114,15 

79976 
piemer 
112,64 

1071 
piemer 
1,5 

2488/8/102 10 16 
priemer 

2,26 % 

 
 
Z uvedeného vyplýva, že priemerne každý žiak našej školy v školskom roku 2013/2014 
chýbal v škole 5 týždňov- čo je oproti predchádzajúcemu školskému roku o 1 týždeň 
viac. Ide o výrazné zvýšenie počtu vymeškaných vyučovacích hodín rovnako v celkovom 
objeme, ako aj v časti ospravedlnených hodín. Neospravedlnené vyučovacie hodíny boli 
však výrazné znížené, čo je veľmi dobrý jav.. 
To isté platí aj pre správanie- iba 16 žiakov malo zníženú známku zo správania, čo je 
pokles oproti predchádzajúcemu školskému roku. Dôvodom bolo: 
-vysoký počet vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 
-sústavné porušovanie školského poriadku, 
-poškodzovanie školského majetku, 
-tehotenstvo v 2 prípadoch. 
 
Viac ako 15 vymeškaných vyučovacích hodín n e o s p r a v d l n e n ý c h vymeškali žiaci 
z nasledovných tried, ktorých škola riešila už v zmysle zákona o rodine, kde rodičom bol 
odňatý rodičovský príspevok za zanedbanie povinnej školskej dochádzky a v rámci obce 
boli prijímateľmi osobitného príjemcu: 
 

-v základnej škole  
 

-v špeciálnych triedach pri ZŠ 
 

V.B-         Stela Mirgová-            126 V.A ŠT-         Michal Oračko -           67 

VII.C –     Peter Oračko-              115 III.C ŠT-        Skrolana Mirgová-       62 

III.B    -    Ján Oračko-                   49 IV.B ŠT-        Nikola Oračková-        50 

II.B    -     Natália Oračková-          43 I.A ŠT-           Daniela Oračková-      40 

IV.B    -    Martin Hangurbadžo     40 IV.B ŠT-        Adrián Oračko-            35 

II.A   -      Nikolas Hangurbadžo-   32 VII.B ŠT-      Pavol Oračko-               34 

VI.C-        Nikolas Mirga-              19 V.A ŠT-         Esmeralda Oračková-   32 

II.A   -      Viktória Čurejová          18 III.C ŠT-        Alena Oračková-           24 

VI.C-        Marek Mirga-                18 IV.A ŠT-        Lukáš Oračko-              20 

VI.C-        Miroslav Mirga-            16 VIII.A ŠT-      Patrik Mirga                 18 

II.C-          Richard Oračko-           15 VIII.B ŠT-      Marek Hangurbadžo-    15 

0 neospravedlnených vyučovacích hodín 
dosiahli v triedach  ZŠ: 
0.A,0.B,0.C,0.D,0.E,I.B,II.B, 
III.A,III.C,IV.A a IV.C 

0 neospravedlnených vyučovacích hodín 
dosiahli v triedach  ŠT: 
I.B ŠT,II.A ŠT,II.B ŠT,III.A ŠT,III.B 
ŠT,III.D ŠT“B“,IV.C ŠT,IV.D ŠT“B“,V.B 
ŠT,VI.A ŠT,VI.C ŠT“B“,VII.A ŠT,VII.C 
ŠT“B“ 

 
 

 
Žiaci v zahraničí, ktorí plnili povinnú školskú dochádzku mimo územia SR-: 
-Patrik Mišalko V.C, Nikolas Mirga VII.C, Kristína Mirgová VII.B, Patrik Oračko 



VII.B, Ladislav Oračko VI.B, 
Patrícia Oračková  VI.B, Adrián Oračko V.B ŠT, Tomáš Oračko V.A ŠT, Patrícia 
Mišalková VII.a, Manuela Holubová VIII.A, Patrícia Čurejová IV.B, Simona Oračková 
IV.B, Anna Oračková IX.,Valentína Holubová II.C, Martin Hangurbadžo V.B, Alex 
Hangurbadžo III.A ŠT, Rudolf Hangurbadž VII.A ŠT, Viktóroa Čurejová III.A, 
Martina Dunková III.A, Nikolas Hangurbadžo III.A, Erik Mirga III.A, Laura Mirgová 
III.A, Richard Oračko III.C, Natália Dunková IV.A, Danka Oračková I.D, Janka 
Oračková I.D, Lukáš Oračko I.D, Veronika Oračková I.E, Vanesa Mirgová I.E, Nikola 
Hangurbadžová IV.A ŠT. 

 
 
Zníženú známku zo správania malo 16 žiakov a ta takto: 
Za neospravedlnené vyučovacie hodiny ,porušenie školského poriadku bola znížená známka 
zo správania udelená 14 žiakom o jeden stupeň. 
Za hrubé porušenie školského poriadku(  tehotenstvo) bola znížená známka zo správania  
2 žiačkam o dva stupne . 

 
5.Zoznam uplatňovaných učebných plánov v ZŠ s MŠ Lomnička: 
 
Školský rok 2013/2014bol druhým rokom po naplnení obsahovej reformy v školstve. 
Jednotlivé stupne vzdelávania sa aj v našej škole riadili medzinárodnou klasifikáciou 
vzdelania na to : 
 
Stupeň ISCED                         Stupeň školskej sústavy-         V slovenskej školskej 
                                                  opis                                             sústave 
 

ISCED 0  Predprimárne vzdelávanie 
n u l t é h o stupňa – všetky 
druhy vzdelávania 
predchádzajúce primárnemu 
vzdelávaniu 
 

Vzdelávanie prebiehajúce 
v materskej škole 

ISCED 1 
 
 
 
 
 

Primárne vzdelávanie- 
vzdelávanie na  primárnej 
úrovni 
 
 

1.stupeň základnej školy 
( 1.-4. ročník) 

ISCED 2  Nižšie sekundárne 
vzdelávanie – vzdelávanie 
na nižšom sekundárnom 
stupni. 
Nadväzuje na primárne 
vzdelávanie pred vstupom na 
vyššie sekundárne 
vzdelávanie  

2.stupeň základnej školy ( 
5.-9. ročník) a nižšie 
ročníky 5.-8. ročných 
gymnázií a konzervatórií ( 
po ročník , ktorý zodpovedá 
9.ročníku základnej školy ) 

 
 
V prvom ročníku základnej školy a piatom ročníku základnej školy sa realizoval: 
 

a) štátny vzdelávací program školského stupňa: 



 bol zameraný na štandardné cieľové požiadavky na vedomosti, spôsobilosti 
a hodnotové postoje, ktoré boli rozvíjané prostredníctvom o b s a h u vzdelania, 
vymedzené ako jadrové učivo, 

 vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda a 4 
výchovy( hudobná, telesná, výtvarná a náboženská), 

b) školský vzdelávací program- bol napĺňaný voliteľným obsahom vzdelávania 
a predstavoval d r u h ú  úroveň participatívneho modelu riadenia. Naša škola v tomto 
programe rozšírila obsah vzdelávania v rámci štátneho vzdelávacieho programu, do 
vzdelania sme premietli nový voliteľný predmet-enviromentálnu výchovu.. 

  
Obsah školského vzdelávacieho programu sme o 30% učiva redukovali vo všetkých 
povinných predmetoch na I. a II. stupni ZŠ a ŠT. 
 

     Tvorba a realizácia  Školského vzdelávacieho programu si vyžiadal tímovú prácu 
pedagogických zamestnancov. 
Pre tvorbu ďalších Školských vzdelávacích programov budeme využívať skúsenosti 
z realizácie v tomto vzdelávacom programe a tiež budeme vychádzať z miestnych potrieb: 
hlavne marginalizované prostredie rómskej komunity. 
 
V materskej škole sa realizoval  ISED 0- Predprimárne vzdelávanie. 
 
Pre  integrovaných žiakov v základnej škole a špeciálnych triedach boli vypracované 
individuálne výchovno-vzdelávacie programy a žiaci boli hodnotení s l o v n e. 
 

Na úseku výchovného poradenstva sa plnili úlohy podľa plánu 
práce: 
-VP-Ing.Valentína Šarníková,konzultačné hodiny boli v stredu od 12,00-15,00 hod., 
 
-intenzívne sme spolupracovali s CPPPaP v Starej Ľubovni-okresným metodikom pre 
výchovné poradenstvo, so SCŠPP vo Veľkej Lomnici, CŠPP pri ZŠ internátnej pre 
nevidiacich a slabozrakých v Levoči, Spojenou špeciálnou školou internátnou J.Vojtaššáka 
pre sluchovo postihnutých v Levoči, 
 
-VP vedie evidenciu žiakov s poruchami správania . Z dôvodu opakovaného porušovania 
školského poriadku VP vykonala 12 pohovorov so žiakmi, 
 
-VP vedie evidenciu žiakov vyšetrených psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami zo 
SCŠPP vo Veľkej Lomnici.  
V školskom roku 2013/2014 sa zrealizovalo 179 vyšetrení, z toho bolo 99 psychologických 

a 80 špeciálnopedagogických, 
-Od1.II.2013 vyšetrovali školskú zrelosť žiakov MŠ -všetci sú vyšetrení. Podľa stavu 
prihlášok na psychologické vyšetrenie alebo opakované psychologické vyšetrenie v školskom 
roku 2013/2014 sa dokončili rediagnostické vyšetrenia žiakov ŠT a aj neprospievajúcich žiaci 
v ZŠ. K 1.IX.2014 budú preradení žiaci takto: 
 

a) zo ZŠ do ŠT....................................19 žiakov( 15 z 1.ročníkov, z 2.ročníkov 3 , 
z 3.ročníkov 1 žisk), 
 

b) v rámci variantu A a B.....................0 žiak ŠT, 
 
c) individuálny VVP mali....................5 žiaci, ktorí boli integrovaní v ZŠ a ŠT, 



d) po udelení odkladu..........................0 žiaci s kombinovaným postihom, 
e) z MŠ do prípravného ročníka ŠT...12 žiakov. 

     
      Spolu bude preradených.......................36 žiakov, 
 
-triedni učitelia musia pravidelne sledovať platnosť záverov z vyšetrení a reagovať ihneď, 
vyšetrenie nesmie byť staršie ako 3 roky, 
 
-VP zhotovila NN, kde sú aktuálne informácie o učebných odboroch na SOŠ. 
 

Práca pedagóga voľného času a koordinátora prevencie 
drogových závislostí v školskom roku 2013/2014: 
 
-KLPDZ bol Mgr.Martin Lajčák : 
-koordinoval krúžkovú činnosť žiakov v spolupráci so SCVČ pátra Krajčíka v Podolínci, 
ktorá bola začaá 01.10.2013 a ukončená 31.05.2014 a dokumentácia bola tam odovzdaná. 
Vedúci jednotlivých záujmových krúžkov pracovali podľa plánov: 
-problémy vznikli s vyplácaním miezd za krúžky a to z dôvodu neplnenia si kompetencií 
obecného úradu, 
-do budúcnosti sa ukáže, či je možné pracovať v spolupráci s týmto centrom, 
-žiaci pracovali v 19 krúžkoch pod vedením 19 pedagógov ZŠ s MŠ Lomnička, 
-práca bola plánovaná a sústreďovala sa na aktivity, ktoré sa v ZŠ s MŠ Lomnička dlhodobo 
uplatňujú a sú efektívne, 
Mgr.Martin Lajčák organizoval a zameriaval sa na tieto aktivity v rámci voľnočasových 
podujatí: 
-ďalšie aktivity boli zamerané na úpravu okolia školy pri príležitosti Dňa Zeme , beseda na 
tému “Pľúca Zeme a pľúca ľudí“, 
-žiaci na I. a II. stupni pracovali na témach: Dom mojich snov, Farebná hudba a Rómska 
paleta- zo svojho detského pohľadu znázorňovali pozitívne stránky každodenného života, 
realistický obraz Rómov s ich kladnými i zápornými stránkami.  
10 výtvarných prác našich žiakov bolo zaslaných do súťaže, ktorá bude vyhodnotená až 
v septembri 2013, 
-pri príležitosti osláv Dňa detí sa zúčastnili žiaci športových, kultúrnych i zábavno-poučných 
aktivít, ktoré ich obohatili o nové poznatky v rámci prírody, ale aj života ľudí v minulosti.  
V druhom polroku šk.roka 2013/2014 sa naša škola zapojila do viacerých spojených 
s protidrogovou tematikou, ktoré boli organizované viacerými formami a to prednáškami, 
výtvarnými súťažami, športovými turnajmi. Tieto aktivity boli riadené prostredníctvom 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni a boli to tieto: 
-Svetový deň pohybu k zdraviu, 
-Svetový deň bez tabaku, 
-Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi. 
Tu sme využívali aj úzku spoluprácu s PZ SR, oddelením Podolínec- prednášky na danú tému 
so žiakmi II.stupňa. 
Športové aktivity sme realizovali v našej škole- stolnotenisový turnaj, florbalový turnaj 
a futbalový turnaj. 
Ďalej sme sa zapojili do projektov: 
-Zober loptu nie drogy, ktoré sa organizovali v Podolínci a bol organizovaný okresný 
prebor, 
-OZ Čertík a  SCVČ pátra Augustína Krajčíka v rámci týchto aktivít určených pre deti 
z marginalizovaných rómskych komunít podtatranskej oblasti zorganizovali tieto  turnaje, kde 
sa naša škola zúčastnila a umiestnila nasledovne: 



a) Futbalový turnaj, kde sme sa umiestnili na 3.mieste, 
b) Florbalový turnaj, kde sme sa umiestnili na 4.mieste, 
c) Stolnotenisový turnaj, kde sme sa neumiestnili,ale zúčastnili sme sa. 
18,12.2013 sme sa zúčastnili podujatia Športový deň so ZLND, ktoré bolo vyvrcholením 
celoročnej práce a snaženia tímu projektu“Zober loptu,nie drogy“. Súčasťou boli turnaje, 
vystúpenia kapely, freestylovej skuôpiny a súťaže. Nakoniec žiaci s pedagógomi sa zúčastnili 
v Steel Aréne v Košiciach na euroligovom zápase medzi Good Andels Košice a Tango 
Bourges Basket. 
V rámci Európskeho týždňa boja proti rasizmu ( 19.-25.marec 2014) sa konal turnaj 
v stolnom tenise v ZŠ s MŠ Lomnička. 
Svetový deň zdravia- 7.apríl – beseda so žiakmi 7.ročníka o telesnom a duševnom zdraví. 
Svetový deň bez tabaku-31.máj-konali sa prednášky na druhom stupni na hodinách Bio 
enviro. 
12.a 13.júna 2014 sa konalo cvičenie Ochrany človeka a prírody, do ktorého sa zapojila celá 
škola a to najmä športovými aktivitami v blízkosti školy- futbal, volejbal, hádzaná, preskoky 
cez švihadlo...a prechádzky do prírody. 
23.06.2014 sme sa zúčastnil futbalového turnaja Hraj sa s nami fair play, ktorý organizovalo 
CVČ Stráne a je bolo určené deťom z marginalizovaných skupín v podtatranskej oblasti. 
 

Práca koordinátora enviromentálnej výchova v školskom roku 
2013/2014: 
 
-KEV bola Mgr.Mária Chovancová, 
-práca bola realizovaná podľa plánu práce, 
-vyhlásená celoročná súťaž „ O triedu s najenviromentálnejším cítením“, 
-zrealizoval sa zber uzáverov z plastových fľiaš na zhotovenie mozaiky, 
-uskutočnila sa exkurzia s environmentálnym zameraním v Obci Lomnička, 
-zhotovenie vianočných ozdôb z odpadov, 
-v jesenných a jarných mesiacoch sa žiaci starali o čistotu hlavne vonkajšieho prostredia 
okolia školských budov. 
Separovali sme odpad-plasty,papier,sklo. 
 

Práca sociálneho pedagóga v školskom roku 2014/2015: 
 

V školskom roku 2013/2014 bolo zaslaných 115 písomných upozornení rodičom. 
Dôvodom boli vo veľkej miere najmä vymeškané vyučovacie hodiny a porušovanie 
školského poriadku-nevhodné správanie a poškodzovanie školského majetku. 
Aj naďalej pokračovala spolupráca s komunitnými pracovníkmi obce pri upovedomení 
rodičov o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 
V rámci dodržiavania povinnej školskej dochádzky bolo zaslaných 7 Oznámení 
o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky podľa zákona č.596/2003 Z.z. § 5 odst.12 a  
1 Hlásenie priestupku proti školskej dochádzke zaslané OO PZ v Podolínci za 
vymeškaných viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín. 
V šk.roku 2014/2015 n e b o l o žiadne Hlásenie priestupku proti školskej dochádzke 
prostredníctvom obecného úradu a ani žiadna žiadosť o spoluprácu komunitného 
pracovníka. 
Žiaci s vysokým počtom vymeškaných vyučovacích hodín patria k problémovým 
žiakom, majú výrazné medzery vo vedomostiach, často musia opakovať ročník, dopúšťajú 
sa menej závažných porušení voči školskému poriadku. 



Žiaci často nerešpektujú autoritu rodičov a ani dospelých zamestnancov-pedagógov 
i nepedagogických zamestnancov školy. Tu koordinujeme spoluprácu s pedagogicko-
psychologickou poradňou a výchovnou poradkyňou školy. 

 

6.Údaje o počte zamestnancov ZŠ s MŠ  a plnení kvalifikačného predpokladu   
pedagogických  a nepedagogických zamestnancov školy:  
 
 
 
     SUMÁRNY PREHĽAD O ZAMESTNANCOCH  ZŠ s MŠ LOMNIČKA 
V ŠKOLKOM ROKU 2014/ 2015 
 
 
Údaj Materská 

škola 
Základná škola a 
špeciálne triedy 

Školská jedáleň C E L K O M 

Pedagógovia spolu       2 ( 3%) 

Originálne 
kompetencie 

     67 ( 97%) 

     +3 MD+1PN 

     71 

        0         69 ( 100%) 

       +3 MD+1PN 

       73 
Muži 
 

      0      11           0        11  

Ženy 
 

      2 ( 100% )      57         0        59 

Kvalifikovaní 
 

      2( 100% ) 
 

     56   ( 79 % ) 
 
 

        0        58 

Nekvalifikovaní 
 

      0      12   ( 17%) 
 
 

        0        12 

* ŠPZ 
* Výnimka zo    
   vzdelania 
* Neštudujú 

      1 
      0 
 
      0 

       6 
       4 
 
       2  
 
 

        0 
        0 
 
        0 

        7 
        4 
 
        2 

MD/RP 
 
 

      0        3  (3%)         0          3  

Nepedagogickí 
pracovníci 

      1  

Originálne 
kompetencie 

     15           6  
Originálne 
kompetencie 

       22   

Muži 
 

      0         6           0          6 

Ženy 
 

      1         9            6         16 

Kvalifikovaní 
 

      1       15            6         22  

Nekvalifikovaní 
 

      0       0              0           0  

ŠPZ 
 

      0        1              1            2  

MD/RP 
 

      0        0           0           0 

C E L K O M: 
 

    3 (3%)     86 (90%)        6 (7%)      95(100%) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7. Uvádzanie pedagogických zamestnancov do praxe v školskom roku  
2013/2014: 
 

P.č.  Absolvent uvádzania do praxe 
 

 Uvádzajúci učiteľ 

1. x x 

2. x x 

 
 
 

8.Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  a odborných zamestnancov 
školy: 

Niektorí nekvalifikovaní pedagógovia si dopĺňajú štúdiom na stredných a vysokých 
školách  kvalifikáciu a to takto: 
12 nekvalifikovaných  pedagógov je všetkých: 
a) 4 majú udelenú výnimku zo vzdelania od roku 2002 a následne podľa zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch do roku 2015 ( Anna Jašurková, Anna 
Kaletová, Mária Klimeková, Bc. Magdaléna Pompová, Magdaléna Pavláková, 
Bc. Stanislava Štefániková, PhDr.Tomáš Kollár), 

b) 6 študuje, 
c) 2 neštudujú. 

 
 9.Údaje o aktivitách a prezentácii na verejnosti: 
 

a) aktivity Materskej školy: 
 
    -učiteľky MŠ počas šk.roka 2014/2015  pripravili množstvo pekných a výchovných 
akcií: Mesiac úcty  k starším Vianočná besiedka, Marec-mesiac knihy, Veľkonočné 
pozdrvy, Deň matiek, Zdravá výživa, Deň detí, výzdoba vnútorných objektov materskej 
školy. 

     28.júna 2014 sa deti rozlúčili s MŠ krátkym kultúrnym programom a riaditeľke p.Mgr. 
   Janke Hanečákovej odovzdali tablo s fotografiami detí, ktoré nastúpia do ZŠ, 

 
  b)   akcie Školskej jedálne: 
 
         -školská jedáleň a výdajňa školskej kuchyne aj v tomto školskom roku pod vedením 
         Bc. Marcely Kolodzejovej realizovali akcie a propagácie pre deti i dospelých, 
 
        -Október 2014 -Deň zdravej výživy -prezentácia a degustácia ovocných a zelenino- 
         vých šalátov, chutných nátierok, ovocia, zeleniny, strukovín, orechov, syrov, mliečnych 
         výrobkov, 
 



       -Máj  a  Júna 2015 -Medzinárodný deň mlieka a Svetový deň mlieka- prezentácia 
        mlieka a mliečnych výrobkov. Túto akciu sponzorovala firma MILK-AGRO svojimi 
        výrobkami- rôzne druhy výrobkov- rôzne druhy mlieka, syrov, jogurtov, smotanami, 
        nátierkami, syrovými šalátmi. K uvedeným akciám boli zhotovené nástenné noviny. 
        Školská jedáleň okrem toho každý mesiac v školskom roku venovala pozornosť hlavne 
        racionálnej strave, bohatstvom nápadov v sortimente podávaných jedál, doplnkov 
        k hlavným jedlám- od ovocia až po zeleninu.  
        Ustavične vyzdobovali priestory oboch školských jedální, čo prispelo ku kultúre stolo- 
        vania. 
        Všetky zamestnankyne školskej jedálne sa podieľali na rôznych podujatiach a pripravo- 
        vali rôzne mimoriadne aktivity spojené s návštevami fyzických i právnických osôb z 
        úradov a inštitúcií v škole a Obci Lomnička, 
       -najvýznamnejšou aktivitou bola realizácie Humanitárnej pomoci pre vyše  
        400 rodín v hmotnej núdzi a životného minima pre 684 žiakov ZŠ s MŠ a 25 detí MŠ. 
        Aktivita bola realizovaná od 01.01.2013 do 28.06.2013-administratívn,logisticky, 
        Personálne a odborne išlo o veľmi zložitú a mimoriadne zodpovednú prácu v úzkej 
        Spolupráci s ÚPSVaR SR.Za všetko zodpovedala riad.ZŠ s MŠ Lomnička,  
        ktorá aj uzavrela Zmluvu s MPSVaR SR ( temer 72 tisíc eúr blo poskytnutých a viac ako  
       19 tisíc bolo vrátených po zúčtovaní do konca augusta 2013).       
 

c)krúžková činnosť- mimoškolská  práca v školskom roku 2014/2015: 
-   19 krúžkov pri SCVŠ pátra Krajčíka v Podolínci. 
 

      d)práca metodických orgánov, predmetových komisií a ďalšie aktivity: 

 
MZ pre materskú školu 
 

          Magdaléna Pavláková 

MZ pre I.stupeň ZŠ 
 

  Mgr. Marta        Haľamová 

MZ pre I.stupeň ŠT 
 

 Mgr. Andrea      Kovalčíková 

MZ pre II.stupeň ŠT 
 

 Mgr. Mária        Chovancová 

PK pre spoločensko-vedné predmety 
 

 Mgr. Dagmar     Janigová 

PK pre prírodovedné predmety 
 

 Mgr. Ivan           Lajčák 

PK pre esteticko-výchovné predmety 
 

          Anna         Kaletová 

ZRPŠ  Mgr. Mária         Popjaková 
 Mgr. Anna          Kmečová 

Zdravotníčky ZŠ s MŠ  Mgr. Andrea       Kovalčíová 
 Mgr. Anna          Závadská 

Sklad v budove č.28-ŠT 
 
 

 Mgr. Michaela    Zemjanková 
 Ing.   Mária         Šugereková 

Sklad v budove č.67-ZŠ  Mgr. Viera          Jeleňová 
 Mgr.  Martin       Vychovalý 
 Mgr. Mária          Popjaková 
 Mgr. Zuzana        Langová 

Kabinet TV  Mgr. Martin         Lajčák 
 Mgr. Michal         Zima 



          Anna           Jašurková 

Učiteľská knižnica 
 

 Mgr. Dagmar       Janigová 

Žiacka knižnica  Mgr. Ivana          Točeková 

Detská knižnica 
 
 

  Bc.  Veronika      Bjalončíková 

Zamestnanecká rada 
 

 Mgr. Marta           Haľamová 

Rada školy 
 

 Ing. Valentína       Šarníková 

MV-Spolu Slovensko 
 

 Mgr. Ján               Záhradník 

 
     
e) ďalšie dosiahnuté úspechy a aktivity v šk. roku 2014/2015: 
 
-V. ročník celoslovenskej súťaže rómskych žiakov „Rómska paleta“, účasť Hrnčiarskeho 
krúžku pod vedením Ing. Márie Šugerekovej, 
-celoročná výzdoba vnútorných objektov školy v rámci Krúžku detskej tvorivosti pod 
vedením Mgr.Anny Hriceňákovej, 
-V rámci krúžku Tvorivá dielňa pod vedením Anny Kaletovej sa žiaci zapojili do: 
  *okresnej súťaže Vesmír očami detí, 
  *celoslovenskej súťaže Európa v škole, 
  *celoslovenskej súťaže Dúha ,Mládež a dobrovoľníctvo, 
  *Rómska paleta, 
  *školská súťaž Dom mojich snov, Farebná hudba- zaslané grafické práce, 
  *spolu s Mgr .Dagmar Janigovou sa uskutočňovali pravidelné výstavky výtvarných prác,  
    celoročná estetizácia zborovní, tried, akualizovali sa nástenné noviny v budove č.67, 
-žiaci  pod vedením Anny Jašurkovej sa zúčastnili: 
 *okresnej súťaže Vesmír očami detí, 
 *celoslovenskej súťaže Dúha- Rómska paleta, 
 *celoročná výzdoba vchodových dverí, 
-žiaci pod vedením Márie Klimekovej sa zapojili do: 
  *okresnej súťaže Vesmír očami detí, 
  *celoslovenskej súťaže Dúha- Mládež a dobrovoľníctvo, Európa v škole, 
  -súťaž v prednese básne  a dramatizácii rozprávky v rámci krúžku Nabrúsené jazýčky pod 
vedením Mgr. Michaely Zemjankovej  , 
-pravidelné besedy o novinkách na knižnom trhu, realizácia nástenných novín na chodbách 
 V budove č. 67 Marec- mesiac knihy pod vedením Mgr. Dagmar Janigovej v rámci 
Komunikačného krúžku, 
-všetci žiaci a deti ZŠ s MŠ Lomnička sa zapojili do akcie Deň narcisov pod vedením 
p.zástupkyne Mgr. Renáty Kolárovej, vyzbieralo sa 120,00 €, 
-zorganizoval sa Deň detí- kultúrne, športová a spoločenské aktivity,  
-v rámci kultúrnych poukazov sme počas celého školského roka v spolupráci 
s akreditovanými agentúrami sprostredkovali deťom a žiakom divadelné predstavenia rôzneho 
žánru na princípe “Divadlo na kolesách“ 

 
 

10.Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 



º) Phare ´ 99 – pre národnostné menšiny – oblasť predškolskej výchovy, I. a II. stupeň ZŠ s         
    MŠ SR, 
º) Nulté ročníky  MŠ SR, 
*) Školský mliečny program ( NV SR č.339/2008) a Program Školské ovocie  NV SR  
520/2010- Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 
*) Využívanie IKT technológií v rámci predmetu Informatika –zapojení 3 PP, MŠ SR, 
                                                           -aj tu ide o fondy EÚ, 
*) MŠ je zapojená do MRK II a to na dva školské roky. Bude pokračovať ešte v roku 
2015/2016. 
                                                           
 

11.Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou   
      inšpekciou v škole: 
 
      V školskom roku 2014/2015 v ZŠ s MŠ Lomnička bola vykonaná následná inšpekcia 

MŠ SR, ktorá zistila porušenia zákona o rozpočtových pravidlách v tom, že ZŠ s MŠ 
Lomnička uhrádza mzdové a odvodové prostriedky z preneseného výkonu šrtátnej 
správy na originálne kompetencie. Kontrola bola od septembra 2014 dlo decembra 2014. 
Prijali sme vlastné opatrenia- konsolidačné, ale najviac opatrení musel prijať 
zriaďovateľ, aby sa zastavilo zadlžovanie voči ZŠs MŠ Lomnička a do konca roka 2014 
sa aspoň čiastočne uhradili finančné prostriedky ako vzniknutý dlh Obce Lomnička voči 
škole. 
Za porušenie sme zaplatili pokutu vo výške 870 €. Zápis bol na vedomie zaslaný aj 
zriaďovateľovi.  
 
Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni vykonal  kontroly v roku    
2014/ 2015 s týmito závermi: 
 

– október a december  -výkon ŠZD v ZŠ s MŠ –bez opatrení, 
 

–  marec, máj 2015- výkon ŠZD v ZŠ s MŠ k dodržiavaniu zákona č.377/2004 Z.z. 
o ochrane nefajčiarov- bez opatrení. 
 Opatrenia: Neboli prijaté žiadne.  

 
 

  12.Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach: 
 
V ZŠ s MŠ Lomnička spravuje majetok obce v 3 budovách a 1 budovu užíva a spravuje 
na základe nájomnej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou a.v. 
Ide o tieto objekty a ich materiálno – technické podmienky. 
 
a) Budova č. 29 : 
     – nájomný vzťah s Evanjelickou cirkvou, 
     -  v budove je riaditeľstvo, ekonomický úsek, 3 triedy nultých ročníkov  
         na oboch zmenách, 

                
           
          -  materiálno – technické podmienky sú na veľmi dobrej úrovni vrátane výpočtovej     

         techniky a technického zabezpečenia – 6 PC, kopírovací stroj,  4 tlačiarne, nový  
         kancelársky  nábytok, + 23 PC -notebooky pre pedagógov z firmy Apple so 
         softwarmi, 



     -   v triedach sú nové lavice, stoličky, zrekonštruované sú vnútorné objekty, 
     -   sú tu splachovacie toalety s malou ČOV, na ktorú sú napájané 4 objekty ( budova č.    

67, budova č. 68, budova č. 66 – Obecný úrad, budova č. 29 ), 
 

b) Budova č. 28 : 
- zrekonštruovaná budova v roku 2000 za temer 431 520,95 € (13000000.-Sk )s malou 
ČOV, kde :    

        sú   umiestnené špeciálne triedy v počte 11, 1 zborovňa, malá cvičebňa a nový  
        školský  nábytok, zriadili sme tu počítačovú učebňu, je tu aj keramická dielňa. 
         I napriek pomerne novej rekonštrukcii bolo nevyhnutné upraviť v nej : šatne – 6 ( na     

               prezúvanie, na prezliekanie), na učebné pomôcky pre TV, zborovňu a sklad  
               učebných pomôcok ,ako aj realizácia výmeny časti okien, vnútorné maľby, výmena      
               vchodových dverí , zmena učebne na keramickú dielňu a o 1 učiteľské WC naviac-  
               v celkovej výške  7 302,66 € (220 000,- Sk )- a to z dôvodu značného poškodenia    
               a kvôli 100%-nej zmennosti  v budove, ale i nekvalitnému vykonaniu   
               rekonštrukčných prác  a objaveniu sa   skrytých závad počas prevádzky. 
              Počas letných prázdnin sme na vlastné náklady aspoň časť budovy maľovali.  
 
               medzi budovami č. 28 a 29 je prechod s dlažbami, obe budovy sú zabezpečené  
               betónovým oplotením, ktorého celkové náklady boli v hodnote 49 790,88 € 
              (1 500 000.—Sk ) vrátane dlažieb a prístreškov a samotného oplotenia s bránami, 
 
 

c) Budova č. 67: 
  po rekonštrukcii, ktorej náklady prestavovali temer  1 261 368,92 € vrátane    
vnútorného vybavenia, bola budova daná do užívania 3. decembra 2005, slávnostné  
bola otvorená 5. decembra 2005 a vyučovanie sa začalo 1.I.2006, 

         - finančné prostriedky boli z eurofondov a  schváleného projektu „ Rovnosť  
           príležitostí pre deti marginalizovanej skupiny obyvateľstva z rómskej obce  
           Lomnička“ a z vlastných prostriedkov Obce Lomnička, ako aj získaného úveru  
           z OTP banky, 

 
d) Budova č. 68: 
       – v nej sú umiestnené 2 inštitúcie: 
      º) materská škola – má k dispozícii umývarku s WC, práčovňu a jedáleň, 
      º) školská kuchyňa školská jedáleň – bola zrekonštruovaná v celkovej výške 
         82 984,80 € (2.500 000,-Sk), na ktorú prispel zriaďovateľ -Obecný úrad Lomnička,  
        ktorý si na tak nákladnú rekonštrukciu vzal úver z VÚB na 5 rokov a ten je 
        už splatený. 
         Rekonštrukcia bola realizovaná od 3.VII-31.VIII.2006 pod vedením stavebnej 
         firmy K o l v e x- Ing. Jaroslav Kolodzej. 
 
        Od 03.05.2011 bola dočasne pozastavená prevádzka kvôli generálnej 
rekonštrukcii- schválenému projektu pod názvom: Rovnosť šancí pre deti materskej 
školy a žiakov základnej školy. 
Do užívania bola odovzdaná 02.02.2012 a tu sú: 
- nové priestory pre úsek materskej školy   a školskej jedálne, ako aj výdajne stravy 
a 6 nových moderných učební pre materskú školu. 
Projekt je v celkovej výške: 
        1 493 000,00 €, 5%-tami ho kofinancuje Obec Lomnička ako zriaďovateľ. 
Dňa 24.08.2011 bola odovzdaná zrekonštruovaná budova GP pre zriaďovateľa. 



Do 31.08.2011 bolo zrealizované vnútorné vybavenie. Po kolaudácii v mesiaci 
december 2011 a vydanom užívacom povolení vydanom 4.januára 2012 bola budova 
slávnostne otvorená dňa 02.II.2012. 
Od 01.03.2012 sa začala prevádzka materskej školy s jednou triedou a školské 
stravovanie podľa nových a schválených  prevádzkových poriadkov. 
 
 
 
 
 
 

 

13.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej  
činnosti: 
a) dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka spolu   1 284 560,00 € 

z toho : º)        normatívne-................................ 1 210 999,00 € 
             º)        nenormatívne.............................       73 561,00 € 

– v tom  na asistenta učiteľa................              0,00 € 

– odchodné..........................................              0,00 € 

– vzdelávacie poukazy........................            278,00 €   

– predškolská výchova........................         3 750,00 €  

– sociálne znevýhodnené prostredie...       69 533,00 € 
 

     b) dotácia Obecného úradu na financovanie  
          o r i g i n á l n y c h kompetencií..........................      53 610,00 € 
                        -z toho bežné výdavky...........................        53 610,00 € 
                        -kapitálové výdavky..............................                0,00 € 
 

c) finančné prostriedky prijaté kultúrne poukazy..                    0,00 € 
 

d) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít-vlastné príjmy......................           105 864,81 € 
-v tom : * režijné náklady................................                  21 640,81 € 
              * strava-hmotná núdza                                      24 235,00 € 
              * humanitárna pomoc................                           58 789,00 € 
              * granty- DAR.........................................               1 200,00 € 
              * ÚPSVaR SR...................................                           00,00 €        

 
e) DLH-prenesené kompetencie z roka 2011.................- 71 482,86 € 
f)  

ZŠ s MŠ Lomnička disponovala za účtovný rok 2012 s týmito finančnými 
prostriedkami: 
*p r e n e s e n é  kompetencie …............................    1 284 560,00 € 
*o r i g i n á l n e kompetencie.................................         53 610,00 € 
*kultúrne poukazy....................................................                  0,00 € 
*vlastné príjmy.........................................................        105 864,81 € 
*DLH z roka 2011....................................................          71 482,86 € 
…................................................................................................................................ 

SPOLU....................................................................... 1.444 034,81 € 
´                                                              =============    



e)   iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, realizácia zákona č.544/2010 
pre hmotné zabezpečenie detí pochádzajúcich z rodín v hmotnej núdzi“ boli 
cestou Obecného úradu realizované tieto náklady: 

 º)     školské potreby.....................................   11 985,20 € 
        -v tom materská škola.............................        198,02 € 
        -v tom základná škola a špeciálne triedy.  11 787,18 € 
        -projekt Materská škla-MPO...................     1 084,86 € 
       -5% úprava platov(originálne kompet.)....     1 987,63 € 
        Za položku spolu: ...........................           15 057,69 € 
  
*)     školské stravovanie..............................   je uvedené v samostatnej kapitole. 
 

       CELKOM PRE DETI A ŽIAKOV ZŠ s MŠ LOMNIČKA BOLO POSKYTNUTÝCH 
       FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VO VÝŠKE: 

       a) za ZŠ s MŠ Lomnička.........................................1.364 083,30 € 
     b) za ÚPSVaR SR...................................................       95 009,20 €  
     …....................................................................................... 
      C e l k o m :........................................1 .459 092,50 €  
                                                                  =============    
        Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce ZŠ s MŠ Lomničke 
bolo a je zabezpečované viaczdrojovo: 
a) prenesený výkon štátnej správy- prostredníctvom Obvodného školského úradu 

v Prešove a to z normatívnej časti a nenormatívnej časti rozpočtu a bolo dostatočné 
na všetky aktivity spojené s predmetom činnosti našej inštitúcie, 

b) mimorozpočtové zdroje- prostredníctvom 4 programov: 
-zákon č.544/2010 o dotáciách na stravu a školské potreby MPSVaR SR, 
-NV SR č.339/2008 –Školský mliečny program, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 
-NV SR č.520/2010 –Program školského ovocia, Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
-MPSVaR SR –humanitárna pomoc,  
-originálny výkon štátnej správy- prostredníctvom Obce Lomnička- tu nastal 
obrovský problém, ktorý v kalendárnom roku 2011 a 2012 a aj 2013 vytvorili dlh na 
originálnych kompetenciách vo výške 324 000,00€,čo konštatoval aj Vládny audit. 
Tento stav stále pretrváva, riad. ZŠ s MŠ Lomnička v mesiaci máj -jún oboznámila 
zriaďovateľa s konsolidačnými opatreniami v rámci školy a dôrazne žiadala konsolidovať 
aj pomery na Obecnom úrade, nakoľko kvôli nezodpovednému hospodáreniu škole hrozí 
exekúcia a návrh na trestné oznámenie zo strany poisťovní. 
Do konca kalendárneho roka 2014 máme uzavretú dohodu na vysporiadaní zostatkov 
dlhov. 
Od nového rozpočtového roka m u s í  nutne dôjsť k presným a jasným finančným 
záväzkom a ich plneniu ,nakoľko stav je už neúnosný. 
 
Nakoľko poskytujeme pre deti a žiakov akceleračné programy prostredníctvom školskej 
jedálne a už spomenutých nariadení a zákona, prevádzku školskej jedálne  a výdajnej 
školskej jedálne od septembra sme neprerušili, aj napriek tomu, že stav je nasledovný: 
Rok 2013: Originálne kompetencie –schválený a neupravený rozpočet bol: 96 278,00 € 
                                                         -skutočne vyplatené financie obcou     : 53 610,00 € 
                                                          .................................................................................... 
                                                           Dlh Obce za rok 2013                        - 42 668,00 € 
                                                      +  dlhy za roky 2011-2012                     -  71 482,86 € 



                                                      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Celkový dlh Obce naoriginálnych kompetenciách ostáva:                    -114 150,86 € 
Poznámka: 
Škola v rámci konsolidácií za roky 2011,2012 a aj 2013 znížila zadlženosť zo sumy: 
324 000,00 € na sumu 114 150,86 € ( teda o 209 849,14 € iba a na úkor preneseného 
výkonu štátnej správy, na platoch zamestnancov, šetrení energií a získavaní 
mimorozpočtových zdrojov, ako aj pripísaním financií na znevýhodnené prostredie 
zo strany štátu). 
Táto situácia však je už neúnosná a vyčerpali sme všetky vlastné možnosti. Napriek 
tomu sme stále dlžníkmi voči poisťovniam.                 
Tu je nutné uviesť,že vzniknuté dlhy obce voči škole škola splácala  z preneseného výkonu 
štátnej správy a rovnako aj z preneseného výkonu štátnej správy platila náklady na 
originálne kompetencie. 
 

14.Cieľ, ktorý si škola určila v konečnom zámere rozvoja školy za         
   príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:    
   Z analýz plánu práce pre školský rok 2013/2014 sú nasledovné konštatovania: 
  a) ciele a úlohy vytýčené pre školský rok 2013/2014 boli splnené, 
 
  b) aj naďalej je nevyhnutné pokračovať v účinných metódach a formách práce s cieľom   
      odovzdať žiakom vedomosti, zručnosti a  viesť ich k získaniu správnych pracovných  
     návykov v práci v škole a pritom klásť dôraz na stránku celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu, 
 
 c) využívať všetky  učebné pomôcky z programu Phare ´99, Infovek vrátane      
     multimediálnych projektov na CD a v spolupráci s učiteľom informatiky a správcom   
     počítačovej triedy a všetkých sietí  zvládnuť prácu s novými technológiami, MRK II., 
 
 d)  znižovať dvojzmennosť a to modernizáciou, rekonštrukciou budov č. 67,28 a to 
prípadnou nadstavbou o jedno poschodie, čím by mohli vzniknúť 19 nových učební,vrátane  
     zabezpečenia materiálno – technického vybavenia modernými učebnými pomôckami,. 
Tiež je nutné hľadať zdroje na výstavbu a dokončenie projektu rekonštrukcie telocvične 
s triedami praktického vyučovania, na čo sú projekty, 
 
 e) pokračovať v aktivitách výchovného poradenstva, špeciálno–pedagogickej diagnostiky , 
     protidrogovej prevencie a sociálnej práce i voľnočasových aktivitách, 
 
 f) aj naďalej zabezpečiť zaškolenosť 5-6 ročných detí v  MŠ minimálne na 70%, 
 
 g) zapojiť sa s väčšou razantnosťou do aktivít v spolupráci: 
    - s komunitnými pracovníkmi  v Obci Lomnička, 
    - s MV mimovládnej organizácie SPOLU -SLOVENSKO, 
    - s Nízkoprahovým centrom sociálnych služieb v Obci Lomnička, 
 
 h) mimotriednu a mimoškolskú záujmovú činnosť aj naďalej riadiť koncepčne -   
   koordinátorkou voľnočasových aktivít a v rámci týchto prác ostáva cieľová úloha   
vytvoriť Školské  športové stredisko pri ZŠ s MŠ Lomnička, 
 
 i) celú túto oblasť sprofesionalizovať v nadväznosti na profiláciu školy aj s prípadnou  
    zmenou  učebného variantu pre I. a II. stupeň ZŠ, 
 
 j) úzko spolupracovať s rodinou, mimoškolskými inštitúciami, zriaďovateľom s cieľom  



   pomáhať všetkým deťom MŠ, žiakom ZŠ a ŠT, ktorí sú zo znevýhodneného a sociálne  
   zanedbaného rodinného prostredia, viesť ich k správnej profesionálnej orientácii, 
   -viesť a vysvetľovať dôležitosť dodržiavania legislatívy SR vo vzťahu k plneniu povinnej 
     školskej dochádzke, 
 
 
 k) aj naďalej realizovať Zákon o dotáciách MPSVaR SR v jeho dvoch oblastiach, 
    º)  školské stravovanie, 
    º)  školské pomôcky,    
 
 l)  v spolupráci s Farským úradom v Lomničke, Biskupským úradom v Spišskej Kapitule  
     sme vytvorili podmienky pre vstup charitatívnych inštitúcií aj misijného poslania, 
     a to príchodom Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi v počte 5. 
     Z nich  3 pracujú od šk. roka 2013/2014 v ZŠ s MŠ Lomnička a  na Obecnom 
     úrade v Lomničke 1 a 1 v Nízkoprahovom centre sociálnych služieb. 
     Očakávame pomoc nielen odbornú, ale predovšetkým a v prvom rade duchovnú a tiež 
     podľa možností aj charitatívnu.  

 

15 . Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a  oblasti, v ktorých 
sú nedostatky a je potrebné zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania  
vrátane  návrhov opatrení: 

 -  niektoré z opatrení sú uvedené v bode č. 14, bod l, k, j, i, h, g, f, e, c, b, 
 -  nedostatky – výsledky : 
º) výstupné testy zo 4. ročníka v školskom roku 2012/2013  
    z  JV a M     IV.A     -      JV     -      3,65 
                         IV.B      -     JV      -      3,35 
                         IV.A      -     M       -      3,80 
                         IV.B      -     M       -      3,10 
 
º) výstupné testy z 5. ročníka v školskom roku 2012/2013 za SJ a L priemer diktátov 4,2    
    priemer testu – 3,82. 
    Na tomto príklade je možné uviesť priepastný rozdiel v úrovni vedomostí žiakov IV.   

   ročníka a žiakov V. ročníka, ktorý je spôsobený prehusteným učivom v 5. ročníku  
   a na celom II. stupni. Jedno z možných opatrení je zaviesť povinne voliteľný predmet :   
   cvičenia zo SJ, prípadne doučovanie, čím sa učivo nielen preopakuje, ale hlavne upevní a      
    tým sa stávajú získané vedomosti trvalejšími. 
   V predmete M výstupné testy žiakov IX. Ročníka sú v priemere nasledovné: 
   º) kombinatorika          -  37,60%  
   º) rovnice                      -  28,45 %  
   º) stereometria              -  33,65% 
   º) geometrické funkcie -  24,60% 
   Kým výstupné testy žiakov IV. ročníka sa pohybujú v známkovom vyjadrení 2-3, o celý  
   1 stupeň sú zhoršené výstupné testy v 9. Ročníku( to poukazuje aj Testovanie Monitor 
2013). 
 
   Aj tu je jednou z možných riešení nápravy okrem 30% - ného redukovania učiva a forma  
   doučovania. 
   Z dlhodobejšej analýzy vstupov a výstupov je možné tiež konštatovať, že dôvody 
neúspechov žiakov a ich  príčiny sú aj v inteligenčnej úrovni, ktorá sa , žiaľ, znižuje- tu je 
problémom rodiny, ktorá viac a viac prepadá chudobe, zlým bytovým podmienkam, 
nedostatku stimulov a dobrých príkladov. 



Toto konštatovanie názorne možno ukázať na výsledkoch vedomostí a psychologických 
vyšetrení žiakov nultých ročníkov: 
 Do základnej školy do 1.ročníka postupuje 10%, do špeciálnych tried sú preradení 14 
žiaci, čo je 24%, 1 žiak, čo je 2% bol neklasifikovaný.  
Aj napriek enormnej snahe učiteliek nultých rodičov, ich asistentiek, iba 73% postupuje do 
základnej školy a to žiaci nultých ročníkov absolvovali 1 rok pred vstupom do ZŠ 
predškolskú prípravu v materskej škole.  
Trend sa ukazuje smerom k špeciálnym triedam -teda mozgová kapacita nám zverených 
detí klesá a smeruje k mentálnej retardácii. Nie retardácii zo zanedbaného prostredia a to 
je varovný signál aj pre pedagógov tejto školy, ale i signálom pre celú spoločnosť, kam táto 
komunita smeruje a bude s tým problém pri profesionálnej orientácii a umiestnení na trhu 
práce. 

 
 
     Kladné výsledky v škole sú hlavne v práci v záujmových útvaroch, reprezentácia školy 
     smerom navonok, vonkajšie a vnútorné materiálno - technické vybavenie, spolupráca s  
     Obecným úradom Lomnička, Farským úradom Podolínec, Kongregáciou školských  
     sestier s. Františka z Assisi, Políciou SR- policajtmi špecialistami v Obci Lomnička, 
     čiastočne aj so SOU, pracoviskom Lomnička,viac ako 90%-né umiestnenie žiakov 
     z rómskych rodín na stredných školách a 8-ročnom  súkromnom gymnáziu v Kremnici. 
Za veľmi prospešné považujeme zapojenie sa (ako spoluorganizátori v spolupráci  
s Obecným úradom v Lomničke) do aktivít, ktorých hlavnými organizátormi sú každoročne 
Farský úrad Lomnička, Kongregácia školských sestier sv.Františka z Assisi,miestna 
komunita Lomnička a Nízkoprahové centrun sociálnych služieb so sídlom v Lomničke. 
Ide o nasledovné aktivity: 

Mesiac aktivita Počet  
účastníkov 

Hlavný 
organizátor 
 a 
spoluorganizátori 

Január 
2013 

1.Dobrá novina-Lomnička 
 
2.Lyžovačka-Ždiar 

15 
 
15 

HO-Farnosť 
a KŠS 
SO-Obec ZŠ s MŠ 
=detto= 

Február 
2013 

1.Lyžovačka-Ždiar 
2.Sánkovačka-Hrebienok 
3.Prednáškyo zodpovednosti 
 k rodičovstvu-Lomnička 

15 
14 
 
20 

=detto= 
=detto= 
 
=detto= 

Marec 
2013 

Púť-Litmanová 
( autobus a 7-miestne auto) 

59 =detto= 

Máj 
2013 

9-dňová duchovná obnova pre chlapcov- 
Ždiar 

14 =detto= 

Jún 
2013 

1.3-dňová duchovná obnova pre dievčatá-
Ždiar 
2.1-dňový výlet do prírody spojený 
s opekačkou-Lomnička 

20 
 
 
30 

=detto= 
 
 
=detto 

Júl 
2013 

Púť do Levoče –autobus a 7-miestne auto 59 =detto= 

August 
2013 

Rómska púť do Gaboltova ( autobus) 50 =detto= 

Celkom: 10 aktivít 311 
účastníkov 
 

 



 
 
    Záporné výsledky v škole sa dotýkajú žiakov, ktorí:   
 

A: vymeškávajú bezdôvodne vyučovanie, na vymeškané hodiny nemajú 
patričné a adekvátne ospravedlnenie ( vážne rodinné dôvody, lekárske 
ospravedlnenia). 
-táto problematika bola celá v časti prospech, dochádzka a správanie za školský rok 
2013/2014 osobitne a podrobne rozobraná. 
 

-  v zmysle zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch. Na základe tejto právnej normy náš 
zriaďovateľ prostredníctvom referátu sociálnych vecí Obce Lomnička v spolupráci 
s ÚPSVaR SR dal podnet na odňatie rodinných prídavkov na dieťa pre 35 rodičov, 

ktoré sa realizovali počas celého školského roka. Zároveň dotknutí rodičia od 
januára 2013 nemali vyplácaný motivačný príspevok ako štátnu dávku. Dôvody 
odňatia rodičovského príspevku boli okrem vymeškaných vyučovacích hodín aj 
ďalšie a to: 

- nevyužívanie prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatrených detí, 
- zanedbaná starostlivosť o maloleté deti, 

Všetci žiaci mali vymeškaných 15 a viac vyučovacích hodín neospravedlnených v jednom 
mesiaci .Do počtu 60 hodín v zmysle citovanej právnej normy ide o priestupok, ktorý rieši 
v správnom konaní obec, 
 
-4 z nich bolo riešených v rámci školského poriadku, nakoľko nenaplnili normu 15 a viac 
neospravedlnených vyučovacích hodín alebo sú v iných kategóriách, ktoré sme uviedli pod 
tabuľkou o správaní -zníženie známky zo správania o dva stupne. 
 
Druhou aktivitou je využitie toho istého zákona pre deti a žiakov, ktorí vymeškali 60 
a viac neospravedlnených vyučovacích hodín do 100 vyučovacích hodín 
neospravedlnených. Naša škola v šk .roku 2012/2013 nepodala na rodičov žiakov 
oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky Obci, ktorá má daný problém 
spravidla riešiť do 30 dní, najneskôr do 2 rokov od podania. 

 
 
Treťou aktivitou je využitie toho istého zákona pre deti a žiakov, ktorí vymeškajú 100 
hodín a viac  nepretržite, škola podáva podnet Obci a Obec PZ SR, ktorý daný prípad 
rieši v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

     PZ SR dané správne konanie rieši v zmysle Trestného poriadku a v  danom prípade ide  
    o trestný čin s možnosťou odsúdenia rodičov až na 2 roky odňatia slobody. 

 Do júna 2013 sme neriešili ani jeden takýto prípad v ZŠ s MŠ Lomnička. 
 

B: sú dlhodobo neprítomné na vyučovaní z dôvodu ospravedlnenej 
neprítomnosti kvôli chorobe alebo vážnym rodinným problémom, alebo sú 
krátkodobo či dlhodobo mimo územia Slovenskej republiky. 

-táto problematika bola podrobne rozobraná v časti prospech, správanie a dochádzka. 
 
V školskom roku 2013/2014 neišlo o priemerne vysoký počet chýbajúcich detí a žiakov, ale 
oproti predchádzajúcemu školskému roku sa dochádzka výrazne zhoršila, hlavne sa zvýšil 
počet neospravedlnených vyučovacích hodín. Aj počet ospravedlnených vyučovacích hodín 
výrazne vzrástol, 
 



C: majú vážne výchovné alebo vzdelávacie problémy. 
 
Z celkového počtu 684 žiakov ide o 7 integrovaných žiakov čo činí 1,02%,, z nich 7 v 
základnej škole a 0 v špeciálnych triedach.  
Títo žiaci pracujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu a sú hodnotení  
slovne. 
Z celkového počtu žiakov sme v školskom roku 2012/2013 riešili výchovnými opatreniami 
19 žiakov II .stupňa, ktorí kvôli správaniu, ktoré nie je v súlade so školským poriadkom, 
mali zníženú známku zo správania o dva stupne  a tiež) dievčatá, ktoré tiež porušili školský 
poriadok a majú zníženú známku zo správania o dva stupne  kvôli predčasnému 
otehotneniu. 
V prípade predčasných tehotenstiev a iných vážnych deliktov vedenie školy na návrh 
triedneho učiteľa postupuje daný problém obci ako miestne príslušnej inštitúcii na 
riešenie a tá po preskúmaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a PZ SR. 
 
Po doriešení všetkých podnetov vždy žiadame spätnú väzbu, avšak nie vždy ju dostaneme. 
Avšak vyskytujúce sa problémy nikdy nenechávame neriešené a spoluprácu s úradmi 
charakterizujem ako veľmi dobrú i keď nie ich vinou je často neefektívna. 
 
 
Posledným problémom sú trestné podania na maloletých žiakov, ktorí sa dopustili 
rôznych skutkov, ktoré  nie sú v súlade s normami spoločenského správania a PZ SR toto 
protiprávne správanie prešetruje a po prešetrení kvalifikuje buď ako priestupok alebo aj 
trestný čin.  
 
 
V školskom roku 2013/2014 sme  vypracovali 47 charaktreristík na žiakov našej školy, 
títo sú v štádiu vyšetrovania. Vzhľadom k tomu, že nie je vyšetrovanie uzavreté, 
nemôžeme ani uzavrieť postih, nakoľko nám to nedovoľuje náš školský poriadok . 
 
           Z analýzy vyššie uvedených problémov je možné konštatovať, že deti a žiaci, ktorí 
mali problémy alebo sa dopustili menej či viac závažných priestupkov voči školskému 
poriadku, sú z problémových rodín. 
Problémová rodina, okrem materiálneho nedostatku, chudoby, má vnútorný problém, ktorý 
znásobuje aj vonkajší problém ( v snahe dobehnúť materiálnu núdzu), využívajú aj možnosť 
hier na automatoch, kde vzniká závislosť na hrách a vzniká postupný rozpad tradičných 
rodinných hodnôt, ktoré v Obci Lomnička vždy Rómovia zachovávali z generácie na 
generáciu. Ak sa tento závažný problém riešiť nebude, problémov s výchovou detí 

a žiakov bude stále pribúdať. Budú pribúdať žiaci, u ktorých sa bude prejavovať 
agresivita , záškoláctvo, krádeže  a mnohé ďalšie a nebezpečné javy -úžera a pod. 

 
Opatrenie pre zlepšenie riešenia danej problematiky: 
 

a) zriadením funkcie sociálny pedagóg a pedagóg voľného času, aj naďalej určovať 

hlavné oblasti pôsobenia a práce a to v nadväznosti na všetky problémy, ktoré 
vyplývajú zo sociálne zlého postavenia rodín v hmotnej núdzi v Obci Lomnička, 
z ktorých je v ZŠ s MŠ až 75% detí a žiakov. Zároveň doplnením pracovnej náplne 
o protidrogovú problematiku a aktivít, prostredníctvom ktorých je nutné zapojiť 
hlavne deti a žiakov z daných rodím a filozofiou“ Cez deti k rodine“, postupne 
naprávať formáciu školopovinných žiakov, 

 
Termín:          od šk. roka 2014/2015, 



Zodpovedný:  riad. ZŠ s MŠ Lomnička, 
 

b) aktualizovať Školský poriadok pre deti a žiakov, v ktorom bude : 
podrobný postup pri riešení konfliktných situácií, postup pri 
vymeškávaní hodín a spôsob ich ospravedlnenia 
i neospravedlnenia a ďalší postup triedneho učiteľa vo vzťahu 
k riešeniu neospravedlnených vyučovacích hodín, 
 
Termín:            do 15.09.2014, 
Zodpovedný:    riad.ZŠ s MŠ, zástupkyne, výchovná poradkyňa, 
                            
 

c) aj naďalej spolupracovať s relevantnými inštitúciami ohľadom 
riešenia problémových žiakov a detí zo ZŠ s MŠ Lomnička, 

 
Termín: š            školský rok 2014/2015, 
Zodpovední:       všetci PP, osobitne triedni učitelia, 

 
d) aktualizovať  plán kontinuálneho vzdelávania pre pedagógov 

a odborných zamestnancov pre nasledujúci školský rok, 
Termín:               do 15.09.2014, 
Zodpovední:        vedenie ZŠ s MŠ Lomnička, 
 

e) zrealizovať hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona 
o postavení pedagogických a odborných zamestnancov podľa priamej 
nadriadenosti a organizačného a pracovného poriadku   ZŠ s MŠ Lomnička, 

 
Termín:                do 31.08.2014, 
Zodpovední:        priamonadriadení zamestnanci ZŠ s MŠ  
                              Lomnička.                       

 
 
 

16.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenie žiakov na trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie  
štúdium:  
    Všetky údaje sú uvedené v bode č. 3, písmena b) v bode číslo 4,  písmena a, b, c. 

 

17.  Ďalšie informácie o : 
  a) psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania: 
      - škola pracuje na 40% dvojzmennosť, čo komplikuje aj zostavovanie rozvrhov hodín,  
         nástup I. a II. zmeny, II. zmena má skrátené vyučovacie hodiny o 5 minút, 
  b) voľnočasových aktivitách školy – boli uvedené v bode č. 9, 
 
  c) spolupráci školy s rodičmi, poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom – v rámci     
      toho bodu je potrebné uviesť, že medzi školou a rodinou je intenzívny vzťah,        
      navzájom sa informujeme o nám zverené deti ( 4x rada ZRPŠ a 4x Rada školy) 
      a spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v problematických prípadoch. 
Zároveň  realizujeme zákon č.544/2010 aj za priamej spolupráce rodiny a to výberom  

 príspevku za 1 stravovací deň, 
 



 d) vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickým osobami a  
      právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:   
 
       º) ide tu aj o veľmi záslužnú a nenahraditeľnú prácu všetkých nepedagogických      
           zamestnancov školy, tak na úseku správnom, administratívnom, ako aj stravovacom, 
 
      º) tiež aj spolupráca v rámci rímsko-katolíckej cirkvi zapájaním našich žiakov v  
         Nízkoprahovom centre  so sídlom v Lomničke č.19, kde pracujú  krúžky: 
          -  Lektorský klub sv. Hieronyma, 
         -   Klub miništrantov sv. Tarzícia, 
         -   Detský zbor sv. Kataríny, 
         -   Detský zbor. 
 V rámci tejto oblasti sa  mienime podieľať aj na vytvorení  Pastoračného centra, kde budú 
 pôsobiť diecézni kňazi , rehoľné sestry , laický pracovníci- napr. vhodní pedagógovia 
alebo aj nepedagogickí zamestnanci, dobrovoľníci aj   modlitbová skupina. 
         
 V rámci profesionálnej orientácie a prípravou na budúce povolanie je realizovaná aj v  
  rámci intenzívnej spolupráce medzi ZŠ a MŠ Lomnička a SOU v Starej Ľubovni,   
  vysunutom pracovisku Lomnička, kde naši absolventi pokračujú v ďalšom štúdiu  v  
študijných  odboroch. 

 
V Lomničke dňa 26.08.2014 
 
 
                                                                               Mgr. Janka Hanečáková,  
                                                                                      riaditeľka v ZŠ s MŠ v Lomničke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


