
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 

faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 

Adresa školy 913 21 Trenčianska Turná 

Telefón 032/6585221 mobil: 0908928775 

E-mail skola@zstrencturna.edu.sk 

www stránka školy zstrencturna.edu.sk 

Zriaďovateľ Obec Trenčianska Turná 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ PaedDr.Beáta Sabová 0326585221 0908928775 bea.sabova@gmail.com 

ZRŠ - 1- st. ZŠ Mgr. Oľga Závacká 0903966939 0908928775 ozavacka@gmail.com 

ZRŠ - 2. st. ZŠ Mgr. Katarína Masaříková 0903460911 0908928775 masarina@gmail.com 

ZRŠ - MŠ PhDr. Alena Porubanová 0326585183 0901704879 a.porubanova@gmail.com 

Vedúca ŠKD Mgr. Janka Poláčková 0326585221 0908928775 jane.johanka@gmail.com 

Vedúca ŠJ Janka Kubišová 0326585413 - jana.kubisova@szm.com 

Vedúca THÚ Janka Filinová 0326585221 0915202523 jana.filinova@centrum.sk  

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Štefan Marcinek 

podpredseda PaedDr. Milena Mutňanská 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Milena Mutňanská 

  Katarína Blažejová 

ostatní zamestnanci Janka Maňová 

zástupcovia rodičov Ing. Peter Boleček 

  Bc. Jozef Bajza 



  Ing. Marcela Kanabová 

  Mgr. Dalibor Laborecký 

zástupca zriaďovateľa Mgr. Janka Poláčková 

  Ján Oravec 

  Mgr. Vladimír Zvalený 

  Mgr. Štefan Marcinek 

Poradné orgány školy 

Gremiálna porada: riaditeľka školy, pedagogické zástupkyne, vedúca THÚ, vedúca ŠJ, vedúca 

ŠKD, výchovná poradkyňa 

Kolégium riaditeľky školy: riaditeľka školy, pedagogické zástupkyne ZŠ, výchovná poradkyňa, 

vedúce predmetových komisií a metodického združenia 

Sekcia triednych učiteľov: triedni učitelia všetkých tried 1. a 2. stupňa, špeciálny pedagóg 

Pedagogická rada ZŠ: všetci vyučujúci, asistentky učiteľa, špeciálny pedagóg, vychovávateľky 

Pedagogická rada MŠ: všetci vyučujúci 

Názov MZ a 

PK 
Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické 

združenie 

Mgr. Martina 

Martiníková 
predmemety 1. stupňa 

primárne 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Terézia 

Bučková 
chémia, biológia, geografia 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Monika 

Oprchalová 

slovenský jazyk a literatúra, praktické cvičenia 

zo slovenského jazyka, dejepis, projekty, 

občianska náuka 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Katarína 

Dudáková 

matematika, fyzika, informatika, praktické 

cvičenia z matematiky 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

Mgr. Denisa 

Sieklová 
anglický, nemecký, francúzsky jazyk 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Predmetová 

komisia 

PaedDr. 

Dagmar 

Orságová 

náboženská výchova, etická výchova, výchova 

umením, telesná výchova, hudobná výchova, 

pracovné vyučovanie, svet práce, technika 

nižšie stredné 

vzdelávanie 

Metodické 

združenie 

Bc. Iveta 

Marcinátová 
školský klub detí   

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 



Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 392 

Počet tried: 18 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

počet žiakov 45 38 43 41 58 37 45 42 43 392 

z toho ŠVVP   1 2 2 4   2 3 3 17 

z toho v ŠKD 37 37 30 28 1   1     134 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 

údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom 

prijatí na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 47/počet dievčat 24 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2015: 47/ počet dievčat 27 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2 / počet dievčat 0 

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

Počet žiakov 170 58 37 46 41 43 395 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 

údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 2 1 10 28 4 1 1 47 

prijatí 2 1 10 28 4 1 1 47 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 



Trieda ANJ AjPC BIO CzM CSJ DEJ ETV FJn FRJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF 

1.A 1           1         1       

1.B 1,18           1         1       

2.A 1,05           1         1   1   

2.B 1,21                     1   1   

3.A 1,33           1         1   1   

3.B 1,14           1         1   1   

4.A 1,8                     1   1   

4.B 1,71           1         1   1   

5.A 2,07   1,61     1,86 1       1,96 1     1,04 

5.B 2,03   2,17     2,27 1       1,97 1     1,03 

6.A 2,42   2,37     2,16     1,8 1,68 2,05 1,05       

6.B 2,11   2,22     2,22 1   1,5 1,67 2,11 1       

7.A 2   1,65     1,96 1   2,11 2,09 1,78 1 1,7   1 

7.B 1,95   1,45     2 1   2 1,73 1,73 1 1,55   1 

8.A 2,18   2,18     2,32 1   1,6 2,05 1,59   2,18   1 

8.B 2   2,05     2,25 1   1,67 2,25 1,85   2,2   1,2 

9.A 1,95   1,95     2,05     1,82 1,95 1,77   2,05   1,09 

9.B 2,57   2,38     2,43 1   2,57 2,43 1,76   2,43   1 

 

Trieda KAJ KAJn MAT NBV NEJ NJn NJv OBN OBV PCV PRB PRB PsP PsPn PVC 

1.A     1,1 1                       

1.B     1,27 1                       

2.A     1,21 1                       

2.B     1,42 1                       

3.A     1,52 1                       

3.B     1,18 1                       

4.A     1,7 1                     1 

4.B     1,62 1                     1 

5.A     2,07 1                       

5.B     2,37 1                       

6.A     2,53 1 1,64     1,21             1 

6.B     2,44 1 1,31     1,06             1 

7.A     2,3 1 1,79     1,7               

7.B     2,09 1 1,71     1,41               

8.A     2,59 1 1,82                     

8.B     2,6 1 1,92                     

9.A     1,9 1 2,11     1,68               

9.B     2,86 1 2,64     2,05               

 

Trieda XCB XCD PCF XCG XCM XSJ PRP PDA PJK PRV P1 RUJ SJL SPR SGN 

1.A                   1,15     1,45 1   

1.B                   1,05     1,41 1   



2.A               1,26         1,58 1   

2.B               1,05         1,42 1   

3.A               1,43         1,29 1 1 

3.B               1,05         1,27 1 1 

4.A               1,4         1,55 1,05 1 

4.B               1,71         1,9 1 1 

5.A                         2,43 1   

5.B                         2,27 1   

6.A                         2,58 1   

6.B                         2,22 1   

7.A                         2,26 1   

7.B                         2,36 1   

8.A                         2,55 1   

8.B                         2,3 1,05   

9.A                         2,41 1   

9.B                         2,67 1,1   

 

Trieda Son SEE TEH THD TSV TEV VLA VUM VYV ZTV ZEM 

1.A         1       1     

1.B         1       1     

2.A           1 1,21   1     

2.B           1 1,32   1     

3.A           1 1,24   1     

3.B           1 1,05   1     

4.A           1 1,55   1     

4.B           1 1,57   1     

5.A       1 1       1     

5.B       1 1       1     

6.A         1       1     

6.B         1       1     

7.A   1   1 1       1     

7.B   1   1 1       1     

8.A   1   1 1     1       

8.B   1   1 1     1       

9.A         1             

9.B         1             

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 22 20 0 2 

1.B 23 22 0 1 



2.A 19 19 0 0 

2.B 19 19 0 0 

3.A 21 21 0 0 

3.B 22 22 0 0 

4.A 20 20 0 0 

4.B 21 21 0 0 

5.A 28 28 0 0 

5.B 30 30 0 0 

6.A 19 19 0 0 

6.B 18 18 0 0 

7.A 23 23 0 0 

7.B 22 22 0 0 

8.A 22 22 0 0 

8.B 20 20 0 0 

9.A 22 22 0 0 

9.B 21 21 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1.A 22 1257 57,14 1257 57,14 0 0,00 

1.B 23 989 43,00 989 43,00 0 0,00 

2.A 19 1336 70,32 1336 70,32 0 0,00 

2.B 19 1088 57,26 1088 57,26 0 0,00 

3.A 21 1284 61,14 1284 61,14 0 0,00 

3.B 22 1629 74,05 1629 74,05 0 0,00 

4.A 20 982 49,10 982 49,10 0 0,00 

4.B 21 1389 66,14 1389 66,14 0 0,00 

5.A 28 1688 60,29 1688 60,29 0 0,00 

5.B 30 1424 47,47 1424 47,47 0 0,00 

6.A 19 1183 62,26 1183 62,26 0 0,00 

6.B 18 1093 60,72 1093 60,72 0 0,00 

7.A 23 1360 59,13 1356 58,96 4 0,17 

7.B 22 1803 81,95 1801 81,86 2 0,09 

8.A 22 1337 60,77 1324 60,18 13 0,59 

8.B 20 1435 71,75 1391 69,55 44 2,20 

9.A 22 1632 74,18 1630 74,09 2 0,09 

9.B 21 2185 104,05 2185 104,05 0 0,00 



Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Národný priemer v% 

Testovanie5/ SJL 53 66,76% 66,62% 

Testovanie5/ MAT 53 65,91% 61,99% 

Testovanie9/SJL 42 63,6% 62,6% 

Testovanie9/MAT 42 69,7% 52,8% 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Kurz Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 2 2 2 2 2   18 

ISCED1 2 2 2 2             8 

ISCED2         2 2 2 2 2   10 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 2 45 0 

Bežných tried 16 347 17 

        

Spolu 18 392 17 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

ZŠ         

1. TPP 14 9 12,48 8,73 

2. DPP 18   16,48   

Znížený úväzok z 

r. 1 a 2 
5 2 1,96 0,73 

ZPS z r. 1 a 2 1 2 1 2 



          

ŠKD         

1. TPP 5   4,4   

znížený úväzok z 

r. 1 
2   1,4   

ZPS z r. 1  1   0,8   

          

MŠ         

TPP 8 2 8 2 

DPP 1   1   

          

          

ŠJ         

TPP   7   7 

 

Zamestnanci školy - školský rok 2015/2016 

Stav k 30. 6. 2016 

P. č. Trieda Triedny učiteľ 

1.   1. A Mgr. Jaroslava Porubanová 

2.   1. B Mgr. Martina Martiníková 

3. 2. A Mgr. Andrea Černická 

4. 2. B Mgr. Mária Ševčíková 

5. 3. A Mgr. Tomáš Mego 

6. 3. B PaedDr. Milena Mutňanská 

7. 4. A Mgr. Mária Godovičová 

8. 4. B Mgr.  Adriana   Zelenková 

9. 5. A Mgr. Soňa Gazdíková 

10. 5. B PaedDr. Dagmar Orságová 

11. 6. A Mgr. Monika Oprchalová 

12. 6. B Mgr. Michaela Holíčková 

13. 7. A Mgr. Paulína Porubanová 

14. 7. B Mgr. Denisa Sieklová 

15. 8. A Mgr. Katarína Boková 

16. 8. B Mgr. Barbara Brňová 

17. 9. A Mgr. Terézia Bučková 

18. 9. B Mgr. Peter Páleš 



                                                                       

Učitelia bez triednictva 
1. PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka 

školy 
2. Ing., Mgr. Katarína Masaříková – 

zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň 
3. Mgr. Oľga Závacká – zástupkyňa RŠ 

pre 1. stupeň 
4. Mgr. Tatiana Ferancová 
5. Mgr. Jana Danišová 
6. Mgr. Jarmila Petrulová 
7. Mgr. Jozef Marko 
8. Mgr. Veronika Chovancová 
9. Mgr. Róbert Matúš 

Asistenti učiteľov 
10. Mgr. Tatiana Baginová – špeciálny 

pedagóg 
11. Mgr. Dominika Mináriková 
12. Mgr. Anna Kucharová 
13. Bc. Jana Hrušovská 
14. Bc. Renáta Oravcová 

  

Materská dovolenka 
1. Mgr. Katarína Dudáková 

2. Mgr. Monika  Šebestová 

3. Mgr. Erika Hrnčárová 

Vachánková 
4. Mgr. Eva Murcinová 

5. Bc.  Adriana Ondrášková 

6. Mgr. Miroslava Filáčková 

7. Mgr. Alexandra Hálová 

8. Mgr. Diana Ďurčová 

9. Mgr. Monika Serišová 

10. Mgr. Katarína Marková 

  

P.č. Technicko – hospodársky úsek 

ZŠ 
1. Ekonómka 

školy – vedúca 

THP úseku 

Janka 

Filinová 

2. Hospodárka 

školy 
Jarmila 

Straková 
3. Upratovačka pre Lenka 



1. stupeň Sýkorová 

4. Upratovačka pre 

2. stupeň 
Milada 

Berešová 
5. Upratovačka pre 

športovú halu 
Jarmila 

Hudeková 
6. Školník, kurič Jozef Ježík 

7. Správca 

počítačov 
Ján Čekan 

  

  

  

  



  

Oddelenia Školský klub detí 

Vychovávateľky 

1. Bc. Iveta Marcinátová 

2. Mgr. Karolína Reháková 

3. Mgr. Janka Poláčková 

– vedúca ŠKD, 

výchovná poradkyňa  

4. Mgr. Zuzana Balážová 

5. Bc. Jana Hrušovská 

  

P.č. Materská škola 

Učiteľky 

1. PhDr. Alena Porubanová – 

zástupkyňa RŠ pre MŠ  

2. Mgr. Silvia Zemánková 

3. Gabriela Porubanová 

4. Mgr. Miroslava Galiková 

5. Božena Chudadová  

6. Gabriela Bulková 

7. Margita Suchánková 

8. Katarína Blažejová 

  THP úsek MŠ 

9. Anna Prochácková - školníčka 

10. Viera Husárová - upratovačka 

  

P.č. Školská jedáleň 

1. Vedúca ŠJ Janka Kubišová 

2. Hlavná 

kuchárka 

Janka Maňová 

3. Kuchárka Eva Mutňanská 

4. Kuchárka Katarína Porubanová 

5. Kuchárka Vladimíra Šedivá 

6. Kuchárka Magda Hrušovská 

7. Kuchárka Daniela Horňáková 

  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 28 28 



vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa   5 5 

        

spolu 0 38 38 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Vzdelávanie Predmet Počet hodín týždenne 

primárne - 1. stupeň informatická výchova 4 

spolu   4 

nižšie stredné vzdelávanie technika 4 

  svet práce a technika 7 

  pracovné vyučovanie 2 

  informatika 4 

  biológia 7 

  geografia 2 

spolu:   31 

%neodborne odučených hodín   5,5% 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je podrobne spracováné v pláne 

kontinuálneho vzdelávania, ktorý schválil zriaďovateľ školy - Obec Trenčianska Turná 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1.kvalifikačná skúška 4 

2.kvalifikačná skúška 1 

funkčné vzdelávanie 4 

špecializačné vzdelávanie 1 

aktualizačné vzdelávanie 27 

adaptačné vzdelávanie 2 

inovačné vzdelávanie 12 

kvalifikačné vzdelávanie 1 

prípravné atestačné vzdelávanie 3 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

SÚŤAŽE   v školskom roku 2015/2016  

Dátum Súťaž Triedy/ ročník Zodpovedný 



30.9. Cezpoľný beh Výber st. žiakov P. Páleš 

15.10. Florbal – zákl. kolo Výber st. žiakov – bez 

postupu 

P. Páleš 

16.10. Súťaž v poskytovaní prvej pomoci 

žiakov ZŠ v OC Laugaricio v TN 

Zdravotné hliadky 

1. miesto 

3. miesto  

Spolu 16 družstiev 

T. Bučková 

16.11. Príroda, životné prostredie a deti – 

výtvarná súťaž 

Ocenená práca Patrik 

Fabo, 7.A 

M. Holíčková 

Október Spoločenstvo stromov – 

environmentálna súťaž vyhlásená 

Stromom života 

3. miesto B. Samáková 

16.11. Školské majstrovstvá 

Trenčianskeho kraja v zrýchlenom 

šachu 

P. Kováčová, 7.B – 3. 

miesto s postupom do 

celoslov. kola 

E. Polák 

20.11. Náboj Junior - súťaž družstiev 

v riešení matematických 

a prírodovedných úloh v PGJB v 

Trenčíne 

Výberové zmiešané 

družstvo – obsadili 6. 

miesto z 10 

účastníkov 

K. Dudáková 

14.12. Festival vody 2015, BVS Bratislava 3-členné družstvo 7. 

ročník 

B. Brňová 

19.1. Okresné kolo Matematickej 

olympiády 

5. roč. D. Venglik, R. 

Gajdúšek, N. 

Stropková 

Obsadili 16.-23. 

miesto 

Úspešní riešitelia: D. 

Venglík a N. 

Stropková 

T. Ferancová 

4.2. Okresné kolo geografickej 

olympiády v ZŠ Kubranská, 

Trenčín 

J. Marcinech 9.B- 

úspešný riešiteľ; 

O. Vlk, J. Vlk, T. 

Fislová, D. Venglík, 

O. Mikolášek – 

obsadili stredné 

pásmo 

D. Sieklová 

17.2. Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2. kategória –poézia: 

1. D. Venglik, 2. N. Stropková, 3. 
P. Šinská a L. Husárová 

2. kat.- próza: 1. A. Hrnčárová, 2. 
P. Kováčová, S. Ždrnja, 3. R. 

Pločicová, T. Fislová 

3. kat. – poézia: 2.V. Alakšová, 3. 

M. Oprchalová,  

S. Gazdíková,  

P. Porubanová 



T. +K. Ďuráčiové 

3.kat. – próza: 2. D. Talian 

19.2. Vesmír očami detí – výtvarná súťaž Ocenené práce  

B. Godovič, 4.B 

O. Závacká, M. 

Martiníková, M. 

Godovičová 

M. Holíčková 
8.3. Hrdina remesla – technická súťaž 

žiakov ZŠ 
T. Kňažek – 1. 

miesto v sekcii 

Robotika 

M. Červeňan - účasť 

P. Páleš 

11.3. Obvodné kolo Hviezdoslavov 

Kubín 

Postup do okresného 

kola, kat. 1. próza, 

Aurélia Tomková, 3.B 

–  

  

18.3. Okresné kolo Hviezdoslavovho 

Kubína  v Melčiciach 

Aurélia Tomková – 2. 

miesto 

J. Poláčková 

22.3. Šachový turnaj žiackych družstiev 

v Dubnici nad Váhom 

P. Kováčová, M. 

Červeňan, 7.B; D. 

Jurík 2.B – 14. miesto 

E. Polák 

5.4. Turnaj vo futbale mladších žiakov 

v Jastrabí 

Výber žiakov J. Danišová 

10.4. Súťažná prehliadka folklórnych 

speváckych súborov, T. Turná 

Štvorlístok, umiestili 

sa v striebornom 

pásme 

B. Sabová 

18.4. Turnaj vo futbale starších žiakov – 

T. Turná – postup do vyššieho kola 

Výber starších žiakov P. Páleš 

19.4. Turnaj vo futbale starších žiačok T- 

Turná 

Výber starších žiačok J. Danišová 

20.-21.4. Trenčiansky robotický deň – 

Výstavisko Trenčín 

Krúžok RoboLab 

1. miesto Driver B T. 

Ľ. Kňažek a Jakub 

Jančo, 9.B 

P. Páleš 

22.4. Finále futbal starších žiakov, ZŠ 

Novomeského Trenčín 
Výber starších žiakov 
– 4. miesto vo finále (z 
20 družstiev!) 

P. Páleš 

27.4. MC´Donald Cup – futbalový turnaj 

mladších žiakov na ZŠ 

Novomeského v Trenčíne 

Výber mladších 

žiakov; účasť 

P. Páleš 

29.4. Súťaž mladých záchranárov 

Červeného kríža v ZŠ 

Novomeského, Trenčín 

Zdravotné hliadky, 

obsadili  4. miesto zo 

16 družstiev 

T. Bučková 

4.5. Súťaž mladých záchranárov CO – 

Dubník, Stará Turá 

Zdravotné hliadky – 2. 

miesto získali mladší 

T. Bučková 



žiaci 

10. 5. Hokejbal najmladších žiakov – okresné 

kolo 
Žiaci 1.-3. ročníka           

1. miesto 

M. Hála 

17. 5. Atletika žiaci – okresné kolo Výber žiakov 2. 

stupňa – 1. miesto beh 

na 60m a 300m 

Tadeáš Kňažek 

s postupom do 

krajského kola 

P. Páleš 

25.5. Hokejbal mladších žiakov – okresné kolo Žiaci 4.-7. ročníka – 3. 

miesto, najlepší strelec  

turnaja Rudolf 

Gajdúšek, 5.B 

M. Hála 

31.5. Krajské kolo súťaží v atletike T. Kňažek 2. miesto 

v krajskom kole 

v behu na 60m. 

P. Páleš 

9.6. Talent Trenčianskeho kraja – 

ocenenie vybraných talentovaných 

žiakov 

Tadeáš Kňažek za 

úspechy v robotike a 

atletike 

P. Páleš 

Máj  Dedinka jako maluvaná – výtvarná súťaž 

organizovaná ako súčasť festivalu 

Stretnutie priateľov 2016 

Ocenené práce: 

1. stupeň: 
1.        Martin Michalec 1.B 
2.        Andrej Ondris 4.B 
3.        Vanesa Ferová 4.B 

2. Stupeň: 
1.        Terézia Fislová 7.A 
2.        Rebeka Pločicová 5.B 
3.        Lívia Moravčíková 7.A 

Cena za kolektívnu prácu: 

1.A , 1.B 

Cena riaditeľky: Laura Stropková 

6.B 

Cena starostu obce: Karolína 

Patková 4.B 

  

28.-29. 

6. 

Školská olympiáda  1. , 2. stupeň a 

dôchodcovia 
B. Sabová, P. 

Páleš, J. Danišová 

  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Mesiac Preventívne programy 
SEP          14. 9. 2015 Deň dopravnej výchovy  

         14. 9. 2015 teoretická časť účelového cvičenia a didaktických hier 

(prvá pomoc, požiarna ochrana, dopravná výchova, civilná obrana, sexuálna výchova – 

beseda pre žiakov 9. ročníka o zodpovednosti v oblasti vzťahov...) 



         14. 9. 2015 beseda o právnom povedomí mladých občanov SR  v ODA v Trenčíne, 8. 

ročník, moderované A. Banášovou 
OKT           28. 10. 2015 účelové cvičenie v prírode realizované v spolupráci s armádou SR – 2. 

stupeň  

         28. 10. 2015 Do prírody so starými rodičmi (didaktické hry) – 1. stupeň 

         Začiatok krúžkovej činnosti – zmysluplné využívanie voľného času 

         19. 10. 2015 výchovný koncert agentúry LETart productin  

1. stupeň – Aby telo nebolelo – zdravý životný štýl, prevencia závislostí a šikanovania 

2. stupeň – Križovatky vlastných ciest – prevencia sociopatologických  javov a závislostí ) 

         Projekt Záložka nás spája - multikultúrna výchova 

         Správaj sa normálne, celoročný projekt pre žiakov 5. ročníka organizovaný v spolupráci 

s PZ SR (preventistka kpt. Mgr. Danka Adámiková) 
NOV          13, 11. 2015 Noc v škole 2. stupeň – Noc s remeslami (pečenie medovníkov, výroba 

nábytku z odpadového materiálu, výroba vianočných dekorácií; zamerané na tímovú 

prácu, vytváranie sociálnych vzťahov žiak - žiak, učiteľ - žiak) 

         11. 11. 2015 Svätomartinský lampiónový sprievod – vytváranie vzťahov učiteľ – rodič- 

žiak – obec; spoločné zmysluplné trávenie voľného času 

         23. 11. 2015 – Čas premien, Na prahu mužnosti, Chlapci sú z Marsu a dievčatá z Venuše 

– prednášky a besedy pre žiakov 6. a 8. ročníka organizované spol. EDUCATION 
DEC          7. 12.  2015 -8. ročník – beseda s preventiskou PZ SR o trestnoprávnej zodpovednosti 

a nebezpečenstvách závislostí (preventistka kpt. Mgr. Danka Adámiková) 

         7.12. – školenie učiteľov o trestnoprávnej zodpovednosti žiakov (preventistka kpt. Mgr. 

Danka Adámiková) 

         Vianočný koncert žiakov školy pre občanov obce 
JAN          29.1. – Školský karneval – blokové vyučovanie; prevencia sociopatologických javov, 

tímová práca, spoločenské správanie (OSR, MKV) 

         Lyžiarsky a snoubordový kurz – zdravý životný štýl 
FEB          5. 2. 2016 Obecné fašiangy – spolupráca s obcou a udržiavanie ľudových tradícií 

         26. 2. 2016 Pola deťom – preventívny program pre žiakov 1. ročníka k dopravnej výchove 

(preventistka kpt. Mgr. Danka Adámiková) 

         Bezpečne na internete – 18. 2. 2016 –prevencia bezpečného správania na internete v rámci 

programu Správaj sa normálne za účasti pracovníkov Slovenského rozhlasu (preventistka 

kpt. Mgr. Danka Adámiková) 
MAR          11. 3. 2016 Noc v škole s rozprávkou a knihou – 1. stupeň – motivácia k čítaniu; 

vytváranie  

         23. 3. 2016 Veľkonočný charitatívny trh – výchova k filantropii  

         Pomáhame vyrásť – environmentálny projekt v spolupráci s klubom dôchodcov (spoločné 

úsilie pri zlepšení prostredia školy a obce) 



         Babi, nauč ma piecť štrúdľu – výchova k zdravému stravovaniu 

APR          Poznávanie chotára so seniormi z klubu dôchodcov 

         Preventívne environmentálne aktivity (Deň Zeme) 

         Škola v prírode s plaveckým kurzom – zdravý životný štýl 
MÁJ          Lesná pedagogika – nácvik ekologického správania – 1. stupeň 

         Deň matiek – výchova k manželstvu a rodičovstvu 

         Beseda s pracovníčkou spol. Educatio– sexuálna výchova starších dievčat 
JÚN          Súťaže organizované našimi deviatakmi pri príležitosti MDD 

         Školská olympiáda pre žiakov a seniorov – zdravý životný štýl 

         Ukážme, čo vieme – výstava projektov a výtvarných prác pre verejnosť, budovanie 

zdravého sebavedomia žiakov 

  

  

  

  

  

  

Dátum Besedy Zodpovedný 



  

Preventívne psychologické poradenstvo; 

Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov 

2015/2016 
19.11.2015 Ako predchádzať poruchám správania žiakov – prednáška 

pracovníčky CPPPaP v Trenčíne pre rodičov a učiteľov o poruchách 

správania detí, mládeže a spôsoboch ako im predchádzať, resp. ako 

sa pred ich následkami brániť 

Postojové 

zameranie 

zodpovedného 

človeka 

k poruchám 

správania žiakov; 

ako sa nedať 

zraňovať 
7. 12. 2015 Prednáška por. Mgr. Danky Adámikovej o trestnoprávnej 

zodpovednosti mladistvých spojená s besedou o spôsoboch ochrany 

učiteľov pred agresívnym správaním niektorých žiakov a ich 

zákonných zástupcov 

  

30.11.2015 Spoločná návšteva divadelného predstavenia , komédia v ODA Účasť takmer 

všetkých 

14.9. Deň dopravnej výchovy a teoretická časť účelového cvičenia – besedy: 
         HZ SR mjr.  Jozefínou Vaňová o požiarnej ochrane a zásahoch HAZZ 
         s mjr. Ing Martinom Sládečkom o bezpečnosti na cestách 
         s pracovníkmi Autoškoly Prekop, p. Petrom Lackom a p. Dušanom 

Matuščinom o bezpečnosti na cestách 
         s pracovníčkami RÚVZ v Trenčíne: 

o    Zdravý životný štýl (4. roč.) 
o   Dospievanie (9. roč.) 
o   Prevencia nelátkových závislostí,  

         s členmi HAZZ v Trenčíne , p. Jurajom Oravcom a Matejom 

Kvasničkom o práci hasičov a CO 

K. Masaříková,  

TU 

23.11. Čas premien – program pre dievčatá 6. ročník o dospievaní 

organizovaná MP Education, s.r.o. 
K. Masaříková 

T. Bučková 
  Na prahu mužnosti – program pre chlapcov 6.  ročník o dospievaní 

organizovaná MP Education, s.r.o. 
K. Masaříková 

T. Bučková 
  Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu –  8.A o dospievaní organizovaná 

MP Education, s.r.o. 
K. Masaříková 

M. Ševčíková 

T. Bučková 
  Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu –  8.B o dospievaní organizovaná 

MP Education, s.r.o. 
K. Masaříková 

M. Ševčíková 

T. Bučková 
19.11. Ako predchádzať poruchám správania – beseda určená rodičom 

v rámci RZ ZRPŠ, organizovaná v spolupráci s CPPPaP v Trenčíne 
B. Sabová 

14.12. Beseda s Luciou Jantošovičovou, účastníčkou dobrovoľníckeho pobytu 

v Afrike ; 7., 4. a 2. ročník 
O. Závacká 

K. Masaříková 
21.12. Beseda s pyrotechnikom – 5. ročník v rámci programu Správaj sa 

normálne 
K. Masaříková 

5.5. Žena ako symbol života – výchovný program pre žiačky 8. a 9. 

ročníka, organizovaný MP education 
T. Bučková 



Trenčín 

  

  

Teambuilding  

pedagogických 

zamestnancov ZŠ; 

vstupné hradené 

zo sociálneho 

fondu 

18.11.2015 Koncoročná kapustnica – posedenie pri koncoročnej kapustnici, na 

ktorú boli pozvaní pánom starostom obce  okrem poslancov, členov 

komisií aj učitelia ZŠ s MŠ. Teambuilding 

  

21.12.2015 Posedenie pri jedličke – koncoročné posedenie z iniciatívy 

učiteľov, spojené s dobrým jedlom, vianočným punčom a peknými 

pesničkami. Teambuilding 

Obdarujme sa 

navzájom – 

losovanie 

darčekov 

a ochutnávka 

vianočných 

špecialít 
Víkendy;  

Vyhradené 

hodiny 

Pohybom ku zdraviu – telesnému aj duševnému 

Bezplatné využívanie telocvične v určených hodinách  

Možnosť 

využívať 

priestory 

a zariadenie 

telocvične po 

predchádzajúcom 

dohovore  so 

správcom 

zariadenia 
9.12. 2015 Prevencia šikanovania na pracovisku- prednáška o mobingu 

a prejavoch šikanovania na pracovisku 
Absolvovala O. 

Závacká 

a prednesie ju na 

pracovisku 

v rámci pracovnej 

porady 
1.2.2016 Odbúravanie stresu a relaxačné techniky 

a Sebapoznávanie a budovanie tímu 

8 hodinové školenie 

Agentúra 

Meridián; 

Všetci 

pedagogickí 

zamestnanci 
15. 4. 2016 Deň učiteľov – posedenie s bývalými kolegami a kolegyňami na MD 

pri večeri v Gazdovskom dvore 
Všetci 

zamestnanci školy 



  

  

  

  

  

Dátum Rozhlasové relácie Zodpovedný 

Dátum Exkurzia – 2. stupeň Triedy/ ročník Zodpovedný 
14.9. Beseda o právnom povedomí  mladých občanov 

SR, moderuje A. Banášová, v ODA Trenčín 
8.A/B Mgr. Sieklová 

30.9. Exkurzia do Krajskej knižnice M. Rešetku v 

Trenčíne 
5.A/B S. Gazdíková, D. 

Orságová, R. Oravcová 
5.10. Exkurzia do planetária v Hlohovci 3. a 4. ročník TU 
16.10. Súťaž v poskytovaní prvej pomoci žiakov ZŠ 

v OC Laugaricio v TN 
7.A, 7.B  P. Porubanová, D. 

Sieklová 
8.10. Exkurzia do bane Banská Štiavnica + Kremnice 8. A/B B. Brňová, D. Sieklová 
26.10. Divadelné predstavenie v Divadle P. J. Šafárika 

v Trnave Ostrov pokladov 
9.A/B D. Orságová, D. 

Sieklová 
28.10. Účelové cvičenie v prírode v spolupráci 

s Armádou SR 
2. stupeň   

28.10. Účelové cvičenie v prírode v spolupráci s Klubom 

dôchodcov v Trenčianskej Turnej 
1. stupeň   

12.11. Stredoškolák 2015 9. ročník J. Poláčková 
30.11. Exkurzia do sklární v Nemšovej 7. ročník B. Brňová, T. Bučková 
7.4. Záhradkár , Expo Trenčín– exkurzia v rámci 

predmetu Technika/Svet práce 
8. ročník - 

dievčatá 
K. Dudáková, J. 

Danišová 
3.5. Bábkové divadlo Žilina – divadelné predstavenie 

pre žiakov 5. ročníka 
5. ročník D. Orságová, S. 

Gazdíková 
24. 5. Exkurzia do Bibiany Bratislava Výber žiačok 1. 

stupňa 
O. Závacká, M. 

Martiníková 
30.5. Výlet do Viedne spojený s exkurziou do Domu 

mora vo Viedni 
Žiaci 7. a 8. 

ročníka 
B. Brňová, P. 

Porubanová, K. Boková, 

D. Sieklová 
2.6. Multi - žánrový Festival detí  v Trenčíne ; 

filmový svet  

Zábavno-výchovné podujatie pre žiakov ZŠ 

v ODA Trenčín 

Žiaci 1. stupňa O. Závacká 

8.6. Výlet žiakov 4. ročníka spojený s exkurziou do  

Martina a skanzenu Jahodníky. 
4.A/B M. Godovičová, A. 

Zelenková 
13.6. Výlet žiakov 5.A do prírody – okolia obce, 

spojený s opekačkou pri Kyselke  
5.A S. Gazdíková, T. 

Ferancová 
16.6. Výlet žiakov 2. ročníka na hrad Červený Kameň 

a jaskyňa Driny 
2.A, 2.B M. Ševčíková, A. 

Černická 
14.6. Divadelné predstavenie – muzikál Bad boys pre 

žiakov 9. ročníka, Bratislava, Nová scéna 
9. ročník D. Orságová, B. Brňová, 

M. Holíčková, T. 

Bagínová 
24.6. Výlet na Turnianske kyselky spojený s opekačkou 5.B, 6.A. 6.B D. Orságová, M. 

Holíčková, M. 

Oprchalová 
27.6. Výlet do Trenčína spojený s návštevou filmového 

predstavenia a pamätihodností mesta  
5.B, 6.A. 6.B D. Orságová, M. 

Holíčková, M. 

Oprchalová 



7.9. Školský poriadok, pravidlá pre cyklistov a mobily. K. Masaříková 
21.9. Triedenie odpadu, dodržiavanie šk. poriadku. B. Sabová 
1.10.  Mesiac úcty k starším M. Ševčíková 
16.11. Niekoľko slov k teroristickým útokom v Paríži B. Sabová 
20.11. Vyhodnotenie 1. štvrťroka B. Sabová 
11.1. Privítanie v novom občianskom roku tradičnými turnianskymi 

vinšami 
B. Sabová 

5.2.  Prevencia chrípkových ochorení T. Bučková 
15.2. Vyhodnotenie  výsledkov za 1. polrok B. Sabová 
7.3. Jarné zvyky, privítanie po jarných prázdninách B. Sabová 
25. 4. Vyhodnotenie 3. štvrťroka B. Sabová 
25. 4. Deň Zeme B. Brňová 
6.5. Deň matiek M. Ševčíková 
26.5. Týždeň regionálnej výchovy a pozvánka na festival Stretnutie 

priateľov 
B. Sabová 

1.6. MDD B. Sabová 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prehľad mimoškolských aktivít v školskom roku 2015/2016 

Mesiac Aktivita 
Júl Prázdninový tábor ŠKD 
  Cesta rozprávkovým lesom  
September Vystúpenie žiakov školy na obecnom jarmoku 
  Plenárne rodičovské združenie 
Október Vystúpenie žiakov pre seniorov v DOS 
  Do prírody so starými rodičmi – 1. stupeň 
  Účelové cvičenie v prírode s armádou SR – 2. stupeň 
  Vystúpenie žiakov pre Klub dôchodcov Trenčianska Turná 
  Krúžková činnosť 
November Svätomartinský lampiónový sprievod 
  Vystúpenie žiakov pre Klub dôchodcov – Katarínske vystúpenie 
  Vítanie detí do života 



  Noc v škole – 2. stupeň 

December Vianočný koncert žiakov školy pre občanov obce 
  Vianočný trh 
  Autentický vianočný program pre občanov obce 
  Pečenie medovníkov s babkami z klubu dôchodcov 
  Mikuláš v MŠ 
  Vianoce v MŠ 
  Vystúpenie na vianočnom posedení hostí pána starostu 
Január Kurz PC pre seniorov 
  Rodičovské združenie žiakov 9. ročníka, stretnutie so zástupcami stredných škôl 

v Trenčíne 
Február Vystúpenie žiakov školy na obecných fašiangoch 
  Vystúpenie žiakov školy na imatrikulácii OA 
  Vystúpenie žiakov školy na výročnej schôdzi  SZTP 
  Návšteva dedinského múzea Kušnierovec v spolupráci s Úniou žien 
Marec Noc v škole – 1. stupeň 
  Návšteva školskej knižnice 
  Realizácia projektu Pomáhame vyrásť v spolupráci so ZR a Klubom dôchodcov 

– Babi, nauč ma piecť štrúdlu 
  Veľkonočný charitatívny trh 
  Návšteva predškolákov v škole 
  Vynášanie Moreny a letečka 
Apríl Spoznávanie chotára so seniormi z klubu dôchodcov – 1. stupeň 
  Návšteva predškolákov v škole 
Máj Detský folklórny festival Stretnutie priateľov – 17. ročník, finále regionálnej 

výchovy.  Hostia festivalu: DFS Maguráčik z Kežmarku, DFS Radosť z Banskej 

Bystrice, Deň matiek – v spolupráci s MŠ 
Jún Športová olympiáda seniorov 
  Ukážme čo vieme – výstava pre rodičov a občanov obce 
  Triedne výlety 

  

  

  

  

  

  

Dátum VÝCHOVNÉ  PROGRAMY v školskom roku 2015/2016 Zodpovedný 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhodnotenie realizovaných aktivít 1. stupňa v šk. roku 2015/2016 

V školskom roku 2015/2016 sme jednotlivé aktivity  realizovali v súlade s témami ŠkVP, UO predmetov 1. 

stupňa a prierezovými témami. Pre 1.ročník sme vypracovali UO podľa inovovaného ŠVP. 

Školský rok bol rozdelený do štyroch kratších častí, ktoré pomyselne kopírujú ročné obdobia. Podtémy 

Bezpečne do školy, Od srdca k srdcu, Nedajme vtáčkom zahynúť, Neďaleko od Trenčína a Zem nie je na jedno 

použitie sme napĺňali v témach Bronzovej, Striebornej, Zelenej a Zlatej krajiny.  

BONZOVÁ KRAJINA – Aj cesta na tisíc míľ začína prvým krokom  úvodná fáza šk. roka. Vykročme bezpečne 

– tematické vyučovanie, poučenie o bezpečnom pohybe v škole a jej okolí.  Do prírody so starými rodičmi. 

Srdiečko pre babku a dedka - mesiac úcty k seniorom. Obdobie jesenných aktivít, príprava na príchod zimy. 

Vtáčí svet – výstava exotického vtáctva. Nezamotaj sa do siete závislostí  – výchovný koncert. Záložka nás 

spája. 

 STRIEBORNÁ KRAJINA – aktivity adventu. Vianočná tržnica - príprava výrobkov a pozdravov na vianočný 

jarmok. Vianočný koncert - triedne programy. Vianočné zvonenie -  koledovania. Nedajme vtáčkom zahynúť - 

pozorovanie prírody a zimné aktivity v prírode. Rodinné striebro (kultúrne predstavenia). Strieborné zvončeky 

na polceste - hodnotenie výsledkov 1.polroka. Fašiangová veselica. 

ZELENÁ KRAJINA – jarné aktivity. Zelená pre dobrotivosť -  výroba veľkonočných dekorácií, veľkonočný 

charitatívny jarmok. Vítajte, Zelenáči - príprava a realizácia zápisu budúcich prvákov. Lesnými chodníčkami - 

aktívne pozorovanie jarnej prírody, ochrana životného prostredia. Vodnícky deň, Deň Zeme – environmentálne 

aktivity. 

ZLATÁ KRAJINA -  zlaté ruky –  Remeslo má zlaté dno: aktivity vyzdvihujúce regionálne tradície, um našich 

predkov, , pozorovanie prírody v turnianskom chotári, spolupráca so seniormi, spoznávanie práce v reálnom 

19.10. Výchovný program agentúry LETTart production: 

1. st. Aby telo nebolelo - zdravý životný štýl 

2. st. Križovatky vlastných ciest – antidiskriminačný 

a protidrogový program 

K. Masaříková 

O. Závacká 

4.12. Mikuláš 1. stupeň 

Mikuláš 2. stupeň 

Ondrejovské čarovačky 

B. Sabová; 

Žiacky parlament 

4. 12. Pantomíma, V. Kulíšek – komunikačné kompetencie – umenie 

neverbálnej komunikácie 
O. Závacká 

29.1. Školské fašiangy- karneval; udržiavanie tradícií regiónu B. Sabová; T. 

Bagínová 
25.4. Výchovný  program ku Dňu Zeme, pripravený 

environmentálnym krúžkom pre žiakov 1. stupňa 
B. Brňová 

26.4. Výchovný program študentov zdravotníctva  o dentálnej 

hygiene a zdravých zúbkoch pre žiakov 1. stupňa 
O. Závacká 

4.5. Moja životná cesta – výchovný program pre žiakov 8.A, 

zameraný na profesijné smerovanie, organizovaný 

pracovníčkami MPC Trenčín 

J. Poláčková 

Apríl  5x stretnutie s Bc. Patrikom Kolárom – program finančnej 

gramotnosti pre žiakov 6. ročníka JA Základy podnikania 
K. Dudáková 

27.5. Výchovný koncert Stretnutie priateľov – vyvrcholenie 

regionálnej výchovy – vystúpenie DFS Maguráčik z Kežmarku, 

DFS Radosť z B. Bystrice, DFS Štvorlístok 

B. Sabová, D. 

Orságová, T. Mego 

1.6. Výchovný koncert k MDD- Tanečná škola Laciho Strika B. Sabová 
9.6. Grimm brothers – divadelné predstavenie (čiastočne) 

v anglickom jazyku pre žiakov 3.-9. ročníka 
P. Porubanová 



prostredí turnianskych výrobní a prevádzok, porovnanie s možnosťami v minulosti návštevou Kušnierovca 

a z rozprávania seniorov, spoločný nácvik tanca z regiónu, účasť na programe Festivalu priateľstva. Naše 

zlatíčka – oslavy MDD, Majáles. Ukončenie vzdelávacích aktivít, vyhodnotenie vzdelávania a dochádzky. 

Olympijské zlato – školská olympiáda. Ukončenie školského roka.  

1. Aj cesta na tisíc míľ sa začína prvým krokom – slávnostné otvorenie školského roka, privítanie prvákov 

prechodom popod zlatú bránu. 

2. Bezproblémová adaptácia žiakov prvého ročníka, ich začlenenie, zoznámenie sa s prostredím školy. 

Všetci žiaci boli poučení o bezpečnom správaní sa v budovách a areáli školy v súlade so školským poriadkom, 

žiaci podpísali školskú zmluvu, ktorou sa zaviazali dodržiavať pravidlá vzájomného korektného správania 

a k šetrnému používaniu školského majetku. Žiaci boli oboznámení s organizáciou školského roka a s rozvrhmi.  

3. Bezpečne do školy 

Dopravný deň  (14. september 2015 – areál školy) – mobilné dopravné ihrisko, ukážky práce  hasičov, tematicky 

riadené vyučovanie – pravidlá cestnej prevádzky, dopravné značky a predpisy, základy prvej pomoci, dôležité 

tiesňové tel.čísla.    

Tematické vyučovacie dni a hodiny (vhodné obdobie, vyučujúce v triedach) – venované zdravej výžive, boju 

proti užívaniu drog, fajčeniu a nebezpečenstvu alkoholu, aktivity zamerané na eliminovanie prejavov šikany. 

Žijeme zdravo – výchovnovzdelávací koncert s protidrogovým zameraním (19.10.2015 KD) 

Polícia prvákom – Póla radí deťom (26.2.2016) – beseda a aktivity s príslušníčkou PZ. 

Dentálna hygiena – Zdravý úsmev (26.4.2016) – študenti Masarykovej univerzity v Brne sprostredkovali žiakom 

zásady správnej hygieny zubov a ústnej dutiny žiakom. 

Práca hasičov - exkurzia žiakov 2. ročníka do Trenčína k hasičom (18.5.2016) 

4. Nedajme vtáčkom zahynúť 

Výstava exotického vtáctva, „Vtáčí svet“ 2.október 2015 – priestory KD Trenčianska Turná). Výtvarné 

a slohové spracovanie témy v rámci vyučovacích hodín, vyhľadávanie informácií o druhoch vtáctva a ich chove. 

Kŕmenie vtáctva sypaním do rozmiestnených búdok v zimných mesiacoch (december až február, areál školy). 

Keby som bol vtáčkom... (február 2016) – výtvarno-literárne spracovanie spôsobu života niektorých druhov 

vtákov Slovenska. 

5. Od srdca k srdcu 

Mesiac  úcty k starším (október – triedy) -  pozdravy, listy starým rodičom, básničky, tematicky zamerané 

vyučovacie hodiny. 

Beseda so starými rodičmi o živote v minulosti, vychádzka so seniormi do prírody (28.10.2015). 

Školská knižnica žiakom (október 2015) – p. uč. Mutňanská oboznámila žiakov 3.a 4. ročníka s využitím 

školskej knižnice – sekcia učiteľská knižnica. 

Mikulášske vinšovanie (4.12.2015) – DFS Štvorlístok pripravil pre žiakov Mikuláša v tradičnom folklórnom 

šate. 

Vianočný koncert (6. 12 2015) – vystúpenia žiakov pre rodičov a občanov obce v rámci vianočného pásma.  



Vianočný jarmok (6.12. 2015) – príprava a predaj výrobkov žiakov, učiteľov a prispievajúcich rodičov. 

Vianočné zvonenie, trieda triede (22.12.2015 – priestory školy) – vzájomné vystúpenia žiakov s vianočne 

motivovaným programom, vianočné pozdravy a želania. 

Fašiangový karneval (29. 1.2016) – fašiangové tematické triednické hodiny a účasť na fašiangovej karnevalovej 

veselici.  

Aktivity a podujatia školskej knižnice (marec 2016) – k Mesiacu knihy návšteva šk. knižnice, prezentácia kníh.  

Noc v škole s rozprávkou spojená s divadelným predstavením Princezná so zlatou hviezdou na čele (11.3. 2016 - 

KD) – vtipné spracovanie klasickej českej ľudovej rozprávky. 

Spanie v triedach) – aktivity spojené s ľudovou a autorskou rozprávkou, odkaz ľudových rozprávok pre dnešné 

generácie, multikultúrne rozprávky. 

Veľkonočný charitatívny jarmok (22. A 23.3.2016)  – výroba a predaj výrobkov a dekorácií z dielne žiakov, 

učiteľov a prispievajúcich rodičov. Predaj darovaných kníh a  hračiek. Zisk bol prerozdelený žiakom našej školy 

v núdzi. 

Galéria Bazovského deťom (apríl a máj 20016) – žiaci 1. ročníka – prehliadka výstavy a tvorivé dielne. 

Vitajte predškoláci (19.4.2016) – návšteva budúcich prvákov pred zápisom, rovesnícke vyučovanie prváci 

s predškolákmi vypracovali spoločné pracovné listy.  

Deň matiek (8.5.2016) – žiaci 1. a 2. ročníka nacvičili pre mamičky program.  

MDD (1.6.2016) – deviataci pripravili pre žiakov nižších ročníkov súťaže a aktivity v areáli školy. 

  

6. Zem nie je na jedno použitie 

Plody jesenných záhrad (jeseň 2015) – žiaci všetkých ročníkov si v triedach vytvorili kútik s plodmi zo záhrad, 

ukážky zaváranín  a prebehla i ochutnávka ovocia a zeleniny. 

Beseda o chove včiel (28.10.2015) – včelár deťom pútavo porozprával zaujímavosti zo život včiel a ich význame 

pre existenciu ľudstva. Na školský dvor priniesol rámiky, plásty a iné pomôcky pre včelára. Zoznámil deti s 

rôznymi včelími produktmi. Tetušky si pre deti pripravili ochutnávku medu a medovníkov, ktoré vlastnoručne  

zhotovili.  

Planetárium v Hlohovci a Prírodovedno-vlastivedné múzeum v Hlohovci (5.10.2015) – žiaci 4.ročníka.  

Vychádzka do prírody so seniormi (28.10.2015) –žiaci v sprievode seniorov venovali pozornosť jesenným 

zmenám v prírode, zberu úrody, sledovali znaky počasia a prípravu prírody na zimné obdobie.       

Urob si z odpadového materiálu (celoročne 2015/2016) – žiaci zhotovovali na hodinách VYV, PVC a krúžkoch 

rôzne výrobky a dekoračné predmety z odpadového materiálu (dušičkové obdobie, vianočný jarmok 

a veľkonočný jarmok, výzdoba tried a pod.). 

Triedenie odpadu v triedach (celoročne 2015/2016) – žiaci a učitelia triedia odpad v triedach, do pripravených 

zberných nádob. 

Environmentálne a ekologicky zamerané nástenky v triedach (celoročne). 

Zber papiera (jeseň 2015, jar 2016) 



Smetiak (4.12.2015) – vystúpenie míma Kulíška v telocvični zamerané na vnímanie ochrany životného 

prostredia formou kretívneho a fantazijného vnímania bežnej reality..  

Tematické vyučovacie dni – venované Svetovému dňu vody, Dňu lesov, Dňu stromu a pod, integrovanie tém do 

vyučovacích hodín. 

Výtvarné súťaže (celoročne 2015/2016) – pravidelné spracovávanie témy životného prostredia na hodinách 

VYV, účasť a umiestnenie v súťažiach Príroda, životné prostredie a deti, Vesmír očami detí, Zelený svet, Voda, 

vodička. 

Jarné pozorovanie záhrad  - žiaci 1.ročníka počas krátkych vychádzok pozorovali prípravu pôdy,  proces siatia 

a sadenia v záhradách, pučanie a kvitnutie stromov. 

Od koreňa po plod (jar 2016) – 1.ročník – žiaci zsiali a postupne pozorovali rast fazule priamo v triedach, 

zisťovali potrebu životných podmienok rastlín. Pravidelne sledovali novovybudované školské políčko v areáli 

školy aj žiaci ostatných ročníkov. 

Ekomatematika (celoročne) – žiaci 4.ročníka postupne vytvárali zbierku úloh a hlavolamov  s ekologickým 

zameraním. Prezentácia niektorých zbierok prebehla v rámci Slávnosti čerešňovej víly. 

Ekofilm (2.6.2016) – prvý ročník detského filmového festivalu v Trenčíne, detská porota.  

Premeny textilu (24.5.216) – návšteva Domu umenia BIBIANA v Bratislave – žiaci z krúžkov s výtvarným 

zameraním sa zúčastnili interaktívnej výstavy textilu, tvorivých dielní a zážitkových aktivít. 

Outdoorové vyučovanie (celoročne) – pozorovanie tieňa, určovanie svetových strán, podmienky prežitia 

v prírode, presuny v prírode, pozorovanie vplyvu počasia a pod. 

Lesná pedagogika (apríl, máj 2016) – pod vedením skúsenej lesníčky pani Vanyoej žiaci 3. ročníka absolvovali 

hravé vzdelávanie v lesoch chotára obce Selec. 

Školy v prírode (3. až 8.4. 2016) – žiaci 3.A a 3.A, ŠvP spojená s plaveckým výcvikom v Lazy pod Makytou. 

Koncoročné výlety (máj, jún) – prírodovedno-vlastivedné zameranie: 1.roč. vychádzka do prírody pozorovanie 

turnianskeho potoka (vodné a poľné spoločenstvo), 2.A, 2.B výlet do do jaskyne Driny a hrad Červený kameň 

(16.6.2016), žiaci 3.A a 3.B realizovali turistické vychádzky v rámci pobytu v ŠvP, žiaci 4.A a 4.B  4.B 

navštívili Martin Jahodnícke háje a Čičmany (8.6.2016). 

Didaktické hry (6.4.2016) – všetci  žiaci po absolvovaní teoretickej prípravy počas vyučovacích hodín vykonali 

praktickú časť podľa obsahu DH pre jednotlivé ročníky. Úlohy plnili v areáli školy a blízkom okolí. 

7. Neďaleko od Trenčína  

Vyučovanie v duchu tradícií a zvyklosti predkov –vinšovanie DFS Štvorlístok, vystúpenia deti zo ZUŠ a pod. 

Beseda so seniormi o chove včiel, starostlivosť o včelstvo a produkty  - ukážky a ochutnávky medu 

a medovníkov (28.10.2015).  

Kušnierovec (6.4.2016) –p. Zvalená, ktorá bola oblečená v kroji a vítala žiakov prvého ročníka tradičným 

spôsobom – chlebom a soľou v miestnom domčeku ľudovej kultúry. 

Slávnosť čerešňovej víly (28.6.2016) – slávnostné odovzdávanie prváckych portfólií a certifikátov o ukončení 

ISCED 1 žiakom 4. ročníka za prítomnosti kráľa Mudroslava v KD.  

Počas celého školského roka sme sa venovali regionálnej výchove, využívali sme publikácie o Trenčianskej 

Turnej, spracované turnianske zvyky od pani Sabovej, oboznámili sme sa s udržiavaným zvykom vynášania 



Moreny, navštívili sme školskú dielňu, v ktorej je pec a tkáčsky stav. Pani Hudeková a jej zverenkyne z krúžku 

žiakom odprezentovali výsledky tkáčskeho umenia – koberčeky a tkané tašky.   

Festival priateľstva  (27. máj 2016) – tanček z regiónu Trenčianskej Turnej Židovka, výchovný koncert 

ľudových súborov Štvorlístok a hosťujúce súbory Radosť z Banskej Bystrice a Magurček z Kežmarku.. 

Dedinka jako malúvaná - výtvarná súťaž (máj/jún 2016), komisia a starosta obce vyhodnotili 

Majáles spojený s MDD (1.6. 2016) – hudobno-tanečné vystúpenie Laciho Strike v KD, tanečná škola 

a ocenenie zúčastnených žiakov.  Súťaže pre deti v areáli školy, ktoré pripravili žiaci 9.ročníka. 

Koncoročné výlety a ŠvP (jún 2016) viď. vyššie – vlastivedné zameranie – skanzem, múzeá, hrad. 

Exkurzia na poštu  - žiaci druhého ročníka navštívili miestnu poštu, kde sa oboznámili so základným významom 

pošty, jej históriou a v praxi si vyskúšali ako sa na pošte správať. 

8. Multikultúrna výchova 

Zvyklosti iných národov počas vianočných a veľkonočných sviatkov, jesenné a jarné zvyklosti, základné 

informácie o spôsobe stravovania a kultúry bývania – prostredníctvom hodín ANJ a VLA, SJL, PDA, PRV . 

Zo sveta do sveta (celoročné) – spoločné mimočítankové čítanie z kníh multikultúrnych rozprávok 

z multikultúrneho projektu Zo sveta do sveta 2014. 

Bratia Grimmovci (9.6.2016) – žiaci 2.stuoňa pod vedením p.uč. Porubanovej nacvičili náročné predstavenie, 

ktoré predstavili žiakom 3. Až 9.ročníka v KD. Divadielko v anglickom jazyku 

9. Ročníkové projekty 

Projekty boli realizované postupne, odrážali vzdelávacie témy, spoločenské dianie,  život triedneho kolektívu, 

športové udalosti a podobné.  

1.ročník – Krížom- krážom prvou triedou – Moje prvácke portfólio – súbor pracovných listov, samostatných 

prác  a aktivít s kráľom Mudroslavom. 

2. ročník – Zo školských lavíc – zameranie na život žiaka jednotlivca, žiaka ako súčasť  kolektívu, životospráva, 

režim dňa a pod. 

3. ročník – Od koreňov po korunu – súhrn projektov zameraných na poznanie samého seba, svojho okolia, 

spolužiakov, sebakritiku a kritiku v súlade s normami spoločenského správania, projektíky o stravovaní, režime 

dňa, športe, o človeku ako súčasti prírody, ako súčasti dejín a pod. 

4. ročník  - Vo svete sa nestratím  - projekty o správnom postupe spoločenského kontaktu (vizitky, pozvánky, 

plagáty, projekty o cestovaní, príprave turistického výletu, prezentácie projektu „Moje bývanie“ z pozície 

projektanta a realitného makléra, úvaha jednotlivcov spojená s prezentáciami Ako sa poznám a kam smerujem. 

10. Vedomostné súťaže 

Výtvarné súťaže: pravidelne sa zapájame do súťaží  Dieťa a príroda, Vesmír očami detí, iné vyhlásené súťaže 

s environmentálnym  zameraním, vlasteneckou tematikou, fantazijným ponímaním sveta. 

Vesmír očami detí – výtv. súťaž (marec 2015) – ocenený Benjamín Godovič 4.A 

Trenčianske hodiny (november – šk.kolo) –         1.miesto Hana Prochácková 2.A 

  1. kat.                                                                  2.miesto  Hanan Michalcová 2.A 



                                                                              2.miesto  Martin Michalec 1.B 

                                                                              3.miesto Dorota Pločicová 3.A 

  2. kat.                                                                   bez umiestnenia 

Hviezdoslavov Kubín (február- KD, šk.kolo) –  1.miesto  Karolína Ďurišová 2.A 

                                       Poézia:                               2.miesto  Dorota Pločicová 3.A 

                                                                                 3.miesto  Michaela Záziková 4.B 

                                                                           

                                        Próza                                1.miesto  Aurélia Tomková 3.B     

                                                                                 2.miesto  Bianka Venglíková 3.B 

                                                                                 3.miesto Matej Beták 4.B            

Vo vyšších kolách postupujúca Aurélia Tomková reprezentovala s úspechom až do okresného kola, v ktorom sa 

umiestnila na 2.mieste, čo je veľký úspech. 

Pytagoriáda (november –šk.kolo, marec –obvodové kolo) 

Úspešní riešitelia školského kola P3 a P4 – 13 žiakov (7 žiakov P3, 6 žiakov P4). Do obvodového kola boli 

pozvaní žiaci s najvyšším bodovým ohodnotením- Matúš Bartovic 4.B a Adam Mandinec 3.A -  bez ďalšieho 

postupu. 

Dedinka jako malúvaná – za kolektívne práce ocenení žiaci 1.A a 1.B, individuálne ocenenia 1.miesto Martin 

Michalec 1.B. 

  

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

Zoznam projektov, ktroré škola realizovala 

 

  

ZISKOVÉ PROJEKTY  

R
O

K
 

R
E
A
L
IZ

Á
-

C
IE

 

ÚČEL POMOCI POSKYTOVATEĽ SUMA AUTOR PROJEKTU 



2003 EKO kútik v areáli školy MF SR 8 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2003 Infovek - PC učebňa, RoboLab MŠ SR 300 000,-Sk Mgr. Anna Obuchová 
PaedDr. Beáta Sabová 

2004 Počítače pre školy 
Deutsche 
Telecom 

6 PC, skener, 
tlačiareň 

PaedDr. Beáta Sabová 

2005 Infovek Otvorená škola MŠ SR 133 700,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2005 Plávanie alergikov a astmatikov 
Združenie 
astmatikov  5 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2005 
Digitálne štúrovstvo v školách -  
Počítače pre všetkých 

Ministerstvo 
dopravy SR 

128 000,-Sk 
  

PaedDr. Beáta Sabová 

2005 
Otvorená škola šport – Športujeme 
všetci 

MŠ SR 50 000,-Sk 
  
PaedDr. Beáta Sabová 

2005 
Zdravie v školách – V zdravom tele 
zdravý duch 

MŠ SR 44 000,-Sk 
  

PaedDr. Beáta Sabová 

2006 
Digitálne štúrovstvo v školách -  
Počítače pre všetkých 

Ministerstvo 
dopravy SR 

135 000,-Sk   
PaedDr. Beáta Sabová 

2006 Infovek Otvorená škola MŠ SR 134 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2006 Zdravie v školách MŠ SR 63 000,-Sk Mgr. Janka Dovinová 

2006 Digitálne štúrovstvo v školách MŠ SR 135 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2006 
Otvorená škola pre šport –
Športujeme všetci 

MŠ SR 50 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2006 Jazykové laboratórium MŠ SR 368 000,-Sk Mgr.  Iveta 
Červeňanová 

2007 Infovek - Otvorená škola MŠ SR 140 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2007 Festival Stretnutie priateľov Matica Slovenská 5 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2007 Tu sa nám páči, tu chceme žiť 
Centrum pre 
filantropiu -Baumit 60 000,-Sk 

Mgr. 

Iveta Červeňanová 

2007 Putovanie za živou vodou MŠ SR 90 000,-Sk Mgr. Iveta Červeňanová 

2008 Zdravie v školách MŠ SR 90 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2008 Otvorená škola – šport MŠ SR 50 000,-Sk PaedDr. Beáta Sabová 

2009 Festival Stretnutie priateľov Matica Slovenská 400 € PaedDr. Beáta Sabová 

2009 

Projekt 40UP 

Vzdelávanie verejnosti nad 40 
rokov veku, počítačová gramotnosť 

MSIT Akadémia 360 € 

PaedDr. Beáta Sabová 

Mgr.   

Iveta Červeňanová 

2009 Alergia a astma v škole 
Združenie 
astmatikov SR 650 € PaedDr. Beáta abová 

2009 Technická olympiáda 
Trenčianska 

univerzita 700 € Mgr. Peter Páleš 

2009 
Projekt: Na ulici máš len jeden 
život 

Slovnaft, a.s. 700 € Mgr.                   
Katarína Dudáková 



2009 

Elektronizácia a revitalizácia školských 
jedální 

Mliečnou desiatou proti obezite 

MŠ SR 8 000 € 
Janka Kubišová 

PaedDr. Beáta Sabová 

2009 

Elektronizácia a revitalizácia MŠ 

Prostredníctvom IKT  otvárame dvierka 
do nového aj tradičného sveta 

MŠ SR 3 300 € 
  

PhDr. Alena Porubanová 

2009 
Elektronizácia a revitalizácia šk. 
knižníc - Od knihy k divadlu 

MŠ SR 3 880 € 
  

PaedDr. Beáta Sabová 

2009 Alergia a astma v škole 
Združenie 
astmatikov SR 300 € PaedDr. Beáta Sabová 

2009 
Premena tradičnej školy na 
modernú 

Obec  Trenč. Turná 

ESF 
161 906,22 € 

PaedDr. Beáta Sabová 

Mgr. Iveta Červeňanová 
Eurotrend Šaľa 

  

2009 
– 
2012 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ 
v predmete informatika 

ESF  
ŠPÚ 

notebook, 
dataprojektor PaedDr. Beáta Sabová 

2010 Alergia a astma v škole 
Združenie 
astmatikov 300 € PaedDr. Beáta Sabová 

2011 Alergia a astma v škole 
Združenie 
astmatikov SR 100 € 

  
PaedDr. Beáta Sabová 

2011 
Cesta za pokladom kráľa 
Mudroslava 

Nadácia Orange 750 € Mgr. Oľga Závacká 

2011 
Projekt  eTwinning 
Naša cesta za kráľom Mudroslavom 

NSS  pri Žilinskej 

univerzite  600 € Mgr. Oľga Závacká 

2011 
- 

2014 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti 
CJ v súvislosti s Koncepciou 
vyučovania CJ  

ESF 
ŠPÚ 

3 notebooky,  
didaktický 
materiál, 
dataprojektor 

PaedDr. Beáta Sabová 
  

2012 
Modernizácia vzdelávacieho 
procesu – počítače pre ZŠ 

ÚIPŠ 4 PC PaedDr. Beáta Sabová 

2012 
Profesijný a kariérový rast 
pedagogických  zamestnancov 

MPC 
EÚ 

2 notebooky PaedDr. Beáta Sabová  

2013 
Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v šk. prostredí 

Výskumný ústav 
detskej psychológie 
a patopsychológie 

didaktické 
materiály 

PaedDr. Beáta Sabová 

2013 
- 

2014 

Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

ESF 
ÚIPŠ 

3 notebooky,  
8 PC, 
dataprojektor 

PaedDr. Beáta Sabová 

2013 
– 

2014 

Elektronizácia vzdelávacích 
systémov regionálneho školstva 

ESF, 
MŠVVaŠ SR 

20 tabletov, 
int. tabuľa, 
dataprojektor, 
notebook,  

wifi router  

PaedDr. Beáta Sabová,  
Mgr. Oľga Závacká 

2013 
– 

2020 

Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-
vzdelávacie predmety 

Centrum vedecko-
technických  
informácií SR, 
ESF 

Int.tabuľa, 
dataprojektor, 
notebook, 
reproduktory 

PaedDr. Beáta Sabová,  
Mgr. Oľga Závacká 

2014 
- 

2015 

EnglishOne - Nové trendy 
vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ 

MŠVVaŠ  
ESF 

vzdelávanie 
učiteľov ANJ, 

did. materiály 

PaedDr. Beáta Sabová,  
Mgr. Oľga Závacká 



2015 

Podpora prof. orientácie žiakov ZŠ na 
odborné vzdelávanie a prípravu prostr. 
polytech. výchovy zameranej na rozvoj 
prac. zručností a práca s talentami 

  

vzdelávanie 
učiteľov 
predmetov 
THD, BIO, FYZ 

PaedDr. Beáta Sabová 

2015 
- 

2016 

Národný projekt:  
„Absolventská prax štartuje 
zamestnanie“ 

ESF, 
ÚPSVaR Trenčín 

vytvorenie 
pracovného 
miesta na 
vykonávanie 
abs. praxe 
podľa §51 zák. 
o službách 
zamestnanosti 

PaedDr. Beáta Sabová,  
Mgr. Oľga Závacká 

2016 
Grantový program pre školské 
projekty „Pomáhame vyrásť“ – Babi, 
nauč ma piecť štrúdľu 

Zelená škola 
Živica 
IKEA 

vytvorenie 
školského 
políčka 

500 € 

PaedDr. Beáta Sabová,  
Mgr. Barbara Brňová 

2016 
Grantový program „Vy rozhodujete, 
my pomáhame“ 

Nadácia TESCO 

vybudovanie 
eko-triedy 

1 300 € 

PaedDr. Beáta Sabová,  
  

2016 

- 

2017 

Národný projekt:  
„Absolventská prax štartuje 
zamestnanie“ 

ESF, 
ÚPSVaR Trenčín 

vytvorenie 
pracovného 
miesta na 
vykonávanie 
abs. praxe 
podľa §51 zák. 
o službách 
zamestnanosti 

PaedDr. Beáta Sabová, 
PhDr. Alena Porubanová 

Od 
roku 
2006 

Školské mlieko 
Pôdohospodárska 
platobná agentúra, 
EÚ 

Žiaci 
konzumujú 
viac mlieka 
a mliečnych 
výrobkov 

Janka Kubišová 

Od 
roku 
2010 

Ovocie, zelenina do škôl 
Pôdohospodárska 
platobná agentúra, 
EÚ 

Žiaci 
konzumujú 
viac ovocia a 
zeleniny 

Janka Kubišová 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

OSTATNÉ PROJEKTY 

Rok Projekt Zameranie 

2003 - 2016 
Triedim, triediš, 

triedime 

školský ENVIRO projekt - separovanie papiera, plastov, kovov, 

batérií, tetrapakových obalov 2003 - 2013 
Týždeň hlasného 

čítania 

Motivácia k čítaniu - v spolupráci so Združením pre demokraciu 

vo vzdelávaní Orava.  
2006 

Medzinárodný výtvarný 

projekt: Naša obec 

Spoločné projekty so školou v obci Bukuwjec Gornyj – Poľsko 

v oblasti kultúry (folklór), výtvarná výchova 2009 
UP-40 

PMAT  projekt 

IKT gramotnosť obyvateľov obce starších ako 40 rokov - kurzy 

vedené našimi pedagógmi. 2007 
Bezpečko Dopravná výchova (1. Roč.) - tvorba leporela s dopravnou 

tematikou podporené Komunálnou poisťovňou a PZ SR 
2006 - 20016 

Dopravná výchova Podpora bezpečného správania chodcov a cyklistov v CP, 

praktické ukážky a zážitkové učenie zamerané na prevenciu 

dopravných kolízií, správanie sa v prípade vzniknutej nehody 

a správanie v prostriedkoch hromadnej dopravy - v spolupráci s 

Autoškolou Jaroslav Prekop a Autoškola Ing. Buci, Bratislava 

2003-2015 
Všadebolko 

školský časopis 
viackrát ocenený v zlatom pásme šk. časopisov v regionálnom 

porovnaní 
2008-2011 

Škola ktorej to myslí školský projekt v spolupráci so Združením Orava. Implementácia 

moderných učebných metód do vyučovacieho procesu. 2005-2016 
Tekvice-tekvičky Výrobky z jesenných plodov v spolupráci s rodičmi, výstava 

tekvíc, tekvičiek, svetlonosov, výrobkov z tekvíc. 

2008-2016 Od srdca k srdcu adventné dobročinné aktivity, besiedky, vianočný trh 

2005-2015 
Lego - deň tvorivé aktivity s využitím stavebnice LEGO, tematicky rôzne 

zamerané, spojené s prezentáciou pred spolužiakmi z iných tried 

a vedením školy za účelom rozvoja PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 

2003 - 2016 
Fašiangy - Majáles tradičný školský karneval s rôznymi sprievodnými aktivitami 

2003-2011 
Škola astmy a alergie osvetové aktivity zamerané na spoznanie príčiny a prevencie 

alergie a následnej astmy spojené s  plávaním na plavárni v TN. 2009-2016 

Deň Zeme 

plnenie UO environmentálnej výchovy, rôzne aktivity tematicky  
zamerané na ochranu ŽP zamerané na redukciu odpadu, 
recykláciu materiálov a viacnásobné využívanie vecí aj na iné 
účely než boli pôvodne určené 

  

2009-2016 

Čitateľský žolík projekt, zameraný na rozvoj čitateľských zručností. Žiaci 

prezentujú prečítanú knihu v triede pred spolužiakmi, za to 

získavajú žolíka – kartu, ktorú môžu použiť v prípade, že nie sú 



2010-2015 
Reklama na knihu 

žiaci  tvoria a prezentujú krátku reklamu – upútavka na knihu. 

Projektom plníme osnovy mediálnej výchovy a prierezovej témy 

tvorba projektu a prezentačných zručností. 

1998-2016 
Stretnutie priateľov prehliadka ľudových piesní, tancov a zvykov v podaní DFS 

Štvorlístok a zapojenie všetkých žiakov do týchto aktivít, plnenie 

UO prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA  

2009-2016 
Školské zdravotné 

hliadky 

OCHRANA ČLOVEKA A ZDRAVIA - praktické ukážky poskytovania 

PP v prípade ľahších zranení prezentované členmi zdravotných 

hliadok pod vedením Mgr. Bučkovej 

2008-2015 
Šarkaniáda tvorba papierových šarkanov a ich prezentácia spojená 

s pohybom na čerstvom vzduchu  
2008-2014 

Ročníkový projekt spracovanie a prezentácia veku primeranej projektovej aktivity 

pred spolužiakmi v prítomnosti vedenia školy a hostí  (starosta, 

rodičia, zástupcovia RZ, rady školy,...) v priestoroch školy, alebo 

aj obecnej knižnice, regionálneho múzea a pod. podľa zváženia  

učiteľa 

2011 
Európa v škole zapojenie sa do celonárodného projektu v literárnej a výtvarnej 

oblasti. 2006-2016 
Nedajme vtáčkom 

zahynúť 

prikrmovanie vtákov a zvierat v zimnom období – rôzne aktivity 

(nástenky, výroba kŕmidiel, vychádzky – nosenie jedla do 

krmelcov...) 

2011 

Naša školička zameranie na 50. výročie školy a premenovanie školy – Základná 

škola s materskou školou Samuela Timona. Slávnostná akadémia  

so sprievodnými akciami – nástenky, expozície, kultúrne pásma, 

prezentácie, poznávanie histórie školy a osobnosti Samuela 

Timona. 

2013 - 16 
Noc v škole zážitkové aktivity na stmelenie žiackych kolektívov s cieľom 

podpory efektívneho trávenia voľného času detí 2014 - 2015 
Taška ide do sveta podpora ekologického myslenia detí, využívanie odpadového 

materiálu na opätovné spracovanie v zmysle 3R (redukuj, 

recykluj, renovuj) 

2010-2016 
Cesta rozprávkovým 

lesom 

zážitkové aktivity v prírode pri príležitosti Dňa otcov smerujúce 

k podpore fungovania tradičných rodín organizované ŠKD 
2010-2016 

Svätomartinský 

lampiónový sprievod 

večerný sprievod obcou s lampiónmi za účasti detí a rodičov 

organizovaný ŠKD 
2016 - 

Slávnosť Čerešňovej 

víly 

slávnosť prvého vysvedčenia pre prvákov a rozlúčka štvrtákov 

s primárnym vzdelávaním 
  

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly v základnej škole: Od 9. 3. do 15. 3. 2016 

Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia 



Riadenie školy - dobrá úroveň(nadpriemerná úroveň - prevaha pozitív, formálne, menej 

významné nedostatky) 

Podmienky výchovy a vzdelávania - veľmi dobrá úroveň(mimoriadna úroveň - výrazná 

prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky) 

Úroveň vyučovania - priemerná úroveň(vyrovnanosť pozitív a negatív) 

Záverečné hodnotenie ŠŠI 

Pozitívne stránky školy: 

K silným stránkam školy patrilo úzke spojenie života v škole so životom v obci a regióne, 

formovanie pozitívneho vzťahu k materiálnym a duchovným hodnotám regiónu, poznávanie 

života našich predkov, upevňovanie spolupatričnosti a budovanie pocitu hrdosti na školu. 

Ľudové tradície, piesne a zvyky si v škole pripomínali činnosťou v DFS Štvorlístok. 

Regionálna výchova mala na škole dlhodobú tradíciu, podporovali ju rôznymi formami a 

aktivitami.  

Výrazným pozitívom školy bolo aktívne zapájanie žiakov do školských a mimoškolských 

aktivít. Žiaci boli úspešní na predmetových olympiádach a súťažiach rôzneho zamerania, boli 

zapojení do realizácie projektov, vydávali školský časopis Všadebolko, participovali na 

aktivitách školy.  

Interiér a exteriér školy bol esteticky upravený, priestory sa efektívne využívali aj mimo 

vyučovania. Pedagógovia sa aktívne zapájali do kontinuálneho vzdelávania, riaditeľka školy 

podporovala ich odborný rast. 

K pozitívnym stránkam činnosti metodických orgánov patrilo zjednotenie hodnotiacich 

kritérií v jednotlivých predmetoch a pripravovanie žiakov na účasť v predmetových 

olympiádach, súťažiach a projektoch. 

Školský poriadok bol vydaný a prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školy, jeho 

súčasťou bola Školská zmluva, ktorá prispievala k upevňovaniu harmonických vzťahov v 

škole. Prevenciu v škole usmerňovala koordinátorka prevencie. Pozitívom v tomto školskom 

roku bola realizácia monitoringu zameraného na odhaľovanie negatívnych javov v správaní 

žiakov.  

K pozitívnym stránkam výchovno-vzdelávacieho procesu patrilo rešpektovanie pracovného 

tempa žiakov, atmosféra v triedach, zrozumiteľné sprístupňovanie poznatkov a priebežné 

motivujúce hodnotenie výkonov žiakov. Vyučujúci spätnou väzbou kontrolovali úroveň 

pochopenia nových poznatkov, kládli žiakom otázky a zadávali úlohy na zapamätanie a 

pochopenie, rozvíjali ich pracovné návyky a zručnosti. Názornosť vyučovania podporili 

využitím učebných pomôcok a didaktickej techniky. Pri rozvíjaní komunikačných 

kompetencií žiakov kládli dôraz na aktívne vyjadrovanie, podnecujúce otázky a prácu s 

textom. Žiaci riešili úlohy zamerané najmä na zapamätanie a na aplikáciu. Žiaci prejavovali 

pri plnení úloh zručnosti, väčšina z nich bola aktívna.  

Oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie: 



Menšia pozornosť sa venovala rozvíjaniu kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT, 

zadávania úloh na rozvoj vyšších myšlienkových procesov, poskytovaniu priestoru na rozvoj 

občianskych a sociálnych kompetencií. K oblastiam, ktoré vyžadujú zlepšenie, patrilo 

podnecovanie žiakov na sebahodnotenie, uplatňovanie klasifikácie ich výkonov a aktívne 

využívanie IKT žiakmi. Zlepšenie si vyžaduje vedenie pedagogickej dokumentácie, 

zosúladenie učebných plánov so štátnym vzdelávacím programom, dodržiavanie klasifikácie a 

evidencia hodnotenia žiakov. 

Porovnanie: 

Komplexná inšpekcia v školskom roku 2002/2003 

Celkové hodnotenie školy - priemerná úroveň: vyrovnanosť pozitív a negatív 

Komplexná inšpekcia v školskom roku 2015/2016 

Celkové hodnotenie školy - dobrá úroveň: prevaha pozitív, formálne, menej významné 

nedostatky(nadpriemerná úroveň) 

Inšpekciu realizovali pani inšpektorky - Školské inšpekčné centrum Trenčín: 

Mgr. Nora Vaňová 

PaedDr. Anna Podskočová 

Mgr. Viera Hrnčíková 

Mgr. Mária Šištíková 

PaedDr. Anna Petríková 

Komplexná inšpekcia v materskej škole 

Dátum: Od 15. 3. 2016 do 17. 3. 2016 

Riadenie školy: veľmi dobrá úroveň 

Podmienky výchovy a vzdelávania: veľmi dobrá úroveň 

Úroveň vyučovania a učenia: veľmi dobrá úroveň 

Celkové hodnotenie - veľmi dobrá úroveň 

Porovnanie: 

Komplexná inšpekcia v školskom roku 2006/2007 

Celkové hodnotenie MŠ - veľmi dobrá úroveň 

Komplexná inšpekcia v školskom roku 2015/2016 



Celkové hodnotenie MŠ - veľmi dobrá úroveň 

Inšpekciu realizovali pani inšpektorky - Školské inšpekčné centrum Trenčín: 

Mgr. Jana Králiková 

PhDr. Soňa Lukáčová 

Tematická inšpekcia 

Predmet školskej inšpekcie - Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 

gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročníka. 

Dňa: 4. 2. 2016 

Priemerná úspešnosť školy: 51,11 % 

Priemerná úspešnosť v SR: 50,63% 

Najlepšie zvládnuté témy(test písalo 18 žiakov 9. ročníka): 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí: 73,6% 

Najhoršie zvládnutá téma: 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: 40 % 

Slabo zvládnutým témam sa budeme intenzívne venovať v školskom roku 2016/2017 

Inšpekciu realizovala pani inšpektorka - Školské inšpekčné centrum Trenčín 

PaedDr. Anna Podskočová 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

MATERIÁLNO TECHNICKÉ PODMIENKY:  

Prestavbou a modernizáciou školy, ktorú realizovala obec, sa doriešili dlhoročné 

problémy školy hlavne: 

Humanizácia a estetizácia školských priestorov  

Nové tabule(verejná zbierka) a podlahy v triedach  

Vybudovanie novej učebne PC  

Vybavenie tried a zborovní skriňami(zabezpečila škola) 



Základná škola s materskou školou Samuela Timona má v užívaní nasledujúce priestory: 

Budova základnej školy - 1. stupeň 

Budova základnej školy - 2. stupeň 

Budova viacúčelovej športovej haly 

Školské ihrisko 

Budova materskej školy a kuchyne 

Prenajatá budova výdajne stravy a školskej jedálne 

Základná škola 

Škola mala 18 kmeňových tried, multimediálnu učebňu PC1 (vybudovanú v spolupráci s 

obecným úradom a projektom Infovek, Digitálne štúrovstvo na školách, Deutsche Telecom), 

fyzikálno-chemickú učebňu, školskú dielňu, 2 učebne počítačov, 4 učebne využíva školský 

klub detí a remeselnú dieľňu. Učebné pomôcky sú uložené v 4 kabinetoch, detská literatúra je 

uložená v žiackej knižnici. Učebné pomôcky sú pravidelne dopĺňané. Na prvom stupni majú 

všetky deti možnosť pracovať so stavebnicami Lego. Na druhom stupni žiaci na technických 

prácach pracujú so stavebnicou LegoDacta - riadenou krížovým programovateľným 

ovládačom a so stavebnicou RoboLab - riadenou počítačom na základe ikonografického 

jazyka.  

PC učebňa1: 21 žiackych počítačov a 1 učiteľský PC s internetom, tlačiareň, interaktívna 

tabuľa 

PC učebňa2: 14 žiackych počítačov a 1 učiteľský počítač, dataprojektor 

PC učenňa 3: 16 PC a 1 učiteľský počítač, dataprojektor 

Zborovňa 2. stupeň: notebook, kopírka/skener, internet 

Zborovňa 1. stupeň: PC, tlačiareň, kopírka, rozhlasová stanica 

Zborovňa ŠKD: PC 

Pre riadenie a ekonomiku: 6 počítačov, tlačiarne 

kancelária ekonómky a mzdárky 

kancelária hospodárky školy 

kancelária riaditeľky školy 

zástupcpvňa pre 1. stupeň 

zástupcovňa pre 2. stupeň 



zástupcovňa a kabinet ŠKD 

kancelária výchovnej poradkyne: počítač, tlačiareň 

kancelária špeciálneho pedagóga: počítač, tlačiareň, 2 diktafóny pre žiakov so ZZ 

pracovňa správcu PC: počítač, server 

Počítače v učebni PC, v kanceláriách a v zborovniach sú zosieťované, na administráciu 

dokumentácie sú využívané programy aSc Agenda a aSc Rozvrhy. 

Špeciálna učebňa: okrem zariadenia na chem. a fyz. pokusy je vybavená notebookom a 

dataprojektorom s premietacím plátnom a interaktívnou tabuľou. 

V 18 kmeňových triedach sú interaktívne tabule. 

Všetky triedy majú nové pilónové tabule. 

Využívame remeselnú dielňu s krosnami na tkanie a keramickou pecou. 

Využívame dielňu na pracovné vyučovanie, techniku a svet práce. Uvedený predmet má svoj 

kabinet. 

Viacúčelová športová hala ponúka klientom školy a verejnosti telocvičňu, posilňovňu, 

gymnastickú miestnosť, miestnosť na stolný tenis, šatne, sprchy, soc. zariadenia. V 

mimovyučovacom čase na školských športoviskách športovali deti aj dospelí. 

Areál školy je využívaný na pobyt počas veľkých prestávok, prvý stupeň sa zdržiava na 

trávnatej a športovej ploche pri telocvični, druhý stupeň medzi budovami na trávnatej ploche s 

lavičkami a skalkou. Vďaka Tesco projektu sme vybudovali EKO triedu, ktorá slúži na 

vyučovanie i trávenie veľkej prestávky žiakmi 2. stupňa. Prostredie školy skrášľujú záhony s 

drevinami a kvetmi. Vďaka emvironmentálnemu projektu sme vybudovali školské políčko a 

kvetinovú stenu, kde okrem kvetov pestujeme i liečivé bylinky. Rastlinný odpad 

kompostujeme. 

Oprava chodníkov po prestavbe školy nebola z finančných dôvodov zrealizovaná. 

So zriaďovateľom školy riešime mnohoročný problém školskej jedálne a prestavby MŠ. 

Oplotenie základnej školy bolo ukončené. Obec v tomto roku podala projekt na 

komplexnú prestavbu MŠ i so školskou jedálňou, ale nebol schválený komisiou 

ministerstva školstva. Zriaďovateľ čaká na ďalšie výzvy ministerstva školstva na 

prestavbu materskej školy a školských zariadení. V priestoroch vedľa kotolne MŠ sme v 

spolupráci s obcou uskutočnili revitalizáciu. Priestory budú slúžiť ako skladové 

priestory pre MŠ a ŠJ. Vďaka darovaným 2% z dane sme v priebehu 3 školských rokov 

vymenili všetky zastaralé počítače v učebniach PC. Pre predmet technika sme zakúpili v 

spolupráci so združením rodičov edukačné pomôcky.  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 



Finančné a hmotné zabezpečenie 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov za rok 2015 

A) Prenesené kompetencie:  

Rozpočet na rok 2015: normatívne fin. prostriedky rozpočet 566 084 € 

Presun nevyčerpaných FP do roku 2016 17 602,34€ 

Presun nevyčerpaných FP dopravného do roku 2016 174,13 € 

Presun nevyčerpaných FP z roku 2014 9 328,45 € 

Presun dopravného z roku 2014 43,23 € 

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 548 481,66 €  

Mzdy s odvodmi: 477 248,81 € (462 570,82 € rok 2014) 

PN: 2 381,83 €  

Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 68 851,02 € (74 779,49 € 

rok 2014) 

Nenormatívne finančné prostriedky: 

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít: 

Príjem: 11 772,- € 

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 2 087,31 € 

Mzda za krúžky - odmeny 6 780,- € 

Odvody - poistné: 2 904,69 € 

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 7 229,- € 

3. Finančé prostriedky na asistenta učiteľa: 32 760,- € 

4. Sociálne znevýhodnení: 106,- € 

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 696,- € 

6. Príspevok na učebnice 1 419,- € 

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 58 982,- €  



Spolu prenesené kompetencie čerpané 607 463,66 €  

- dopravné z roku 2014 43,23 € 

- FP z rok 2014 9 328,45 € 

- FP - dopravné presun.do roku 2016 - 174,13 € 

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie 616 661,21 €  

6. Iné mimorozpočtové prostriedky 

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD, MŠ, réžia ŠJ: 52 127,21 € (55 280,49 €)  

Príspevok na projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ: 914,08 € 

Spolu mimorozpočtové fin.prostriedky: 53 041,29 €  

Dotácie obce z podielových daní na financovanie MŠ, ŠJ a ŠKD 

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 267 420,- € (253 720,- € 

rok2014) 

Mzdy a odvody: 221 427,25 € (210 563,48 € ) 

Prevádzkové náklady: 44 337,49 € (40 749,45 € ) 

PN: 897,26 € (873,07 € ) 

Odchodné 758,- € 

Originálne kompetencie spolu: 267 420,-€  

Finančné prostriedky spolu: 937 122,50 € 

Finančná kontrola: vnútorná kontrola roaditeľkou školy 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

1. Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná 

- vyberá od rodičov príspevok za rodinu na jeden školský rok 

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob 

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera 



Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, 

finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít školy, knižné odmeny na konci 

školského roka, preplatenie cestovného na súťže. 

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná 

- MŠvyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok, 

- zabezpečuje príjem 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osob, 

- spravuje finančné prostriedky zo zberu papiera a sponzorských darov. 

Financie sú použité na: materiálno - technické vybavenie školy, nákup učebných pomôcok, 

finančná podpora mimoškolských a kultúrno-športových aktivít materskej školy. 

 

                                               K o m e n t á r 

                    k správe o hospodárení základnej školy v obci Trenčianska Turná 

                                                           za rok 2015 

  

Základné informácie  

  

     Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jeden samostatný právny subjekt 
– Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, ktorý vznikol zlúčením 
základnej školy s materskou školou a školskej jedálne dňom 1.januára 2003.  

     Hlavnou ťažiskom činnosti tohto právneho subjektu je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu v základnej škole, príprava detí v predškolskom zariadení na výchovno-vzdelávací proces, 
zabezpečenie stravovania pre deti navštevujúce školské zariadenia a zabezpečenie voľno časových 
aktivít detí mimo vyučovacieho procesu v záujmových krúžkoch a školskom klube detí.  

     V rámci využitia priestorov školského zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu sa 
uvedené nebytové priestory prenajímajú  fyzickým a právnickým osobám, poskytujú sa priestory školy 
za účelom uskutočňovania rôznych kurzov (jazykových, počítačových....) 

     Počas kalendárneho roka 2014 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne zmeny 
v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia. 

      

Finančné zdroje – ich použitie 

  

     V roku 2015 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania  vo výške 625 066,- €, 



z toho normatívne prostriedky vo výške 566 084,- € a nenormatívne vo výške 58 982,-€ /vzdelávacie 

poukazy 11.772,- €, dopravné 7 229,- €, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 5 696,- €,  
príspevok za žiakov zo SZP 106,- € , príspevok na asistenta učiteľa  32 760,-€ a príspevok na 
učebnice  1 419,-€.  .  / Obci Trenčianska Turná prostredníctvom OÚ neboli poskytnuté žiadne 
finančné prostriedky na kapitálové výdavky v školskom zariadení.  

     Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 548 481,66 € a čiastka 
17 602,34 € bola presunutá do roku 2016. Nenormatívne výdavky - na vzdelávacie poukazy, 
príspevok na výchovu a vzdelávanie, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a príspevok na asistenta učiteľa  boli vyčerpané v plnej výške.  

Na dopravné  bol uskutočnený presun finančných prostriedkov do roku 2016 vo výške 174,13 € . 
Z roku 2014 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov do roku 2015 vo výške 
43,23 € na financovanie dopravného. 

     K 31.12.2015 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 
30 záväzky v čiastke 15 610,75 €.      

  

     V roku 2015 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali priestory 
fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané finančné prostriedky vo výške 14 234,60 € 
sa použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu – správa telocvične, odmena správcovi 
telocvične, zaplatenie energii a vybudovanie oplotenia pri ZŠ od bytovky.. 

  

V roku 2015 sme prijali finančné prostriedky ako  vo výške 914,08 €, ktoré boli použité na refundáciu 
nákladov frekventantov , zúčastnených  Inovačného kontinuálneho vzdelávania „Podpora profesijnej 
orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. 

  

Záver 

  

     Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2015 všetky 
poskytnuté zdroje hospodárne využila. Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia zákona 
o účtovníctve a zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. I v budúcom 
období bude naše školské zariadenie pristupovať k hospodárnemu využívaniu všetkých finančných 
prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

  

  

V Trenč.Turnej,  15.3. 2016 

  

Spracovala: Filinová 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 



Plnenie stanoveného cieľa 

PLNENIE HLAVNÝCH A ČIASTKOVÝCH CIEĽOV 

Hlavným cieľom je realizácia školských vzdelávacích programov ISCED0,1,2 a výchovného 

programu ŠKD. Realizovaním vzdelávacích programov získajú naši klienti potrebné kľúčové 

kompetencie pre svoj život, pre pokračovanie štúdia na stredných školách. Preto je našou 

prioritou zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces a pestrú mimoškolskú činnosť pre 

žiakov v škole otvorenej verejnost. A to v súčinnosti so zriaďovateľom, rodičmi, klubom 

dôchodcov, podnikateľmi a verejnými inštitúciami v obci, s využitím moderných trendov vo 

vyučovaní, s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, 

rozširovanie vyučovania cudzích jazykov, s dôrazom na efektívne vzdelávacie metódy, 

regionálnu výchovu, duševné a telesné zdravie žiakov aj zamestnancov školy, zážitkové 

učenie a projektové vyučovanie. Dôležitou úlohou je príprava žiakov na stredné školy, v 9. 

ročníku príprava žiakov na testovanie a skúšky. Finančné prostriedky získané z komerčného 

využívania školského areálu využívame na materiálne a technické dobudovávanie a 

vybavenie školy.  

Hlavné úlohy - plnenie: 

a) Výchovno-vyučovací proces  

Hlavnou úlohou výchovno-vyučovacieho procesu bolo zvládnutie štandardného učiva žiakmi 

v jednotlivých ročníkoch a kvalitná príprava žiakov na Testovanie9 a prijímacie skúšky na 

stredné školy, s využitím moderných vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, s 

rešpektovaním humanistických a demokratických princípov vzdelávania. Okruhmi z 

prierezových tém sme doplnili učebné plány jednotlivých predmetov, aby sme reagovali na 

aktuálne požiadavky a podnety súčasnosti.  

Sformulovali sme koncepciu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu : Na 1. 

stupni ZŠ sme vypracovali a realizovali školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie 

(ISCED 1 - Otvárame bránu do sveta poznania), na druhom stupni školský vzdelávací 

program pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2 - Učíme sa riešiť úlohy života). V ŠKD 

realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier. Východiskom bol štátny vzdelávací 

program. 

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo 

zvládnuť. časovo - tématické plány boli spracované tak, aby bolo možné aj pri mimoriadnych 

prázdninách pre žiakov nielen predpísané učivo prebrať, ale aby zostal čas aj na jeho 

zopakovanie a utvrdenie a realizáciu hodnotových cieľov. V ročníkoch 1. - 4. bol dôraz na 

čítanie s porozumením. Tak isto na II. stupni najmä na hodinách SJ sme kládli dôraz na 

plnenie tejto úlohy. Vo vyučovacom procese sme viac využívali materiálne pomôcky z 

kabinetných zbierok, regionálnu literatúru a IKT. Zvýšenú pozornosť sme venovali 

integrovaným a slaboprospievajúcim žiakom a ich príprave na vyučovanie. Kontrolné testy 

sme zamerali na zisťovanie medzier vo vedomostiach žiakov a konkrétne odporučeniam na 

spôsob ich odstránenia. U žiakov so zdtavotným znevýhodnením sme pri hodnotení 

postupovali podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými 

poruchami učenia v základných a stredných školách schválených MŠ SR. Zrealizovali sme 

skúšobné testovanie KOMPARO, ktorým žiakov nižších ročníkov pripravujeme na 

Testovanie9. Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu a skúškam na strednú školu.  



Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme na 

škole 20. Učitelia sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania. 

Pre zdravotne znevýhodnených žiakov pracovalo 5 asistentiek učiteľa. 

Plnenie úloh, vyplývajúcich zo záväzných dokumentov:  

Jednou z hlavných úloh bola humanizácia výchovy a vzdelávania, dodržiavanie Listiny 

ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy v súlade s Národným 

plánom výchovy k ľudským právam a Národným akčným plánom pre deti.  

Ich plnenie sme realizovali týmito stratégiami: 

• Vytváraním dôstojných a estetickejších podmienok vzdelávania a výchovy, aby dieťa 

motivovali k vzdelávaniu a k vhodnému správaniu, akceptovanie základnej požiadavky - úcty 

k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, ktorý si ako taký zasluhuje pozornosť 

i dôstojnosť bez ohľadu na jeho momentálny stav 

• Odmietaniím všetkého, čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho 

samého 

• Sústredeniím pozornosti na rozvíjanie takej hodnotovej orientácie žiakov, ktorá bude 

prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, teda viesť ich, aby si vážili človeka, ktorý si 

uvedomuje svoju hodnotu, ale zároveň je schopný spolupráce a solidarity, vyhýbajúceho sa 

agresivite a akceptujúceho právo iného na vlastný názor. Občana, ktorému pri dosahovaní 

individuálnych cieľov nie sú cudzie hodnoty ako vzájomné rešpektovanie sa, partnerstvo, 

tolerancia, úcta k vytvoreným hodnotám a súkromnému vlastníctvu 

• Prípravou žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, 

znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a 

náboženskými skupinami, ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa. Využívaniím 

vhodných tematických celkov učebných osnov občianskej výchovy, náboženskej a etickej 

výchovy ako i medzipredmetových vzťahov na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu a 

šikanovania 

• Snahou, aby výchovné princípy etickej výchovy boli viac previazané s osnovami občianskej 

výchovy a viac odrážali konkrétne situácie spoločenského života, budovanie právneho štátu, 

zásady občianskej spoločnosti 

• Pestovaním národnej hrdosti a úcty k vlastným tradíciám vo všetkých predmetoch. - 

realizované prostredníctvom Projektu regionálnej výchovy počas celého školského roka a 

rôznorodých aktivít v spolupráci s verejnosťou 

• Kultivovaniím detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, 

výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií 

• Vytváraniím podmienok v oblasti prevencie závislostí a sociálno-patologických javov rámci 

úloh, ktoré vyplývajú školám z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám: 



- Prostredníctvom koordinátora prevencie vo výchovno - vzdelávacom procese pracovať s 

overenými a odborne garantovanými preventívnymi programami: Sila osobnosti. 

- Na I.stupni, na II.stupni využívaním publikácie Kašparová a kol. Ako poznám sám seba a 

publikáciu M. Zelinu Ako zmeniť sám seba. 

- Usmerňovaním žiakov riešiť konflikty a stresové situácie, rešpektovaním Metodického 

usmernenia č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov a jeho zapracovaním v 

školskom poriadku, 

- Organizovaním záujmových aktivít a zapájaním do nich žiakov podľa ich rozhodnutia, 

talentu a záujmu, 

- Sprostredkovaním informácií preventívneho charakteru, spoluprácou s PZ, CPPPa P, SČK, 

formou besied s odborníkmi a protidrogovými aktivistami 

- Uplatňovaním zákona o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch 

- Venovaním osobitnej pozornosti žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými 

javmi, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu, 

záškoláctva a vzniku drogovej závislosti 

- Vzniknuté problémové situácie sme riešili v spolupráci s rodičmi, PZ, CPPPaP, SCPP 

• Bohatá mimoškolská činnosť na realizovanie individuálnych záujmov detí a vhodné využitie 

ich voľného času, 

- Školským časopisom Všadebolko. 

Dodržiavanie vzdelávacích programov a ČTP sme zabezpečili: 

• pri zostavovaní úväzkov členov pedagogického zboru, 

• vypracovaním ČTP plánov podľa schválených učebných osnov pre jednotlivé predmety. 

• kontrolou dodržiavania ČTP v trojmesačnom intervale - zástupkyne RŠ  

• väčšou pozornosťou úrovne vyuč. hodín nových členov pedagogického zboru a zavedením 

sústavného metodického usmerňovania učiteľov, ktorí nespĺňajú príslušnú odbornú alebo 

pedagogickú kvalifikáciu. 

• humanizáciou výchovy a vzdelávania v činnosti školy s dôsledným dodržiavaním 

Deklarácie práv dieťaťa, 

• dôrazom na zvyšovanie kvality realizácie povinnej telesnej výchovy na I. i II. stupni, 

• rozvíjaním spolupráce školy s rodičmi a verejnosťou, 

• pokračovaním v realizácii environmentálnych projektoch, 



• realizáciou schválených projektov,  

• zavádzaním informačno-komunikačných technológií do vyučovania,  

• využitím relácií a podnetov v masmédiách, 

• využitím prierezových tém, ktoré sú implementované do jednotlivých vyučovacích 

predmetov a v predmete Svet okolo nás - 1. stupeň, 

• spoluprácou s rodičmi, bývalými žiakmi, organizáciami v obci, podnikateľmi a verejnosťou, 

• pokračovaním v tvorivej regionálnej výchove, 

• zveľaďovaním areálu školy, 

• využívaním telocvične na komerčné účely,  

• zapájaním sa do projektov odporúčaných MŠ,  

• zrealizovaním školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku,  

• venovaním pozornosti profesionálnej orientácii žiakov a príprave na prijímacie pohovory, 

• podporovaním a realizovaním kontinuálneho vzdelávania učiteľov, 

• monitorovaním stavu šikanovania v škole a jeho prevencii, 

rozlúčkou deviatakov so starostom obce. 

Zvyšovanie kvality vyučovania povinnej telesnej výchovy:  

• zabezpečili sme vyučovanie povinnej telesnej výchovy v rozsahu, ktorý stanovujú učebné 

osnovy,  

• triedni učitelia, učitelia TSV a vychovávateľky ŠKD venovali zvýšenú pozornosť 

upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, 

• všetci učitelia intenzívnejšie využívali školský areál na vyuč. hodinách s vhodnou tematikou 

a hodinách TSV, 

• zapojili sme sa do súťaží podľa podmienok školy a záujmu žiakov, 

• využili sme areál telocvične na cvičenie detí s rodičmi. 

• dôsledne sme pripravili a zrealizovali didaktické hry pre 1. stupeň (v spolupráci s 

klubom dôchodcov), Účelové cvičenie 2. stupeň, Deň dopravnej výchovy 

• zrealizovali sme školu v prírode s plaveckým výcvikom v 3. ročníku, lyžiarsky kurz s 

využitím štátnej dotácie, 



• úlohy rozpracovali vedúci MZ a PK vo svojich plánoch a vyučujúci v časovo - tematických 

plánoch tak, aby boli na jednotlivých vyučovacích hodináchefektívne realizované. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - túto úlohu sme realizovali vo vyučovacom procese v 

súlade s Koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu na ZŠ a učebnými osnovami - 

Výchova k rodičovstvu pre I. a II. stupeň. Konkrétne aktivity: 

• Besedy, tvorivé dielne a diskusné skupiny v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v 

Trenčíne na témy: práva dieťaťa, zdravý životný štýl, dospievanie, partnerstvo, rodičovstvo, 

vzťahy v rodine, obchod s dievčatami, prevencia HIV/AIDS, hrozba závislostí 

• Rozhlasové relácie, nástenky (Mesiac úcty k starším, Valentín, Vianoce, šikanovanie a 

agresia v škole, rasizmus a xenofóbia,...) 

• Akadémia pre verejnosť ku Dňu matiek, vianočný koncert školy aj DFS Štvorlístok, 

• Spolupráca škola - žiaci - rodičia pri organizácii celoškolských akcií (festival, Vianočný 

koncert a vianočný trh, ...)  

• Spolupráca s Klubom dôchodcov Trenčianska Turná (na celoročnom Projekte regionálnej 

výchovy), 

• Besedy so starými rodičmi a zaujímavými osobnosťami obce.  

Environmentálne aktivity boli zameraná na zdravé prostredie v škole a jej okolí - zdravý 

životný štýl žiakov a zamestnancov. S tým súvisí ochrana prírody a zelene, vzťah k zvieratám, 

k všetkému živému. Systematickú pozornosť venujeme skvalitňovaniu environmentálnej 

výchovy ako prierezovej témy.  

• Využívaním vhodného učiva a rôznych iných činností, napr. vychádzok do prírody, 

spolupráce s ochranárskymi a chovateľskými organizáciami,  

• Zriadením zberových a zdravotníckych hliadok,  

• Sledovaním čistoty a poriadku v škole a jej okolí, vedením žiakov k ich dodržiavaniu, k 

ochrane zelene v škole i mieste svojho bydliska, 

• Realizovaním schválených projektov "babi, nauč ma piecť štrúdľu", " V zahradôčke pod 

oblôčkom tam je lavička", Triedim, triediš, triedime,… 

• Zorganizovaním Školy v prírode na I. stupni: plaveckého a lyžiarskeho,  

• Využívaním triedy v prírode na Patlíkovej (Pajta) na akcie školy - účelové cvičenie v 

prírode, 

• Organizovaním besied, tvorivých dielní s environmentálnym zameraním, prácou v 

environmentálnom krúžku. 

Tematické vyučovanie ako jedna z moderných efektívnych metód bola využívaná v 

nasledovných okruhoch: 



• Triedenie odpadov - prírodoveda, prírodopis, chémia 

• Regionálne vyučovanie - všetky predmety 

• Deň dopravy 

• Deň Zeme 

• Deň vody  

Karneval 

Do prírody so starými rodičmi 

Lesná pedagogika 

Školská olympiáda 

Činnosť ŠKD 

V ŠKD sme zabezpečovali činnosť v 5 oddeleniach v mimovyučovacom čase: pred 

vyučovaním 6.00 - 7.40, po vyučovaní do 16:30  

Popri organizovaní pútavých a pestrých záujmových, rekreačných, a ďalších aktivít sme dbali 

na prípravu žiakov na vyučovanie. 

Vzájomnými konzultáciami vychovávateliek s vyučujúcimi v príslušnej triede, spoluprácou s 

rodičmi vychovávateľky pomáhali slaboprospievajúcim žiakom pri zvládnutí učiva. Vedúca 

MZ pre 1. stupeň konzultovala problémy s vychovávateľkami ŠKD. 

Zlepšili sme informovanosť rodičov o činnosti ŠKD na nástenke (napr., miesto, kde sa 

jednotlivé skupiny nachádzajú v ten deň, výstavky prác žiakov a pod.). Venovali sme 

pozornosť väčšej prezentácii záujmovej činnosti, intenzívnejšiemu využívaniu telocvične a 

ihrísk, učebne PC, organizovaniu súťaží medzi oddeleniami, väčšej diferenciácii činnosti v 

oddeleniach, prezentácii detí na celoškolských akciách. 

Snažili sme sa výchovne pôsobiť v oblasti kultúry stravovania v školskej jedálni s cieľom 

postupne odstrániť hluk pri obede a upevniť hygienické návyky a návyky správneho 

stolovania žiakov. Pre veľký počet stravníkov a stiesnené priestory je to však problematické. 

Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu 

Týždeň hlasného čítania, Marec - mesiac knihy. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v 

rôznych oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a 

regionálnej. 

b) Úlohy v mimovyučovacej a mimoškolskej záujmovej činnosti (pozri v kapitole 2b 

Voľnočasové aktivity) 

Hlavnou úlohou bolo aj v tomto roku skvalitnenie a obohatenie záujmovej činnosti. Vedenie 

školy naďalej považuje predmetové olympiády, súťaže v odborných vedomostiach a 



zručnostiach i športové súťaže za integrálnu súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu. 

Vedenie školy podľa možností oceňovalo učiteľov podieľajúcich sa na príprave žiakov, 

organizovaní a riadení uvedených aktivít s ohľadom na dosiahnuté výsledky žiakov pri 

reprezentácii školy. V tejto súvislosti sa zameralo na: 

- dopĺňanie materiálno - technického zabezpečenia telesnej výchovy na škole, 

- dovybavenie školskej dielne - nástorje materiál, 

- vytvorenie pestrej ponuky krúžkov, aby škole čo najviac žiakov odovzdalo vzdelávacie 

poukazy, 

- zabezpečenie mimoškolskej činnosti prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych poukazov a 

tiež inými formami, spoluprácu so záujmovými klubmi pôsobiacimi v priestoroch školy, 

- sprístupnenie školskej knižnice žiakom v pravidelných intervaloch, 

- využívanie detskej periodickej tlače, 

- organizovanie, prípravu a zapájanie žiakov do súťaží podľa záujmu talentu a nadania, 

zapojenie sa do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, v speve ľudových a 

populárnych piesní, tvorby výtvarných projektov na aktuálne témy so zameraním na 

nadpredmetové UO, 

- organizovanie školských kôl záujmových a športových súťaží ( volejbal, futbal, vybíjaná, 

bedminton, florbal) i iných aktivít na škole v spolupráci s RZ a inými organizáciami 

(zúčastnili sme sa súťaže v oblasti počítačov - RoboLab v spolupráci so SOŠ strojárskou v 

Trenčíne) 

- zvýšenú starostlivosť o žiakov, ktorí postúpia do vyšších postupových kôl, 

- organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť, 

- organizovanie umeleckých, spoločenských a športových podujatí pre žiakov a verejnosť, 

- organizovanie divadelných predstavení a výchovných koncertov, 

- rozširovanie voľnočasových podujatí o nové činnosti a športy - hokejbal, 

- spoluprácu s verejnosťou (rodičmi, záujmovými organizáciami a podnikateľmi) pri 

zabezpečovaní mimoškolských akcií. 

c) Kontrolná činnosť školy 

- Pravidelná kontrola čistoty jednotlivých úsekov školy a areálu školy( základná škola, 

materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, výdajná školská jedáleň), 

- Kontroly v rámci BOZP, PO, Pracovnej služby, Úradu verejného zdravotníctva Trenčín, 



- hospitačná činnosť riaditeľky školy: 32 hospitácií (základná škola, materská škola, školský 

klub detí, asistentky učiteľa) 

- riaditeľské testy, dotazník deviatakov (žiaci hodnotia školu)  

- hospitačná činnosť zástukkyne pre 1. stupeň: 11 hospitácií 

- hospitačná činnosť zástupkyne pre 2. stupeň: 16 hospitácií 

- hospitačná činnosť vedúcej ŠKD: 4 hospitácie 

 

Súhrn zrealizovaných aktivít v školskom roku 2015/2016 

  

Mesiac Plánovaná aktivita Zodpovednosť 
September          slávnostné otvorenie školského roka 

         plány MZ a PK 
         založenie triednickej dokumentácie 
         príprava ČTP 
         vydanie vzdelávacích poukazov a príprava krúžkovej činnosti 
         preškolenie nových zamestnancov o BOZP 
         Deň dopravnej výchovy + účelové cvičenie – teoretická časť 

(dopr. vých., prvá pomoc, CO) 
         Deň dopravy – Bezpečne do školy (1. stupeň) 
         plenárne ZR 
         exkurzia do knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
         zdravotná príprava žiakov 7. ročníka 

       vedenie školy 
       všetci vyučujúci 
       TU 
       vVšetci vyučujúci 
       vedenie školy  

  
       vedenie školy  
       vedenie školy, tr. 

uč., všetci 

zamestnanci, najmä 

preškolení 
       vedenie školy, tr. uč. 
       ZRPŠ, všetci 

učitelia 
       SJL – D. Orságová 
       T. Bučková 

Október          Vtáčí svet – návšteva výstavy exotických vtákov 2.10. 
         Október, mesiac úcty k starším 

  
         jesenné prázdniny – 29.10-1.11. (štvrtok - nedeľa) 
         Účelové cvičenie – jesenná časť  

  

         Multikultúrna výchova - Záložka nás spája 
         Vychádzka so seniormi – didaktické hry 
         Exkurzia do Banskej Štiavnice (resp. Kremnice) 
         Exkurzia do Hlohovca 
         Súťaž mladých záchranárov - CO 
         Informácie o projekte Ekologická stopa 
         výchovný koncert – protidrogová výchova – 19.10.  
         zapojenie do súťaže TAKTI – podľa záujmu 
         Informácie o projekte Hodina s ekostopou; Modrý svet 

  

       Triedni učitelia, BIO 
       M. Ševčíková, tr.uč., 

B.Sabová, 

D..Orságová 
       K. Masaříková, 

vyučujúci 2. st. 
       vyučujúci VYV, 

ŠKD 
       Závacká, tr. uč. 1.st. 
       8. ročník, B. Brňová 
       4. ročník 
       T. Bučková 
       B. Brňová 
       pg. zástupkyne 

  
       D. Sieklová, B. 

Brňová 
       M. Oprchalová, S. 

Gazdíková 
       pg. zástupkyne 

  



         Exkurzia do Uhrovca – 8. ročník 
         OBJEDNANIE UČEBNÍC 

November          exkurzia na výstavu Stredoškolák 2015 (9. roč.) 
         Svätomartinský lampiónový sprievod 
         KOMPARO 
         25.11. - Testovanie žiakov 5. Ročníka 

  

         štvrťročná klasifikácia 
         triedne RZ 
         Majster ceruzky – oslava učenia  
         príprava žiakov na školské kolo geografickej olympiády – 

exkurzia po pamiatkach Trenčína 
         návšteva divadelného predstavenia (25. 11.) 
         noc v škole – 2. stupeň 

       J. Poláčková 
       ŠKD 
       vedenie školy 
       J. Poláčková, 

vedenie školy 
        pg. zamestnanci 
        všetci učitelia 
       1. ročník 
       D. Sieklová 

  
       Závacká 
       vyučujúce 2. stupeň 

December          Vianočný program – 6.12. 

  

         Vianočný trh  
         Mikuláš 

  

         Vystúpenie V. Kulíška – 4.12. 
         Vianoce v škole – vianočné besiedky, spoločné koledovanie 

žiakov 1. stupňa 
         Vianoce v škole (2. stupeň) – predvianočný program žiakov 

tried (2. stupeň); rozlúčka pred Vianocami + vyhodnotenie 

školských kôl jazykových olympiád 22.12.) 
         vianočné prázdniny 23.12.-7.1. 
         Vianočné pozdravy 
         školské kolá predmetových olympiád 
         výroba darčekov z recyklovaných materiálov 

  

       triedni učitelia, 

réžia: Poláčková, 

Balážová 
       Všetky úseky 
       B. Sabová; 

Sieklová,+ ŽP 
       O. Závacká 
       triedne učiteľky 

  
       triedne učiteľky 

vedúci olympiád 
  
  

       vedenie školy 
       VYV, PVC 
       vedúci olympiád 
       VYV, PVC 

Január          Nedajme vtáčkom zahynúť (1. stupeň) 
         výroba a inštalácia vtáčích búdok 
         triedne kolá Hviezdoslavov Kubín 
         polročné prázdniny 1.2. 
         polročná klasifikácia 
         pasovanie prvákov na TN hrade – slávnosť vysvedčenia - 

preložené na jarné mesiace 

       tr. uč. 
       P. Páleš 
       vyučujúce SJL 

  
  

       1.A/B 
  



         rozhlasová relácia o prevencii chrípkových ochorení 
         Fašiangy 29.1.2015 
         súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku 
         Lyžiarsky výcvikový kurz (8. a 9.  ročník) 

  

        T. Bučková 
       T. Bagínová, 

netriedni uč.  
       P. Páleš, J. Danišová 

  

Február          Obecné fašiangy  – regionálne aktivity  

  

         školské kolo Hviezdoslavov Kubín v KD T. Turná 

  

       B. Sabová, D. 

Orságová, TU 
       vyučujúce SJL 

  

Marec          jarné prázdniny 29.2.-4.3. 
         Deň vody + Deň Zeme– environmentálne aktivity (Zem nie je 

na jedno použitie) 

exkurzia do čističky odpadových vôd v Trenčíne 

Hodina s ekostopou 

  

         Týždeň hlasného čítania (1. stupeň) + aktivity k mesiacu 

knihy 
         Deň s knihou (2. stupeň) 
         návšteva obecnej knižnice  
         Trenčiansky robotický deň 
         zaslanie prihlášok na SŠ 
         Vynášanie Moreny  
         Noc v škole 
         23.3. Veľkonočný trh 
         veľkonočné prázdniny 24.3.-29.3. 
         urobme si knihu 

  

  
       B. Samáková 
       T. Bučková, B. 

Samáková 
Samáková, Bučková 
B. Samáková 

       tr.  uč. 1. stupeň 
  

       vyučujúce SJL 
       vyučujúce SJL,1. St. 
       P. Páleš 
       J. Poláčková 
       ŠKD 
       1. stupeň 
       všetky úseky, tr. uč. 

  
       VYV, THD 

Apríl          TESTOVANIE -9 – 6.4.2016 
         Škola v prírode s plaveckým výcvikom 
         súťaž mladých záchranárov 
         výroba darčekov ku Dňu matiek (1. stupeň) 
         klasifikácia za 3. štvrťrok 
         zápis do 1. ročníka 
         triedne RZ 
         exkurzia do čističky odpadových vôd v Trenčíne 
         exkurzia do Mlynu Trenčan, alebo Vaspo 
         7.4. Svetový deň zdravia, Deň narcisov – beseda, relácia, 

resp. nástenka 
         bábkové divadlo – 5. Ročník 

  

         muzikál – 7. ročník 
         exkurzia na Trenčiansky hrad – 5. ročník 

  

       vedenie školy 
       tr. uč. 3. roč. 
       T. Bučková 
       tr. uč. 
       pg. zamestnanci 
       vyučujúci 1. st. 
       pg. zamestnanci 
       T. Bučková 
       2. ročník 

  
       T. Bučková 
       D. Orságová, S. 

Gazdíková,  
       M. Oprchalová,  
       S. Gazdíková 

M. Holíčková 



Máj          Deň matiek – Deň RODINY 
         KOMPARO 4. ročník 
         príprava  festivalu Stretnutie priateľov 
         Neďaleko od Trenčína príprava festivalu, nácvik piesní 

a tancov regiónu 
         Lesná pedagogika 
         exkurzia do poľnohosp. družstva 
         obec. múzeum Kušnierovec – 7. roč. 
         beseda o dospievaní  

  

       ŠKD, 1. stupeň, MŠ 
       vedenie školy, 

učitelia 
       vyučujúci 

SEE/THD, PVC,  

VYV, HUV 
       3. ročník 
       1. ročník 
       M. Holíčková 
       T. Bučková 

  
Jún          Stretnutie priateľov – folklórny festival  

  

         triedne koncoročné výlety (1.-9. ročník) 
         Školská olympiáda 
         Olympiáda so starými rodičmi 
         výlety s prírodovedným zameraním 
         návšteva divadelného anglicko–slovenského predstavenia  
         Rozlúčka deviatakov so starostom obce 

  

         Slávnostné ukončenie školského roka 
         koncoročná klasifikácia 
         výstava žiackych projektov 

       Sabová, Orságová,    
       všetky úseky 
       triedni učitelia 
       Páleš, Danišová 
       Páleš, Danišová 
       1. stupeň 
       P. Porubanová 
  
       Sabová, Bučková, 

Páleš 
       vedenie školy 
       vedenie, vš. učitelia 
       PK prír. predmetov 
  

Aktivity 

podľa 

aktuálnej 

ponuky 

a v priebehu 

celého roka 

         divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky 
         návšteva galéria M.A Bazovského v Trenčíne 
         besedy podľa aktuálnej ponuky v priebehu školského roka 
         športové súťaže podľa ponuky 
         školský časopis Všadebolko 
         Čitateľský žolík 
         beseda s poslancom obec. zastupiteľstva 
         príspevky do Turnianskych novín a na webovú stránku školy 
         príspevky do Všadebolka 
         vytvorenie nástenky na aktuálnu tému min. 1x za školský rok 
         návšteva múzea Kušnierovec 

       vyučujúce SJL 
  

       VYV 
       pedagog. 

zamestnanci  
         TSV 
       P. Porubanová 
       vyučujúci SJL 
       J. Danišová 
       každý člen PK SJL 

aspoň raz 
        SJL, všetky úseky 
       SJL  
       vyučujúci 1. st. 

  

  

  

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 

ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 



Škola je úspešná, kreatívna vzdelávacia inštitúcia, ktorá veľmi dobre spolupracuje so 

zriaďovateľom, spoločenskými organizáciami a rodičmi. Zabezpečuje pre žiakov bohatú 

mimoškolskú činnosť v ŠKD a v krúžkoch. Škola sa venuje zdravotne znevýhodneným 

žiakom, pre ktorých pracuje špeciálny pedagóg, asistentky učiteľa, triedni učitelia, vyučujúci 

a výchovný poradca. Na stredné školy boli prijaté všetky deti, boli sme úspešní vo 

vedomostných, umeleckých, technických i športových súťažiach.  

A.     Silné stránky školy  

 inovatívny a perspektívny vyučovací proces, 

 výborné materiálno – technické vybavenie školy, prístup k výpočtovej technike, 

možnosť vyučovania za pomoci najnovšej IKT ( 20  interaktívnych tabúľ),  

 ochota vedenia školy pri materiálnom zabezpečení pomôcok, umožnenie zúčastňovať 

sa na vzdelávacích podujatiach, 

 mladý, perspektívny, kvalifikovaný pedagogický zbor,  

 dlhodobá starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s 

deťmi s poruchami správania,  

 päť  asistentiek učiteľa pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom, 

 výhodná poloha,  

 estetické prostredie školy a blízkeho okolia, 

 pozitívna klíma na vyučovaní i v pedagogickom kolektíve,  

 individuálne vnímanie žiakov,  

 individuálny prístup k žiakom vo vyučovacom procese,  

 triedy s primeraným počtom žiakov,  

 využívanie najmodernejších progresívnych vzdelávacích postupov, zanietenosť a 

aktívna angažovanosť pedagógov,  

 ochota pedagógov pracovať na svojom profesijnom a odbornom raste,  

 kvalitná strava, možnosť detí stravovať sa zdravo v rámci desiatej,  

 účasť na tvorivých a zaujímavých projektoch,  

 kultivovanosť vo vzájomných vzťahoch,  

 úspešnosť v podávaní projektov, ich úspešná realizácia, 

 nadštandardné spektrum ponuky krúžkov a voľno-časových aktivít,  

 ústretovosť nepedagogickej časti personálu školy,  

 spolupráca s obcou, radou školy a výborom rodičovského združenia, 

 spolupráca so spoločenskými organizáciami v obci, 

 bezbariérový prístup do školy, 

 dlhodobá tradícia tvorivej práce v ŠKD, vybudovaná prestíž ŠKD, 

 prevádzka ŠKD od 6. 00 do 16. 30 hod., 

 prázdninový tábor ŠKD, 

 dobré uplatnenie žiakov na stredných školách, 

 výborná spolupráca s Obcou Trenčianska Turná. 

B.       Slabé stránky školy  

 školská jedáleň je v zastaralých prenajatých priestoroch(12 rokov riešime so 

zriaďovateľom nové priestory, ktoré sa pre nedostatok financií nezabezpečili),  

 chýbajúce samostatné šatne školy, 

 chýbajúce samostatné priestory pre ŠKD, 

 chýba metodické vedenie vychovávateliek zo strany okresného školského úradu, 

školenia, porady, stretnutia vedúcich vychovávateliek, 



 režimové momenty(odchody na autobusy, krúžky, ZUŠ, narúšanie prebiehajúcich 

aktivít rodičmi). 

 

               C. Príležitosti, možnosti, šance  

 spolupráca so sponzormi, čerpanie fondov a získavanie prostriedkov prostredníctvom 

projektov,  

 pravidelná spolupráca so špecialistami na poli prevencie a riešenia výskytu socio-

patologických javov;  možnosť spolupráce so školským špeciálnym pedagógom,  

 družobná spolupráca a výmenné pobyty so školou v zahraničí,  

 využívanie možností kontinuálneho vzdelávania, 

 výučba v EKO triede a na školskom políčku. 

   D. Ohrozenia, obavy   

 nezáujem o vzdelávanie zo strany žiakov, niektorých rodičov  a nedocenenie hodnoty 

vzdelania a učiteľov zo strany spoločnosti; celková devalvácia vzdelania 

podloženého  skutočnými vedomosťami a poznatkami,  

 konflikty s rodičmi a žiakmi, nebezpečenstvo slovného a fyzického napadnutia,  

 strata zamestnania,  

 zvládnutie ťažkých stresových situácií, zdravotné riziká a nebezpečenstvo vyhorenia,  

 feminizácia školstva, 

 rýchle zastaranie výpočtovej a didaktickej techniky a s tým spojené neustále náklady 

na nové technológie a časové straty pri ich inštalovaní, 

 nárast závislosti žiakov na nových technológiách (internet, mobily...), 

 racionalizačné opatrenia v školstve majúce za následok rušenie pracovných miest 

a nárast počtu žiakov v triedach, 

 vďaka stavebnému rozvoju v obci príliv rodín s deťmi a možný nedostatok 

priestorových kapacít, 

 chýbajúca podpora učiteľa a školy zo strany mnohých rodičov vo vzťahu k výchovno-

vzdelávaciemu procesu. 

  

  

  

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 

Uplatnenie žiakov 

43 žiakov 9. ročníka bolo prijatých na stredné školy. Väčšina z nich na tie školy, ktoré si 

vybrali na prvom mieste. Je to zásluha vyučujúcich, ktorí dôsledne pripravili žiakov na 

testovanie i prijímacie skúšky. Je to úspech mnohých žiakov, ktorí sa zodpovedne 

pripravovali na testovanie, na vyučovacie hodiny i na skúšky, spolupracovali s učiteľmi, boli 

zodpovední voči sebe, rodine i škole. Jedna žiačka 8. ročníka bolal prijatá na bilingválne 



gymnázium. Jeden žiak 8. ročníka na dvojročný učebný odbor. Dvaja žiaci 5. ročníka boli 

prijatí na osemročné gymnázium. 

Gymnázi
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§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky v ZŠ sú dodržiavané. Žiaci pracujú v čistých vetraných 

triedach. Žiakov delíme na skupiny na jazykoch, informatickej výchove, informatike, telesnej 

výchove, pracovnom vyučovaní, technike a svete práce. Dodržiavame i denný určený počet 

vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Žiaci majú dostatok času na obed po vyučovaní, 

aby mohli pokračovať vo vyučovaní a v bohatej mimoškolskej činnosti po obede. Učebne 

poskytujú dostatok priestoru, zabezpečujeme pravidelné vetranie učební a chodieb. 

Prestavbou školy sa doriešili i sociálne zariadenia, ktoré udržiavame v čistote. Technicko-

hospodársky úsek udržiava školu i jej okolie v čistote, aby sa v škole všetci dobre cítili. 

Prestavbou a modernizáciou školy naši žiaci od šk. roku 2012/2013 navštevujú farebnú 

základnú školu s moderným vybavením. Vybudovali sme EKO triedu, kde sa za priaznivého 

počasia žiaci učia, môžu v tomto peknom priestore tráviť voľný čas po vyučovaní a cez veľkú 

prestávku. 

Pschohygienické podmienky pre deti v MŠ zabezpečujeme tým, že deti pracujú v čistých, 

vetraných triedach. Vzhľadom na špecifiká predškolského veku neustále striedame činnosti, 

zaraďujeme telovýchovné chvíľky. 

Zabezpečujeme deťom pitný režim a plníme úlohy Školy podporujúcej zdravý životný štýl. 

Deti majú prístup aj k vode z vodovodu - realizujeme projekt Daj si vodu z vodovodu. 

Deti spia na vlastných postieľkach, s posteľnou bielizňou označenou číslom. 

Deti pravidelne chodia na vychádzky a dodržuje sa potrebný čas pobytu vonku. 

Psychohygienické podmienky pre zamestnancov MŠ treba doriešiť vybudovaním zázemia 

(šatňa, zborovňa, jedáleň...)  

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

3D model na 3D tlačiarni 21 1 Ing. Juraj Červeňan 

Cvičenie pre zdravie 12 1 Jarmila Sýkorová 



DFS Štvorlístok I. 12 1 Mgr. Tomáš Mego 

DFS Štvorlístok II. 20 1 PaedDr. Dagmar Orságová 

DFS Štvorlístok III. 34 1 PaedDr. Beáta Sabová 

Enviro krúžok 13 1 Mgr. Barbara Brňová 

Farbičkami-nožničkami 15 1 Mgr. Oľga Závacká 

Florbal 32 2 Miroslav Hála 

Futbalový krúžok 19 1 Ing. Patrik Chorvát 

Geografická olympiáda 5 1 Mgr. Denisa Sieklová 

Gitarový krúžok 21 1 Mgr. Katarína Masaříková 

Hokejbalový krúžok 34 1 Miroslav Hála 

Keramika a výtvarná tvorba 19 1 Mgr. Zuzana Balážová 

Keramika a výtvarná tvorba II. 16 1 Mgr. Michaela Holíčková 

Keramika a výtvarná tvorba III 6 1 Mgr. Karolína Reháková 

Klub dievčat 18 1 Mgr. Janka Poláčková 

Letecko-modelársky 12 1 Mgr. Vladimír Zvalený 

Matematická olympiáda 8 1 Mgr. Katarína Dudáková 

Matematika pre život 16 1 Mgr. Tatiana Ferancová 

Matematika pre život 20 1 Mgr. Terézia Bučková 

Mladý požiarnik 15 1 Martin Konečný, Ján Bulejka 

Olympiáda z ANJ 3 1 Mgr. Soňa Gazdíková 

Olympiáda z FRJ 4 1 Mgr. Denisa Sieklová 

Olympiáda z NJ 5 1 Mgr. Katarína Boková 

Poznávame Slovensko 15 1 Mgr. Zuzana Balážová 

Robolab 15 1 Mgr. Peter Páleš 

Slovenčina pre život 32 1 PaedDr. Dagmar Orságová 

Šachový krúžok 11 1 Emanuel Polák 

Šikovné ruky 13 1 Jarmila Hudeková 

Škola hrou s I-tabuľou 13 1 PaedDr. Milena Mutňanská 

Športový krúžok 29 1 Mgr. Tomáš Mego 

Športový krúžok I. 13 1 PaedDr. Milena Mutňanská 

Tanečný aerobic 26 1 Mgr. Jana Danišová 

Turistický krúžok 23 1 Mgr. Mária Ševčíková 

Turistický krúžok 53 2 Mgr. Paulína Porubanová 

Výtvarno-kreatívny krúžok 17 1 Mgr. Martina Martiníková 

Výtvarný krúžok 14 1 Mgr. Mária Godovičová 

Výtvarný krúžok II. 13 1 Mgr. Michaela Holíčková 

Školský časopis Všadebolko 4 1 Mgr. Paulína Porubanová 

 

LETECKO-MODELÁRSKY KLUB - 122 gen. Dr. M. R. Štefánika 



                Beckovská 386, 913 21 Trenčianska Turná 

IČO: 31203043 • DIČ: 2021532898 

č. tel.: ++421 32 65 856 86 privát;  mobil: ++421 905 386 790 

e-mail: vzvaleny@kmp.sk , vladozvalenymgr@gmail.com  

  

  

  

Správa o výsledkoch letecko-modelárskeho krúžku 

pri ZŠ s MŠ Samuela Timona 

v Trenč. Turnej za rok 2015/16 

  

 V školskom roku 2015/16 sa na práci v krúžku podieľalo 12 žiakov. 
Z výsledkov uvádzame iba vyššie súťaže. Pri okresných a krajských súťažiach je viac 
– menej pravidlom, že členovia krúžku obsadzujú popredné miesta.  
    Na Majstrovstvách SR v Prešove zúčastnili v žiackych 
kategóriách traja žiaci: Patrik Klobušický, jeho brat Filip a Adam Vašek. 

 V kategórii F1H žiaci zvíťazil a majster SR sa stal Patrik Klobušický, druhý 
skončil Filip Klobušický. Piaty Adam Vašek. 

 V kategórii Hádzadlá žiaci: 2. Filip Klobušický,  3 Patrik Klobušický. 

 Kategória A3 žiaci: 3. Filip Klobušický,  4. Patrik Klobušický. 

 Kategória P30 žiaci: 2. Patrik Klobušický,  3. Filip Klobušický. 

  

 Filip Klobušický je čerstvým adeptom do reprezentačného juniorského 
družstva 

Slovenska v kategórii voľných vetroňov F1A. Podľa aktuálneho rebríčka Svetového 
pohára juniorov v tejto kategórii z 5.10.2016 Filip si drží 3. miesto! Má 159 bodov  za 
dve víťazstva, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto. Tieto výsledky ho 
predurčujú do reprezentačného juniorského družstva Slovenska pre rok 2017. 

  

mailto:vzvaleny@kmp.sk
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 Ostatní mladší členovia dosahujú kvalitné výsledky vo svojich vekových 
kategóriách. Výraznejšie výsledky, prípadne reprezentácia ich ešte len čakajú. 

  

       Letu zdar! 

  

         Mgr. Vladimír Zvalený 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a 

rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná: 

- Plenárne a triedne rodičovské združenia  

- Prizývanie vedenia školy na zasadnutia výboru RZ 

- Predkladanie dokumentov školy na prerokovanie a pripomienkovanie  



- Spolupráca pri získavaní 2% z daní 

- Zber papiera v škole - financie idú na účet občianskeho združenia RZ 

- Finančná podpora školských aktivít 

- Materiálno-technické vybavenie školy - finančná pomoc (zakúpenie nábytku, kníh, odmien 

pre žiakov, počítačov) 

- Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti (karneva, festival Stretnutie 

priateľov, ...) 

- Odborné konzultácie pri riešení technických problémov školy 

Iné aktivity: 

- Športová hala pre rodičov s deťmi - 2 krát do týždňa 

- Pomoc rodičov pri úprave okolia školy 

- Spolupráca pri ubytovaní účastníkov medzinárodného festivalu Stretnutie priateľov 

- Sponzorské dary, estetizácia prostredia školy 

- Individuálne konzultácie rodičov a pedagógov pri riešení výchovných a vzdelávacích 

problémov žiakov 

- Spolupráca pri profesijnej orientácii žiakov 9. ročníka 

- Cesta rozprávkovým lesom 

- Karneval -zabezpečenie občerstvenia 

- možnosť logopedickej starostlivosti 

Spolupráca s Radou školy 

Podpora aktivít škol 

Prerokovanie a schválenie plánu školy 

Prerokovanie a schválenie výchovného programu a školských vzdelávacích programov 

Riešenie problémových situácii 

Spolupráca pri zabezpečení edukačných pomôcok 

Realizácia konkurzu na riaditeľa školy 



§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a 

ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a 

vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

SPOLUPRÁCA S VEREJNOSŤOU 

Naša otvorená škola je stánkom celoživotného vzdelania, výchovy, kultúry a športu. 

Aktivity školy pre verejnosť 

• športová hala a školské ihriská sú otvorené pre verejnosť denne, 

• Základná umelecká škola Nemšová - elokované pracovisko, 

• medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 17. ročník,  

• kultúrne vystúpenia žiakov školy pri slávnostných podujatiach obce: Mikuláš, Vianočný 

koncert školy, vianočný trh, Obecné fašiangy, charitatívny veľkonočný trh, Deň matiek, 

Vítanie detí do života, mesiac úcty k starším, vitanie jari - Morena a vynášanie letečka 

• vystúpenia detí v klube dôchodcov, dome opatrovateľskej služby, pri obecných podujatiach. 

Školský klub detí: 

zorganizovanie Lampionoveho sprievodu v uliciach obce z príležitosti sviatku sv. Martina, 

patróna 

turnianskej farnosti 

zorganizovanie Cesty rozprávkovým lesom pre všetky deti obce v areáli Patlíková 

zhotovenie darčekov /práca s hlinou/ pre potreby a reprezentáciu obce 

prázdninový tábor v mesiaci júl 

Spolupráca s miestnymi organizáciami 

• Obec Trenčianska Turná podporuje a spolufinancuje všetky rozvojové projekty školy, škola 

má k dispozícii kultúrny dom i s kuchyňou, 

• Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Trenčianska Turná podporuje rozvojové projekty, je 

spoluorganizátorom fašiangového karnevalu, spravuje financie zo zberov, vyhodnocuje zbery, 

odmeňuje deti, nakupuje pomôcky, pripomienkuje školský vzdelávací program a plán školy. 

Vyjadruje sa k exkurziám, školským výletom, školám v prírode, podporuje a schvaľuje 

výchovné koncerty. Spravuje 2% z dane (nakúpili sme nové počítače do učební PC), 

zúčastňuje sa na aktivitách školy, rodičia pečú koláče a zákusky na festival, pomáhajú pri 

obsluhe festivalových hostí.  



• Klub dôchodcov v Trenčianskej Turnej - spolupráca v regionálnej výchove, driapanie peria, 

spomienky babiek a dedkov na život, dedkovia a babky nás sprevádzajú na turistických 

pochodoch v chotári obce v rámci didaktických hier a účelových cvičení, seniori nám 

odovzdávajú v piesňach, tancoch a riekankách zvyky a tradície našich predkov, učia nás 

ľudové hry, učia nás tancovať autentické turnianske tance, oboznamujú nás s remeslom 

včelár, drotár, bilinkár. 

• MO Slovenského Červeného kríža - realizujú v jednotlivých triedach besedy, prednášky i 

praktické ukážky prvej pomoci, 

• MO Únie žien Slovenska - zabezpečuje pre žiakov prehliadky v dedinskom folklórnom 

múzeu Kušnierovec, 

• MO Matice slovenskej - podporuje festival Stretnutie priateľov, umelecké aktivity žiakov, 

• Podpora miestnych podnikateľov, firiem, občanov - podpora aktivít školy, 

Spolupráca s MO klubu zdravotne postihnutých, 

Výborná spolupráca s obcou Trenčianska Turná, podpora aktivít a vízií školy. 

Spolupráca so strednými školami, vysokými školami a inštitúciami 

• Stredná strojárska škola Trenčín - organizuje medzinárodnú súťaž Trenčiansky robotický 

deň, na ktorom sa naši žiaci zúčastnili 7-krát a vždy s významnými úspechmi v kategórii 

rýchlostných modelov.  

• So všetkými strednými školami v Trenčíne i blízkom regióne spolupracuje výchovná 

poradkyňa v rámci profesionálnej orientácie deviatakov. Výchovní poradcovia stredných škôl 

realizujú v našej škole besedy pre žiakov i rodičov, aby mali čo najviac informácií a správne 

sa rozhodli pri výbere povolania. 

• Spolupráca s odbornými pracoviskami - centrami pre deti so ŠVVP v Trenčíne, Kálnici a 

Novej Dubnici: na škole máme 17 začlenených a 24 zohľadňovaných žiakov, ktorí pre 

zdravotné znevýhodnenie potrebujú individuálny prístup, odbornú pomoc špeciálneho 

pedagóga; špeciálny pedagóg poskytuje odborné rady našim učiteľom podľa potreby, 

schvaľuje individuálne učebné plány, poskytuje konzultácie rodičom. 

• Spolupráca so SCŠPaP Kálnica - logopedické služby pre žiakov školy a deti MŠ, CPPPaP 

Trenčín, SCPPPaP Dubnica nad Váhom, ktoré poskytuje žiakom pravidelné terapie, ktorých 

sa zúčastňujú s rodičmi, 

• Spolupráca s MPC v Trenčíne, ktoré ponúka pestrý program kontinuálneho vzdelávania pre 

učiteľov, vychovávateľov aj asistentov.  

• Spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnečíne (spoločné projekty, 

besedy) 

• Spolupráca s regionálnymi médiami - prezentácia činnosti školy 



Spolupráva s Autoškolou Jaroslav Prekop Trenčín 

Spolupráca s Autoškolou Ing. Buci Bratislava 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Beáta Sabová 

V Trenčianskej Turnej, 23. septembra 2016 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6. októbra 2016 

Vyjadrenie rady školy 

Riaditeľka školy predložila správu rade školy na prerokovanie dňa 6. 10. 2016 

Predseda rady školy Mgr. Štefan Marcinek poďakoval vedeniu školy i zamestnancom školy 

za úspešný školský rok 2015/2016 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa bola predložená riaditeľkou školy obecnému zastupiteľstvu a prerokovaná na obecnom 

zastupiteľstve 26. 10. 2016. Bola schválená uznesením. Výpis uznesenia OcZ č. 145/10 - 

2016 prijaté ma zasadnutí Obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná dňa 26. 10. 2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Turnej po prerokovaní schvaľuje správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, o jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2015/2016.  

 


