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Príhovor riaditeľky školy na začiatku šk. roka 2021/2022

September je už tu a určite všetci máme otázky k režimu 
fungovania škôl. Po uplynulom období chceme, aby ste sa 

vy, žiaci, čo najviac vzdelávali v školách, pretože tu máte priamy 
kontakt s učiteľmi, rovesníkmi a je to to najlepšie prostredie pre 
vaše vzdelávanie. Preto aj je naším snom, aby sa školy nezatvárali 
plošne. 
Stručne 3 hlavné pravidlá k fungovaniu škôl
1. Školy sa nebudú zatvárať plošne, ani na základe Covid automatu 

ani na základe rozhodnutia ministerstva školstva. MŠVVaŠ SR 
usmerňuje, že v prípade pozitivity sa zatvoria len individuálne 
triedy v súlade s pravidlami RÚVZ a tie prejdú na dištančnú výučbu. 
Zároveň upozorňuje, že pri pozitívnom dieťati pôjdu jeho kontakty 
na 10 dní do karantény. Takže žiaci môžu byť viac offline ako v škole. 
Preto buďme zodpovední, a ak bude potrebné, každý pondelok máte 
možnosť otestovať svoje dieťa Ag samotestom. 

2. Budeme sa riadiť upraveným Školským semaforom, ktorý 
už dobre poznáme z minulého roka - v ňom sa napríklad odporúča 
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu či realizovať ranný filter a nosiť 
rúško.

3. Pri pozitívnej osobe a karanténe sa riadime vyhláškami RÚVZ.  
Nezavádzame nové obmedzenia v tejto veci, všetko vyplýva z 
vyhlášok RÚVZ. Podľa nich pri pozitívnej osobe idú tí, ktorí s ňou 
boli 2 dni pred testovaním v kontakte, do domácej karantény.

Ani tento školský rok určite nebude taký, aký by sme si predstavovali 
a priali. Urobili sme maximum pre jeho zdarný priebeh. Dali sme sa 
zaočkovať, aby sme chránili seba i svojich blízkych.  Niektorí ešte plní 
dojmov z trojtýždňovej letnej školy, poniektorí dosť rozčarovaní zo 
zvyšujúceho sa počtu infikovaných i fázy ostražitosti bardejovského 
okresu, ale všetci dnes spoločne začíname. Slávnostne otváram nový 
školský rok 2021/2022 a všetkých Vás v Základnej škole Lenartov 
srdečne vítam. Zvlášť vítam 23 nových žiakov 0.A a 0.B a želám 
im, aby sa každý deň do školy tešili. Do nového školského roka nám 
všetkým prajem veľa úspechov, energie a hlavne radosti zo spoločnej 
práce žiakov, učiteľov, rodičov i zriaďovateľa.

Poďakovanie patrí i Obci Lenartov, ktorá zodpovedne zabezpečuje 
materiálno-technické podmienky školy. Ďakujeme i pani upratovačke 
za vzorné upratanie tried, p. učiteľkám a pedagogickým asistentom, 
ktorí nám pripravili interiér školy.

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ
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0. A
Tr. učiteľ: Ing. Gombitová
pedag. asistent R. Maliňaková 

0. ročník 11 žiakov
            

dopoludnia
0.B
Tr. uč: Mgr. Malegová
pedag. asistent: P. Bilý

0. ročník 12 žiakov
                    

 dopoludnia
I.A
Tr. uč: PhDr. Hnatková

1. ročník 8 žiakov / z toho 8 SZP 
dopoludnia

I.B trieda 
Tr. uč: Mgr. Frandoferová
pedag. asistent: P. Bilý

1. ročník 8  žiakov/7 SZP + 1 ind. 
začl..           špecializovaná                         
                        dopoludnia

II.A
Tr. uč: Mgr. Renčková

2. ročník 12 žiakov/ 10 SZP+ 1 ind. 
začl.                 popoludní

II.B trieda 
Tr. uč: Mgr. Vašičkaninová
ped.asistent: Mgr.Bereščáková
pedag.asistent: Maliňaková 

2. ročník 6 žiaci / z toho 4 var. B
špeciálna tr.    
                       popoludní

III.B trieda 
Tr. uč: Mgr. Kašinová

3. ročník 9 žiakov ZZ / 1 var. B
špeciálna tr.     
                        popoludní 

III.A-IV.A 
Tr. uč: Mgr. Dudrová
ped.asistent: Mgr.Bereščáková

3. ročník
4. ročník

9 žiakov/ z toho 7 SZP 
8 žiakov / z toho 8 SZP                                     
                        popoludní                       

IV.B
Tr. učiteľ: Mgr. Petriková

4. ročník 9  ZZ žiakov/1 var. B                               
špeciálna tr.  
                        dopoludnia            

Organizácia vyučovania a rozdelenie tried

Počet žiakov školy: 92 žiakov zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia. Žiaci sa budú vyučovať v 9 triedach / z toho v 0. ročníku, v 
1 špecializovanej triede 1.B, 3 špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a 
v 3 bežných triedach, z toho v 1 spojenom ročníku
Dvojzmenná prevádzka:  
Dopoludnia 5 tried                                                             48 žiakov          
Popoludní   4 triedy  II.A, II.B, III.B, III.A-IV.A              44 žiakov 
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   Aj v tejto náročnej covidovej situácii sme v rámci Európskeho týždňa 
športu  nabádali žiakov k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu 
súťažou o titul Najlepší skokan cez švihadlo, z dôvodu epidemiologic-
kých opatrení  len v rámci tried v exteriéri.

Európsky týždeň športu



5 

V súvislosti s témou Hovorme o jedle 
žiaci diskutovali o zdravej výžive a tvorili 
rôznorodé výrobky a výtvarné práce.

HOVORME O JEDLE
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S koordinátorom prevencie patologických javov pri príležitosti 
Dňa mlieka žiaci sledovali prezentáciu, oboznámili sa s 

procesom distribúcie mlieka od podojenia až na pult obchodu, 
vytvorili nástenku Cesta mlieka, ochutnávali mliečne výrobky. 
Súťažili, kto prvý vypije cez slamku pohár mlieka alebo zje jablko 
v rámci Dňa jablka.  

DEŇ MLIEKA
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Keďže mesiac október je aj Mesiacom úcty k 
starším, nezabudli sme ani na tých, ktorí nám 
vytvorili súčasné hodnoty. Žiaci z lekárskych 
paličiek vyhotovili darček — rámček, kde 
dokreslili svojich starých rodičov a vypísali 
ich charakterové vlastnosti.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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Zábavu i poučenie žiakom poskytla práca s plastelínou, ktorú 
sme so spoluúčasťou Obce Lenartov získali z projektovej vý-

zvy Svet plastelíny. Veď prečo nie? S tak jemnou, voňavou a 
pestrofarebnou plastelínou žiaci ešte nepracovali. Okrem toho, 
že zlepšuje manuálne zručnosti, kreativitu, fantáziu a predstavi-
vosť, schopnosť pozorovania, koordináciu očí a rúk tak dôležitú 
pre písanie, uľahčuje aj pochopenie priestorových foriem a tva-
rov. Pomocou plastelíny deti ľahšie pochopia guľaté, obdĺžnikové 
a štvorcové tvary.

SVET PLASTELÍNY
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SPOLU MÚDREJŠÍ 2

V škole sa naplno rozbehla re-
alizácia schválenej žiados-

ti o poskytnutie prostriedkov 
z Plánu obnovy a odolnosti na 
program Spolu múdrejší 2 za-
meraný na zmierňovanie dopa-
dov pandémie vo vzdelávaní žia-
kov základných škôl.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Naši druháci sa v novembri 
zapojili do výtvarnej súťa-

že, ktorú vyhlásila spoločnosť 
Gas Família, s.r.o., Stará Ľu-

bovňa. Jednotlivé témy sa 
týkali práce v záhradách, 
zdravia na tanieri a spra-

covania ovocia. Timea 
Heráková bola žiačka 
2.A triedy, ktorej prácu 

sme zaslali do menovanej 
súťaže.
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ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ 
v školách 2021 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvo-
jového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 

bolo MŠVVaŠ SR v stanovenom termíne predložených spolu 49 
projektov. Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu 
projektov navrhla p. ministrovi prideliť finančné prostried-
ky desiatim projektom v celkovej sume 25 000 €. Medzi nimi 
bol aj projekt ZŠ Lenartov s dotáciou 2 900 eur zameraný na 
zlepšenie dochádzky žiakov.
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Aj tento rok nás Osmijanko pri príležitosti Medzinárodného 
dňa knižníc pozval do literárnej záhrady, v ktorej pravidel-

ným čítaním kníh a časopisov vytvárame s deťmi zábavnú atmo-
sféru, priestor pre rozprávanie o tom, čo sa dozvedeli. Chceme 
podporiť nielen radosť z čítania, ale i dispozície a myšlienky k 
tvorivej aktivite žiakov ― tú budú potrebovať vo všetkých sfé-
rach života.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC 
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ZOBER LOPTU, NIE DROGY

Pri príležitosti Dňa boja proti drogám koordinátorka prevencie 
patologických javov ozrejmila žiakom čo sú drogy a čo medzi 

nich patrí. Formou prezentácie poukázala na negatívny vplyv na 
organizmus a zdravie človeka. V rámci spätnej väzby spoločne 
vypracovali  PL, kde sa dozvedeli, ktoré orgány poškodzujú drogy, 
vyriešili tajničku, zhotovili nástenku a nakreslili si, ako prospešne 
trávia svoj voľný čas (pohybom) nie drogami.
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MIKULÁŠ

Príjemnou predzvesťou príchodu Mikuláša bola príprava 
vlastnoručne zhotovených darčekov do Mikulášskeho ba-

záru, kde si žiaci darček samostatne vybrali. Bolo že to rados-
ti! O to viac, keď prišiel dlho očakávaný Mikuláš, vypočul si 
básničky a rozdal svoje balíčky.
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   ✳ Redaktor - Mgr. Iveta Petriková
✳ Redakčná rada - žiaci 1.-4. ročníka

✳ Jazyková úprava - Mgr. Mária Frandoferová
✳ Grafická úprava - Mgr. Jana Vašičkaninová

Želáme Vám Vianoce plné štedrosti, lásky a 
pokoja, úspešný a šťastný nový rok. 


