
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

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 

  Róbert Ďuriš 

  Mgr. 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 

PaedDr. Milena 
Mutňanská 

predmety 1. stupňa 
primárne 

vzdelávanie 

Predmetová 
komisia 

Mgr.Denisa 
Sieklová 

chémia, biológia, geografia 
nižšie stredné 
vzdelávanie 

Predmetová 
komisia 

Mgr. Monika 
Priščáková 

slovenský jazyk a literatúra, praktické 
cvičenia zo slovenského jazyka, 

dejepis, projekty, občianska náuka 

nižšie stredné 
vzdelávanie 

Predmetová 
komisia 

Mgr. Terézia 
Bučková 

matematika, fyzika, informatika, 
praktické cvičenia z matematiky 

nižšie stredné 
vzdelávanie 

Predmetová 
komisia 

Mgr. Miroslava 
Filáčková 

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: 399 

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 40 42 44 39 55 43 52 37 45 399 

z toho ŠVVP   3 1 3 3 3 4   2 19 

z toho v ŠKD 38 36 32 20           126 

§ 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 30.6.2018: súčet: 48/ 22 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: súčet : 45 / 21 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet: 3 / 1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 

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

Počet žiakov 165 55 43 52 37 45 399 

§ 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 

  Gymn. 8. roč 
Gymn. 
biling. 

Gymn. 4. 
roč 

SOŠ - 4 
roč.št. 

SOŠ - 3. 
roč. št. 

UŠ Spolu 

prihlásení 4 2 13 30 1 1 51 

prijatí 4 2 13 30 1 1 51 

Poznámky               

UŠ umelecké školy             

Gymn. 
8.roč. 

po skončení 5. 
ročníka 

            



Gymn. 
po skončení 8. 
ročníka 

            

§ 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 1,05           1         1       

2.A 1,14           1         1       

2.B 1           1         1       

3.A 1,5           1         1     1 

3.B 1,27           1         1     1 

4.A 1,6           1         1   1   

4.B 1,68           1         1   1   

5.A 1,56   1,37     1,41 1       1,85 1     1,11 

5.B 1,54   1,21     1,46 1       1,5 1     1 

6.A 2,05   1,81     1,9 1     1,9 2 1     1,29 

6.B 2,09   1,68     1,86 1     2,05 2,27 1     1,05 

7.A 2,28   2     1,76 1   1,6 2,16 2,12 1 1,36   1 

7.B 2,15   2,11     2,15 1   1,86 2,3 2,37 1 1,7   1,11 

8.A 2,26   1,68     1,95     2,2 2,47 1,89   1,89   1 

8.B 2,06   1,61     1,67 1   1 2,33 1,72   1,83   1 

9.A 1,91   1,57     1,48     1,56 2,17 2,09   1,83     

9.B 1,55   1,45     1,59 1   2 1,82 1,73   1,55     

 

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

1.A     1,11 1                       

1.B     1,1 1                       

2.A     1,29 1                       

2.B     1,19 1                       

3.A     1,82 1                     1 

3.B     1,36 1                     1 

4.A     1,5 1                     1 

4.B     1,58 1                     1 

5.A     2,33 1,17                       

5.B     1,75 1                       

6.A     2,86 1       1,19               

6.B     2,5 1       1,18               

7.A     2,52 1 1     1,16               

7.B     2,78 1 1,19     1,41               

8.A     2,63 1 1,71                     

8.B     2,44 1 1,69                     

9.A     2,17 1 1,36     1,35               

9.B     1,91 1 1,07     1,36               

 

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



1.A                   1     1,16 1   

1.B                   1     1,19 1   

2.A                   1,14     1,52 1   

2.B                   1,1     1,38 1   

3.A               1,77         1,77 1   

3.B               1,36         1,64 1   

4.A               1,45         1,65 1 1 

4.B               1,47         1,68 1 1 

5.A                         2 1   

5.B                         1,75 1   

6.A                         2,29 1,05   

6.B                         2,41 1,05   

7.A                         2,4 1,04   

7.B                         2,74 1   

8.A                         2,26 1,05   

8.B                         2,5 1,17   

9.A                         1,96 1   

9.B                         1,95 1   

 

Trieda Son SEE TchV TCH TSV TEV VLA VUM VYV ZTV ZEM 

1.A         1       1     

1.B         1       1     

2.A         1       1     

2.B         1       1     

3.A         1   1,45   1     

3.B         1   1,59   1     

4.A           1 1,65   1     

4.B           1 1,63   1     

5.A       1 1       1     

5.B       1 1       1     

6.A       1 1,14       1     

6.B       1 1,09       1     

7.A       1 1       1     

7.B       1 1,08       1     

8.A   1   1 1,26     1       

8.B   1   1 1,29     1       

9.A         1,09             

9.B         1             

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 19 19 0 0 

1.B 21 20 0 0 

2.A 21 21 0 0 

2.B 23 23 0 0 

3.A 22 22 0 0 

3.B 22 22 0 0 



4.A 20 20 0 0 

4.B 19 19 0 0 

5.A 27 27 0 0 

5.B 28 28 0 0 

6.A 21 21 0 0 

6.B 22 22 0 0 

7.A 25 25 0 0 

7.B 27 27 0 0 

8.A 19 19 0 0 

8.B 18 18 0 0 

9.A 23 23 0 0 

9.B 22 22 0 0 

Dochádzka žiakov 

Tried
a 

Poče
t 

Zamešk
. hod. 

Zam. 
na 
žiaka 

Ospravedlnen
é 

Ospr. 
na 
žiaka 

Neospravedlnen
é 

Neosp
. na 
žiaka 

1.A 19 1170 61,58 1170 61,58 0 0,00 

1.B 21 666 31,71 666 31,71 0 0,00 

2.A 21 1221 58,14 1221 58,14 0 0,00 

2.B 23 881 38,30 881 38,30 0 0,00 

3.A 22 1679 76,32 1679 76,32 0 0,00 

3.B 22 751 34,14 751 34,14 0 0,00 

4.A 20 1053 52,65 1053 52,65 0 0,00 

4.B 19 1362 71,68 1362 71,68 0 0,00 

5.A 27 1552 57,48 1552 57,48 0 0,00 

5.B 28 2245 80,18 2245 80,18 0 0,00 

6.A 21 1182 56,29 1181 56,24 1 0,05 

6.B 22 1698 77,18 1698 77,18 0 0,00 

7.A 25 1959 78,36 1959 78,36 0 0,00 

7.B 27 1930 71,48 1930 71,48 0 0,00 

8.A 19 1443 75,95 1443 75,95 0 0,00 

8.B 18 1617 89,83 1613 89,61 4 0,22 

9.A 23 3041 
132,2
2 

3041 
132,2
2 

0 0,00 

9.B 22 2393 
108,7
7 

2393 
108,7
7 

0 0,00 

 

 

 

 



Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Národný priemer v% 

Testovanie5/ MAT 55 72,9 % 64,7 % 

Testovanie5/ SJL 55 65,9 % 62,8 % 

Testovanie9/SJL 45 73,6 % 63 % 

Testovanie9/MAT 45 76,7 % 55,9 % 

§ 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 40 0 

Bežných tried 16 359 19 

        

Spolu 18 399 19 

§ 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 24 7 21,91 6,73 

2. DPP 9   8,44   

Znížený 
úväzok z r. 1 a 
2 

4 2 0,94 0,73 

ZPS z r. 1 a 2 1   1   

          

ŠKD         

1. TPP 5   4,41   

znížený 
úväzok z r. 1 

3   2,41   



ZPS z r. 1  1   0,89   

          

MŠ         

TPP 7 1 7 1 

DPP 1 1 1 1 

          

          

ŠJ         

TPP   7   7 

 

             Zamestnanci školy v školskom roku 2017/2018 k 30.6.2018 

P. č. Pedagogickí zamestnanci – základná 
škola 

Kategória pedagogických 
zamestnancov 

1. Mgr. Katarína Matejíková učiteľka - MD 
2. Mgr. Andrea Černická učiteľka 
3. Mgr. Tomáš Mego učiteľ 
4. PaedDr. Milena Mutňanská učiteľka 
5. Mgr. Mária Godovičová učiteľka 
6. Mgr.  Adriana   Zelenková učiteľka 
7. Mgr. Jaroslava Porubanová učiteľka 
8. Mgr. Martina Martiníková učiteľka, PN 
9. Mgr. Mária Ševčíková učiteľka 
10. Mgr. Veronika Zahradníčková učiteľka - MD 
11. Mgr. Martina Machová učiteľka  
12. Mgr. Renáta  Čačíková učiteľka 
13. Mgr. Martin Felgr učiteľ 
14. Mgr. Zuzana Bujnová učiteľka 
15. Mgr. Gabriela Boriková učiteľka 
16. Mgr. Katarína Dudáková učiteľka - MD 
17. Mgr. Paulína Porubanová učiteľka 
18. Mgr. Denisa Sieklová učiteľka 
19. Mgr. Katarína Boková učiteľka - MD 
20. Mgr. Ivana Vincurská učiteľka 
21. Mgr. Terézia Bučková učiteľka 
22. Mgr. Alexandra Hálová učiteľka - MD 
23. Mgr. Peter Páleš učiteľ 
24. PaedDr. Dagmar Orságová učiteľka 
25. PaedDr. Beáta Sabová učiteľka, RŠ 
26. Ing., Mgr. Katarína Masaříková učiteľka, ZRŠ 
27. Mgr. Oľga Závacká učiteľka, ZRŠ 
28. Mgr. Monika Priščáková učiteľka 
29. Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková Učiteľka - MD  
30. Mgr. Monika Šebestová učiteľka - MD 
31. Mgr. Jarmila Petrulová učiteľka, farárka 
32. Mgr. Jozef Marko učiteľ, farár 
33. Mgr. Martina Országhová učiteľka  
34. Mgr. Michaela Psotová učiteľka -MD 
35. Mgr. Eva Murcinová učiteľka - MD 
36. Mgr. Miroslava Filáčková učiteľka  
37. Mgr. Tatiana Bagínová asistentka učiteľa, špec. pedagóg 
38. Mgr. Dominika Mináriková asistentka učiteľa 



39. Mgr. Daniela Kudelková asistentka učiteľa 
40. Bc. Jana Hrušovská asistentka učiteľa, vychovávateľka 

ŠKD 
  Pedagogickí zamestnanci – ŠKD 

  

  

41. Bc. Iveta Marcinátová vychovávateľka 
42. Mgr. Janka Poláčková vychovávateľka, vedúca ŠKD 
43. Mgr. Karolína Reháková vychovávateľka 
44. Mgr. Zuzana Balážová vychovávateľka 
  Pedagogickí zamestnanci – MŠ 

  
  

45. Gabriela Bulková učiteľka 
46. Mgr. Silvia Zemánková učiteľka 
47. Božena Chudadová učiteľka 
48. Gabriela Porubanová učiteľka 
49. PhDr. Alena Porubanová učiteľka, ZRŠ 
50. Mgr. Miroslava Gáliková učiteľka 
51. Katarína Blažejová učiteľka 
52. Bc. Adriana Ondrášková učiteľka  
  

  

THP úsek MŠ Pracovné zaradenie 

53. Simona Oleová upratovačka, školníčka 
54. Viera Husárová  upratovačka, práčka 
  THP úsek ZŠ 

  
  

55. Janka Filinová ekonómka, personalistka 
56. Jarmila Straková hospodárka 
57. Jarmila Hudeková upratovačka 
58. Milada Berešová upratovačka 
59. Lenka Sýkorová upratovačka 
60. Jozef Ježík školník, kurič 
  Úsek ŠJ   

61. Janka Kubišová vedúca ŠJ 
62. Janka Maňová hlavná kuchárka 
63. Eva Mutňanská kuchárka 
64. Miloslava Červeňanová kuchárka 
65. Vladimíra Šedivá kuchárka 
66. Magda Hrušovská kuchárka 
67. Katarína Porubanová kuchárka 

             

Spolu zamestnancov: 67 

Pedagogickí zamestnanci:  52  z toho 10 zamestnancov na MD a PN        

Odborní zamestnanci: 1 (je aj pedagogický zamestnanec) 

Technicko-hospodársky úsek, školská jedáleň: 15 

  

   



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 

nižšie stredné vzdelávanie technika 8 
 svet práce a technika 8 
 informatika 15 

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 spracované v 
pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý schválil zriaďovateľ školy - Obec Trenčianska 
Turná 

Ďalšie vzdelávanie - šk. rok 2017/2018 Počet absolventov 

2.kvalifikačná skúška 1 

aktualizačné vzdelávanie 31 

adaptačné vzdelávanie 2 

inovačné vzdelávanie 1 

1.atestácia 3 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Vyhodnotenie súťaží a olympiád je v kapitole Aktivity a prezentácia na verejnosti.  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

EXKURZIE 

Dátum Exkurzia triedy zodpovedný 

13.9. Lesná pedagogika v horách v Selci - 4.A A. Černická 

14.9. Lesná pedagogika v horách v Selci - 4.B M. Ševčíková 

10.10. Exkurzia do knižnice pre deti v Trenčíne 5.A/B D. Orságová, D. 
Judinyová 



18.10. Baletné predstavenie Popolvár 
v Divadle Andreja Bagara v Nitra 

6.A/B D. Orságová, M: 
Priščáková 

12.10. Exkurzia do knižnice v Trenčíne pre 
dospelých 

9.A/B P. Porubanová, 
M. Priščáková 

26.10. Stredoškolák, výstavisko Trenčín 9.A/B J. Poláčková 

10.-
17.11. 

Návštevy výstavy insitného umenia 
z Kovačice v budove bývalej jedálne 

Vš. triedy   

16.11. Exkurzia vo hvezdárni v Partizánskom 4.A/B A. Černická, M. 
Ševčíková 

28.11. Anna Franková – divadelné 
predstavenie v kine Hviezda v Trenčíne 

7.-9. ročník K. Masaříková 

7.2. Exkurzia do Galérie MAB v Trenčíne 3.A J. Porubanová, 
O. Závacká 

2.3. Divadelné predstavenie Slnko v zatmení 
v DAB Nitra 

7. ročník D. Orságová, A. 
Kucharová 

7.3. Divadelné predstavenie Mlynárkin pytač 
v Trnave 

5. roč. D. Orságová,  

12.3. Divadelné predstavenie Princ Bajaja 
v Novej scéne, Bratislava 

1. stupeň O. Závacká 

11.4. Exkurzia do Múzea Ľ. Štúra v Uhrovci 8. + 9. ročník G. Boriková 

25.4. Exkurzia do Národnej rady SR 9. roč. + časť 8. 
roč. 

M. Filáčková 

24.5. Lesná pedagogika, Selec,  3.B M. Országová, T. 
Mego 

31.5. Lesná pedagogika, Selec,  3.A A. Zelenková, J. 
Hrušovská 

11.6. Výlet do Bratislavy za pamiatkami 
hlavného mesta 

7.A, 8.A/B R. Čaačíková, I. 
Vincurská, G. 
Boriková 

15.6. Výlet do Nitry za poznávaním pamiatok, 6.A/B M. Priščáková, 
M. Filáčková, D. 
Kúdelková 

19.6. Koncoročný výlet žiakov 1. a 2. ročníka 
v Zlatom ranči pri Galante 

1.A/B, 2.A/B T. Mego, M. 
Mutňanská, M. 
Godovičová, A. 
Zelenková 

19.-
20.6. 

Koncoročný výlet žiakov 9.A a 9.B 
v Bachledovej doline 

9.A/B D. Sieklová, P. 
Porubanová, D. 
Orságová 

21.6. Koncoročný výlet žiakov 5.A/B a 7.B do 
Viedne 

5.A/B, 7.B D. Orságová, T. 
Bučková, E. 
Hrnčárová 
Vachánková 

21.6. Koncoročný výlet žiakov 4.A/B do 
Piešťan 

4.A/B M. Ševčíková, A. 
Černická 

SÚŤAŽE 

Dátum Súťaž účastníci zodpovedný 

27.9. Cezpoľný beh Družstvá CH, D. Najlepšie 
sa umiestil J. Oravec 9.A – 
7. miesto 

P. Páleš 

11.10. Florbal chlapci – starší žiaci – bez 
postupu do finále 

Výber starších žiakov P. Páleš 

17.10. Súťaž v bedmintone Ch. Hálová, E. Orságová – 
4. miesto 

M. Felgr 



19.10. Florbal dievčatá Výber starších žiačok M. Felgr 

Okt. Súťaž o najkrajšiu tekvicu organizovaná 
Žiackym parlamentom 

  D. Sieklová 

15.11. Trenčianske hodiny- okresné kolo 
v Trenčíne;  

2. miesto v 1. kategórii 
Matúš Kohútek, 1.A 

J. Porubanová 

Dec.  Olympiáda v ANJ – školské kolo  Postup do OK Tomáš 
Jargaš, 9.B 

M. Filáčková 

Dec.  Olympiáda v NEJ – školské kolo   Z. Bujnová 

Dec.  Olympiáda vo FRJ – školské kolo   M. Priščáková 

11.1. Technická olympiáda – Hrdina remesla 
v Trenčíne 

Andrej Svatík, 8.A – robotika 
3. miesto z 29 účastníkov 

Patrik Lehocký – 10. miesto 
z 27 -obrábanie kovov 

P. Páleš 

16.1. Okresné kolo olympiády v ANJ, ZŠ 
Novomeského Trenčín 

Tomáš Jargaš, 2. miesto 
v kat. B1 M. Filáčková  

M. Machová 

6.2. 

  

Okresné kolo geografickej olympiády A. Vašek, 8.A; O. Mikolášek . 
6. miesto, 7.B, M. Gajdúšek 
5.B 

D. Sieklová 

8.2. Turnaj vo vybíjanej dievčat Výber dievčat 2. stupňa – 3 
.miesto M. Felgr 

13.2. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov 
Kubín – 2. stupeň 

2. kategória: 

Poézia: 

1. Katka Sýkorová, 6.A 

2.Diana Drugdová, 5.A 

3. Peter Ježík, 6.B 

Próza: 

1. Aurélia Tomková, 5.B 

2. Bianka Vengliková, 5.B 

3. Julka Hudáková, 6.B 

 3. kategória: 

Poézia: 

1. - 

2. Petra Šinská, 7, A, Simona 
Hrnčárová, 8.B 

3.Lenka Fabová, 8.A 

Próza: 
1. Nina Koláriková, 8.A 

M. Priščáková, 
M. Filáčková, M. 
Šebestová 

14.2. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov 
Kubín – 1. stupeň 

1. kategória: 

Poézia: 

1. Miška Mináriková, 4.A 

2. Viktor Beňo, 2.B 

3. Linda Mahríková, 3.B 

Próza: 

O. Závacká 



1. Charlotte Hálová, 3.A 

2. Karolína Ďurišová, 4.A 

3. Tánička Husárová, 3.A 

  
14.-
15.2 

Trenčiansky robotický deň Krúžok Robolab 

Andrej Svatík m1. miesto 
v kat. Fallower easy, 3. 
miesto v kat. Fallower hard 

P. Páleš 

13.3. Okresné kolo Pytagoriády, ZŠ 
Bezručova, Trenčín 

P3:, M. Mizerák (25. miesto), 
A. Murcinová 

P4: Z. Bacová, A. Vašek 

P5: B. Vengliková, O. 
Koncový 

K. Masaříková 

13.3. Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín, 
Okresné osvetové stredisko Trenčín 

  J. Poláčková 

11.4. Futbal mladšie žiačky – základné kolo 
v ZŠ Trenč. Turná 

Výber ml. žiačok – 3. miesto M. Felgr 

12.4. Futbal mladší žiaci– základné kolo v ZŠ 
Trenč. Turná 

Výber ml. žiakov P. Páleš 

13.4. Futbal starší žiaci– základné kolo v ZŠ 
Bezručova, Trenčín 

Výber st. žiakov P. Páleš 

13.4. Futbal staršie žiačky– základné kolo 
v ZŠ Soblahov 

Výber st. žiakov M. Felgr 

17.6. Futbal, starší  žiaci okresné finále  Výber žiakov – 2. miesto!!!!! P. Páleš 

19.4. Futbal, staršie žiačky okresné finále  Výber žiačok – 6. miesto!!! M. Felgr. 

27.4. Súťaž Červeného kríža v poskytovaní 1. 
pomoci; TŠ Novomeského Trenčín 

Družstvo mladších žiakov – 1. 
miesto 

Družstvo starších žiakov – 5. 
miesto 

T. Bučková 

2.5. Súťaž  CO, Novomeského Trenčín, 
okresné kolo 

1. miesto s postupom do 
krajského kola T. Bučková 

11.5. Súťaž v atletika starších žiakov   M. Felgr 

17.5. Okresné kolo v hokejbale , ZŠ Hodžova 
TN 

5.A/B – 4. miesto v okresnom 
kole M. Felgr/ M. 

Hála 

25.5. Vyhodnotenie literárnej súťaže Píšeš, 
píšem píšeme, organizovanej Knižnicou 
M. Rešetku 

T. Fislová, A. Fislová, E. 
Godálová – najlepšie práce P. Porubanová 

1.6. Otvorenie školskej olympiády 
olympijským viacbojom, ktorý pripravili 
deviataci pre mladších spolužiakov; 
vyhodnotený na konci roka s ostatnými 
disciplínami olympiády 

Všetci žiaci školy P. Páleš, P. 
Porubanová, D. 
Sieklová 

26.6. Školská olympiáda  1. stupeň P. Páleš 

27.6. Školská olympiáda 2. stupeň P. Páleš 

VÝCHOVNÉ  PROGRAMY 

Dátum Výchovný program zodpovedný 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 

v TN + beseda s pracovníkom autoškoly) 

Vedenie školy 



         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 

s pracovníčkami RÚVZ v TN) 
         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 

besedy+ ukážky techniky) 
         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Okt.- jún Správaj sa normálne – výchovný projekt pre 
žiakov 5. ročníka organizovaný v spolupráci s PZ 
SR a preventiskou D. Adámikovou 

  

Sept.-
dec.- 

Tvorivé dotyky s remeslom – projekt spolupráce 
s OOS v Trenčíne zameraný na ľudové remeslá, 
určený pre žiakov 3. – 6. ročníka 

Vedenie školy 

13.10. Moja životná cesta – výchovný program pre 
profesionálnu orientáciu organizovaný 
pracovníčkami CPPPaP v TN – 9.B 

K. Masaříková 

J. Poláčková 

3.11. Moja životná cesta – výchovný program pre 
profesionálnu orientáciu organizovaný 
pracovníčkami CPPPaP v TN – 9.A 

K. Masaříková 

J. Poláčková 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

10.11. Tvorivé dielne s výtvarnými umelcami z Kovačice 
– malý výtvarný ateliér 

Vedenie školy 

13.11. ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom 
a Martinom Madejom – ekologický výchovný 
koncert organizovaný v spolupráci so Stromom 
života 

Vedenie školy 

28.11. Anna Franková, divadelné predstavenie v kine 
Hviezda v Trenčíne, zamerané proti rasizmu, 
nenávisti a xenofóbii, 7.-9. ročník  

K. Masaříková 

6.12. Výchovný program ETIKETA pre žiakov 1. a 2. 
stupňa 

O. Závacká 

13.2. Drápanie peria v spolupráci s Klubom dôchodcov 
v Trenčianskej Turnej – 7. ročník (7.B) 

B. Sabová 

26.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. 
ročníka – MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

6.4. Moja životná cesta – program organizovaný 
v spolupráci s CPPPaP v TN – profesionálna 
orientácia žiakov  - 8.B 

Vedenie školy 

20.4. Moja životná cesta – program organizovaný 
v spolupráci s CPPPaP v TN – profesionálna 
orientácia žiakov  - 8.A 

Vedenie školy 

16.4. Divadlo Clipperton – bábkové divadlo pre žiakov 1. 
stupňa 

O. Závacká 

26.4. Pola deťom – výchovný program pre žiakov 1. 
ročníka v spolupráci s preventistkou PZ SR Mgr. 
Dankou Adámikovou 

Vedenie školy 

2.5. Nácvik tanca k festivalu Stretnutie priateľov pre 
žiakov 1. stupňa 

B. Sabová 

4.5. Výchovný koncert pri príležitosti festivalu 
Stretnutie priateľov – pre žiakov 1.-6. ročníka 

B. Sabová 



7.5. Vystúpenie skupiny historického šermu Bojník pri 
príležitosti 310. výročia bitky pri Hámroch; 
spojené s návštevou pamätníka na Hámroch 

K. Masaříková 

14.5. Stretnutie žiakov 1. stupňa s hráčmi AS Trenčín K. Masaříková 

14.5. Beseda žiakov 8. ročníka s hráčmi AS Trenčín  
o rasizme a extrémizme nielen na štadiónoch 

K. Masaříková 

7.6. Beseda s 8.B o trestnoprávnej zodpovednosti s D. 
Adámikovou 

K. Masaříková 

14.6. Beseda s 8.A o trestnoprávnej zodpovednosti s D. 
Adámikovou 

K. Masaříková 

20.6. Protidrogová výchova – deviataci najmladším 
spolužiakom 

M. Machová 

BESEDY 

Dátum Beseda triedy zodpovedný 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 
v TN + beseda s pracovníkom autoškoly) 

         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 
s pracovníčkami RÚVZ v TN) 

         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 

besedy+ ukážky techniky) 
         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Vedenie školy 

13.10. Moja životná cesta – výchovný program pre 
profesionálnu orientáciu organizovaný 
pracovníčkami CPPPaP v TN – 9.B 

K. Masaříková 

J. Poláčková 

3.11. Moja životná cesta – výchovný program pre 
profesionálnu orientáciu organizovaný 
pracovníčkami CPPPaP v TN – 9.A 

K. Masaříková 

J. Poláčková 

10.11. Tvorivé dielne s výtvarnými umelcami z Kovačice 
– malý výtvarný ateliér 

Vedenie školy 

10.11. Beseda s pánom Pavlom Babka, majiteľom Galérie 
Babka v Kovačici o živote a umení ľudí z Kovačice 
– 9.A 

Vedenie školy 

10.11. Beseda s pánom Pavlom Balážom, členom 
predstavenstva Matice slovenskej v Srbsku, 
o živote v slovenských dedinách v Srbsku 

Vedenie školy 

22.1. Beseda s policajtom J. Filáčkom o zodpovednosti 
mladistvých, na hodine OBN v 9.B  

M. Filáčková 

13.2. Drápanie peria v spolupráci s Klubom dôchodcov 
v Trenčianskej Turnej – 7. ročník (7.B) 

B. Sabová 

26.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. 
ročníka – MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

26.4. Pola deťom – výchovný program pre žiakov 1. 
ročníka v spolupráci s preventistkou PZ SR Mgr. 
Dankou Adámikovou 

Vedenie školy 

14.5. Beseda žiakov 8. ročníka s hráčmi AS Trenčín  
o rasizme a extrémizme nielen na štadiónoch 

K. Masaříková 

24.5. Beseda s Danielom Hevierom – 1. stupeň o 9,00, 
2. stupeň o 10,30 

J. Poláčková 



7. 
a 14.6. 

Beseda s 8.A/B o trestnoprávnej zodpovednosti 
s D. Adámikovou 

K. Masaříková 

20.6. Protidrogová výchova – deviataci najmladším 
spolužiakom 

M. Machová 

RELÁCIE 

Dátum Relácia zodpovedný 

26.9. Deň jazykov Vyučujúce CJ 

2. 10.  Október, mesiac úcty k starším M. Ševčíková 

17.10. Pár slov k úspechom našich športovcov (T. 
Ondrušková, A. Straka, J. Oravec, M. Vlk) 

  

23.10. Relácia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako 
súčasť Medzinárodného dňa knižníc a súčasť 
projektu Záložka do knihy spája školy 

G. Boriková 

16.11. Relácia k 17. novembru K. Masaříková 

21.12. Relácia k Vianociam B. Sabová 

  Zhodnotenie 1. polroka B. Sabová 

26.2. Relácia po jarných prázdninách + 70. výročie 
februárových udalostí 1948 

B. Sabová 

16.3. Marec, mesiac knihy + 190. výročie narodenia 
Pavla Dobšinského 

K. Masaříková 

23.3. Deň vody I. Vincurská 

23.4. Deň Zeme I. Vincurská 

11.5. Deň matiek M. Ševčíková 

PREVENTÍVNE  PSYCHOLOGICKÉ  PROGRAMY  PRE  UČITEĽOV 

Dátum   poznámka 

25.8. Teambuilding učiteľov v Trenčíne na Ostrove – 
plavba na dračích lodiach spojená s posedením 

P. Páleš, K. Reháková, B. 
Sabová 

5.12. Divadelné predstavenie v činohre SND Bál.   

3.6. Výlet na Velehrad, archeoskanzen Modrá a Živá 
voda Modrá 

Všetky úseky 

PREVENTÍVNE  PROGRAMY  PRE  ŽIAKOV 

Dátum   poznámka 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 
v TN + beseda s pracovníkom autoškoly) 

         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 

s pracovníčkami RÚVZ v TN o dospievaní 
a nelátkových závislostiach) 

         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 
besedy+ ukážky techniky) 

         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Vedenie školy 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

13.11. ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom 
a Martinom Madejom – ekologický výchovný 
koncert organizovaný v spolupráci so Stromom 
života 

Vedenie školy 



28.11. Anna Franková, divadelné predstavenie v kine 
Hviezda v Trenčíne, zamerané proti rasizmu, 
nenávisti a xenofóbii, 7.-9. ročník  

K. Masaříková 

14.5. Beseda žiakov 8. ročníka s hráčmi AS Trenčín  
o rasizme a extrémizme nielen na štadiónoch 

K. Masaříková 

21.6. Výchovný protidrogový program pre žiakov 1. 
stupňa, organizovaný p. uč. Machovou a žiačkami 
9. ročníka 

M. Machová 

20.6. Protidrogová výchova – deviataci najmladším 
spolužiakom 

M. Machová 

Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dátum   poznámka 

8.9. Beseda s pracovníčkami RÚVZ o dospievaní (9. 
roč) a o nelátkových závislostiach (8.a 9. ročník) 
v rámci Dňa gramotnosti 

Vedenie školy 

2. 10.  Október, mesiac úcty k starším M. Ševčíková 

22.12. Vianoce v našich rodinách a v spoločnosti – 
vianočné vyučovanie formou vyučovacích blokov;  

Jednotlivé úseky, vedúci 

26.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. 
ročníka – MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

11.5. Relácia ku Dňu matiek M. Ševčíková 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia 

Dátum   poznámka 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 
v TN + beseda s pracovníkmi autoškoly) 

         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 

s pracovníčkami RÚVZ v TN o dospievaní 
a nelátkových závislostiach) 

         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 

besedy+ ukážky techniky) 
         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Vedenie školy 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

26.2. Čas premien – program o dospievaní pre žiačky 7. 
ročníka – MP Education, s.r.o. 

K. Masaříková 

21.6. Výchovný protidrogový program pre žiakov 1. 
stupňa, organizovaný p. uč. Machovou a žiačkami 
9. ročníka 

M. Machová 

Prierezová téma Dopravná výchova; výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Dátum   poznámka 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 
v TN + beseda s pracovníkmi autoškoly) 

         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 

s pracovníčkami RÚVZ v TN o dospievaní 
a nelátkových závislostiach) 

Vedenie školy 



         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 

besedy+ ukážky techniky) 
         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Prierezová téma Mediálna výchova 

Dátum   poznámka 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

13.11. ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom 
a Martinom Madejom – ekologický výchovný 
koncert organizovaný v spolupráci so Stromom 
života 

Vedenie školy 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj 

Dátum   poznámka 

8.9. Deň gramotnosti  + teoretická časť účelového 
cvičenia 

         dopravná výchova (beseda a ukážka práce PZ SR 
v TN + beseda s pracovníkom autoškoly) 

         zdravotná výchova (Zdravotné hliadky, besedy 

s pracovníčkami RÚVZ v TN o dospievaní 
a nelátkových závislostiach) 

         riešenie mimoriadnych situácií (HAZZ v TN, 
besedy+ ukážky techniky) 

         projekt Správaj sa normálne – 5.A,B – D. 

Adámiková 

Vedenie školy 

13.11. ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom 
a Martinom Madejom – ekologický výchovný 
koncert organizovaný v spolupráci so Stromom 
života 

Vedenie školy 

6.4. Moja životná cesta – program organizovaný 
v spolupráci s CPPPaP v TN – profesionálna 
orientácia žiakov  - 8.B 

Vedenie školy 

20.4. Moja životná cesta – program organizovaný 
v spolupráci s CPPPaP v TN – profesionálna 
orientácia žiakov  - 8.A 

Vedenie školy 

7.5. Vystúpenie skupiny historického šermu Bojník pri 
príležitosti 310. výročia bitky pri Hámroch; 
spojené s turistickým pochodom a návštevou 
pamätníka na Hámroch 

K. Masaříková 

1.6. MDD – olympijský viacboj organizovaný 
deviatakmi pre mladších spolužiakov 

  

  Koncoročné školské výlety – viď exkurzie   

Prierezová téma Environmentálna výchova 

Dátum   poznámka 

13.9. Lesná pedagogika v horách v Selci -4.A A. Černická, O. Závacká 

14.9. Lesná pedagogika v horách v Selci -4.B M. Ševčíková, O. Závacká 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

13.11. ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom 
a Martinom Madejom – ekologický výchovný 

Vedenie školy 



koncert organizovaný v spolupráci so Stromom 
života 

16.11. Sférické kino – určené pre žiakov 1. stupňa O. Závacká 

23.3. Deň vody – relácia; Deň v modrom; prezentácia 
projektov o vode, žiaci  5. ročníka navštívili žiakov 
1. stupňa. 

I. Vincurská 

24.4. Deň Zeme – relácia ; žiaci 5. ročníka I. Vincurská 

Prierezová téma Multikultúrna výchova 

+ podtéma: Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Dátum   poznámka 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

10.11. Tvorivé dielne s výtvarnými umelcami z Kovačice 
– malý výtvarný ateliér 

Vedenie školy 

10.11. Beseda s pánom Pavlom Babka, majiteľom Galérie 
Babka v Kovačici o živote a umení ľudí z Kovačice 
– 9.A 

Vedenie školy 

10.11. Beseda s pánom Pavlom Balážom, členom 
predstavenstva Matice slovenskej v Srbsku, 
o živote v slovenských dedinách v Srbsku 

Vedenie školy 

10.-
17.11. 

Návšteva výstavy insitných maliarov z Kovačice 
v priestoroch bývalej jedálne 

Vedenie školy 

13.2. Drápanie peria v spolupráci s Klubom dôchodcov 
v Trenčianskej Turnej – 7. ročník (7.B) 

B. Sabová 

22.3. Jarné zvyky – vynášanie Moreny a Letečka; 
dievčatá zo Štvorlístka navštívili triedy 1. stupňa a 
piatakov 

B. Sabová 

23.3. Vynášanie Moreny a Letečka; Štvorlístok a ŠKD B. Sabová + J. Poláčková 

4.- 6.5. Festival Stretnutie priateľov 2018 + sprievodné 
akcie 

B. Sabová 

Protidrogová výchova a prevencia patologických javov 

Dátum   poznámka 

8.9. Beseda s pracovníčkami RÚVZ o dospievaní (9. 
roč) a o nelátkových závislostiach (8.a 9. ročník) 
v rámci Dňa gramotnosti 

Vedenie školy 

25.10 Výchovný koncert agentúry LETart; Dr. Zembolí 
pre 1. stupeň, Trinásta komnata pre 2. stupeň; 
ENV, OSR, protidrogová výchova 

Vedenie školy 

22.6. Výchovný protidrogový program pre žiakov 1. 
stupňa, organizovaný p. uč. Machovou a žiačkami 
9. ročníka 

M. Machová 

22.1. Beseda s policajtom J. Filáčkom o zodpovednosti 
mladistvých, na hodine OBN v 9.B  

M. Filáčková 

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

Projekty 

Celoškolské projekty v školskom roku 2017/2018 

  



         Opatrenie 1.1 Premena Tradičnej školy na modernú, spolufinancovaný Európskym sociálnym 

fondom, názov projektu: Moderná škola – základ života. 

  

         RaiffeisenBANK – Gesto pre mesto 

Projekt: 19. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu 
Stretnutie priateľov. Získali sme 1 000 € na zakúpenie hudobného nástroja  -  
kontrabas.  

  

 Medzinárodný projekt: Tvorivé dotyky s remeslom, realizuje Trenčianske 
osvetové stredisko v spolupráci s našou školou. Autorka projektu: Mgr. Anna Vraždová. 

  

 Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt realizuje: 
Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 

  

 Operačný program Ľudské zdroje, názov programu: Absolventská prax 
štartuje zamestnanie (projekt podporuje  Európsky sociálny fond). 

  

 Medzinárodný projekt: Česko – slovenský projekt  Záložka do knihy spája 
školy:  Čítam, čítaš, čítame – spolupráca so ZŠ Bojkovice. Projekt realizuje 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 

  

 Detský folklórny festival Stretnutie priateľov – 19. ročník. Hostia 
festivalu: DFS Hviezdička z Hriňovej a DFS Děcka z Kunovic – Česká republika 

  

 Medzinárodný projekt: Naivné maliarstvo potomkov slovenských 
vysťahovalcov do Kovačice – výstava, výtvarná súťaž, prednášky o živote 
vysťahovalcov do Kovačice, edukačné banery, traja umelci z Kovačice učia 
žiakov kresliť naivné maliarstvo. 

  

 Projekt pre deti MŠ realizovaný Slovenským futbalovým zväzom – Dajme spolu 
gól. Projekt sa realizuje v telocvični základnej školy. Materská škola získa 
edukačné pomôcky na cvičenie detí. 

  

 Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo – dotácia TSK: 600 €, dotácia obce 
792 €, projekt realizoval ŠKD v spolupráci s obcou Trenčianska Turná. 



  

 Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov – dotácia 
TSK: 1 200 €, projekt realizoval DFS Štvorlístok v spolupráci s obcou 
Trenčianska Turná.  

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

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. 11. 2017 

Druh inšpekcie: Inšpekčná kontrola na testovaní žiakov 5. ročníka 

Záver: Pokyny pre administráciu testov boli dodržané. V priebehu testovania sa 
nevyskytli rušivé elementy.  

§ 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 

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, 5 učební 
využíva školský klub detí a remeselnú dielňu. 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 učebňa 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  

kancelária hospodárky školy 

kancelária riaditeľky školy 

zástupcovňa 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. Vybudovali 
sme kuchynský kútik pre krúžky varenia a predmet technika dievčatá. 



Využívame dielňu na predmet technika 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 environmentálnemu projektu sme 
vybudovali školské políčko a kvetinovú stenu, kde okrem kvetov pestujeme i liečivé 
bylinky. Rastlinný odpad kompostujeme. 

Oprava chodníkov a schodov na 1. stupni po prestavbe školy nebola z finančných 
dôvodov zrealizovaná. 

So zriaďovateľom školy riešime mnohoročný problém školskej jedálne a 
prestavby MŠ. Obec v tomto školskom roku pokračuje v komplexnej 
prestavbe MŠ i so školskou jedálňou, Prestavba kotolne bola ukončená 
namontovaním nového meracieho zariadenia v regulačnej stanici. Obec 
zrealizovala výstavbu školskej jedálne, čím sa odstránil dovoz obedov do 
výdajne stravy na kárach. V máji 2018 sa začala realizácia prestavby MŠ s 
školskej kuchyne. Plánované ukončenie stavby je stanovené na október 
2018. 

§ 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 2017 

A) Prenesené kompetencie:  

Rozpočet na rok 2017: normatívne fin. prostriedky rozpočet 641 153,- € 

Presun nevyčerpaných FP do roku 2018 15 644,39 € 

Presun nevyčerpaných FP dopravného do roku 2018 173,95 € 

Presun nevyčerpaných FP z roku 2016 10 266,84 € 

Presun dopravného z roku 2016 256,23 € 

Normatívne finančné prostriedky: čerpané 625 508,61 €  

Mzdy s odvodmi: 561 849,30 € (520 773,22 € rok 2016) 

PN: 3 118,32 €  



Prevádzkové náklady( energie, údržba, revízia, spotrebný materiál): 60 540,99 € (71 
209,42 € rok 2016) 

Nenormatívne finančné prostriedky: 

1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít: 

Príjem: 12 596,- € 

Dohody o vykonaní práce pre vedúcich krúžkov: 5 210,32 € 

Mzda za krúžky - odmeny 4 487,58 € 

Odvody - poistné: 2 898,10 € 

2. Finančné prostriedky na dopravné pre dochádzajúcich žiakov : 5 747,- € 

3. Finančné prostriedky na asistenta učiteľa: 36 896,- € 

4. Sociálne znevýhodnení: 0,- € 

5. Príspevok na predškolskú výchovu: 5 060,- € 

6. Príspevok na učebnice 142,- € 

7. Príspevok na lyžiarsky výcvik 6 150,- € 

8. Príspevok na školu v prírode 3 496,50 € 

Spolu nenormatívne finančné prostriedky čerpané: 70 087,50 €  

Spolu prenesené kompetencie čerpané 695 596,11 €  

- dopravné z roku 2016 256,23 € 

- FP z rok 2016 10 266,84 € 

- FP - dopravné presun.do roku 2018 - 173,95 € 

Spolu vyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie 705 
945,23 €  

Iné mimorozpočtové prostriedky 

Vlastné zdroje - nájom z telocvične, popl. ŠKD, MŠ, réžia ŠJ: 70 182,58 € (54 
917,82 €)  

Dar - RaiffeisenBank 1 000,- € 

Dar - ZSE 700,- € 

Vratka - Zdravotné poistenie - zamestnávateľ z r. 2016    2 883,26 € 



Vratka - Zdravotné poistenie - zamestnávateľ z r. 2015    1 827,06 € 

OK - na viac na údržbu v MŠ 10 000,- € 

Spolu mimorozpočtové fin. prostriedky: 86 592,90 €  

Kapitálové výdavky 92 506,75 € - 4 246,03 € /vl. zdroje/ = 88 260,72 €  

Rekonštrukcia kotolne zo ŠR 83 000,- € 

Finančné prostriedky z OÚ na rekonštrukciu kotolne 5 260,72-€  

Finančné prostriedky z vlastných prostriedkov na rekonštrukciu kotolne 41,83 €  

šalátové vozíky v ŠJ 4 204,20 € 

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

B) Originálne kompetencie - podielové dane obce, rozpočet: 310 080,- € (299 
544,66 € rok2017) 

Mzdy a odvody: 257 909,56 € (241 098,64 € ) 

Prevádzkové náklady: 48 377,83 € (56 387,- € ) 

PN: 2 181,61 € (2 059,02 € ) 

Originálne kompetencie spolu: 310 080,- €  

Finančné prostriedky spolu: 1 190 878,85 € 

Finančná kontrola: vnútorná kontrola riaditeľkou 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 osôb 

- 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 súťaže. 

2. Združenie rodičov školy podporujúcej zdravie pri MŠ Trenčianska Turná 

- MŠ vyberá od rodičov príspevok na každé dieťa na jeden školský rok, 

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



- 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. 

Komentár k správe o hospodárení  základnej školy 
v obci Trenčianska Turná za rok 2017 

Základné informácie 

Obec Trenčianska Turná má vo svojej zriad'ovatel'skej 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. 
Hlavným t'ažiskom 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 2017 obec nevykonala vo svojom školskom zariadení žiadne 

zmeny v jeho sieti, ani iné racionalizačné opatrenia. 

Finančné zdroje — ich použitie 

V roku 2017 boli obci Trenčianska Turná poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na financovanie vzdelávania vo výške 

711 240,50 E, z toho normatívne prostriedky vo výške 641 153,- € a nenormatívne vo výške 

70 087,50 € /vzdelávacie poukazy 12.596,- €, dopravné 5 747- €, príspevok na výchovu a 

vzdelávanie pre MŠ 5 060,- €, príspevok na asistenta učiteľa 36 896,-€, príspevok na učebnice 

142,- €, príspevok na lyžiarsky výcvik 6 150,- € a príspevok na školu v prírode 3 496,50 €. 
Z roku 2016 bolo presunuté do roku 2017 dopravné v čiastke 256,23 € a finančné prostriedky 

na prenesené kompetencie vo výške 10. 266,84 €.  

Obci Trenčianska Turná prostredníctvom 013 boli poskytnuté finančné prostriedky na 

kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne v ZŠ vo výške 83 000,- € zo ŠRI obec poskytla 

na rekonštrukciu kotolne finančné prostriedky vo výške 5 260,72 €. 

Finančné prostriedky na normatívne výdavky boli vyčerpané vo výške 625 508,61 € a čiastka 

15 644,39 € bola presunutá do roku 2018. 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. 

Z roku 2017 bol uskutočnený presun nenormatívnych finančných prostriedkov na dopravné do 

roku 2018 vo výške 173,95 € a normatívne finančné prostriedky vo výške 15 644,39 € . 

K 31.12.2017 evidovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska 

Turná 30 záväzky v čiastke 3 593,72 €. 

V roku 2017 školské zariadenia mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prenajímali 

priestory fyzickým a právnickým osobám. Z tohto prenájmu získané finančné prostriedky vo 

Výške 13 425,03 € použili na financovanie aktivít mimo vyučovacieho procesu — správa 



telocvične, odmena správcovi telocvične, zaplatenie plynu, zariadenie do novej jedálne, na 

čistiace prostriedky a údržbu. 

Vo štvrt'ročnom výkaze o práci v škole 1-04 za 1. štvrt'rok 2017 neboli v stĺpci G vzdelávacie 

poukazy — dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vykázané finančné 

prostriedky vo výške 1 156 €, počet hodín 289, počet osôb 9. V stĺpci A a B1 vykázané boli. 

  

Záver 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, v roku 2017 

všetky poskytnuté zdroje hospodárne využila. Neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia 

zákona o účtovníctve a zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení. 

v budúcom období bude naše školské zariadenie pristupovat' k hospodárnemu využívaniu 

všetkých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

V Trenč. Turnej, 04.04. 2018 
Spracovala: Zuzana Paláková 

§ 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 verejnosť. 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 Testovanie 5, 9 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 ročníkoch 1. 2. 5. 6. realizujeme inovovaný školský 
vzdelávací program.  

V plánoch MZ a PK sme spresnili náročnejšie okruhy učiva, metódy a formy, ako učivo 
zvládnuť. časovo - tematické 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 zdravotným 
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 Testovanie5, 9. 
Deviatakom sme umožnili doučovanie k testovaniu a skúškam na strednú školu.  

Vyučovací proces modernizujeme prostredníctvom interaktívnych tabúľ, ktorých máme 
na škole 21. Učitelia sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania. 

Pre zdravotne znevýhodnených žiakov pracovalo 6 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 

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

• Sústredením 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. Využívaním 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 

• Kultivovaním detskej osobnosti prostredníctvom návštev divadelných predstavení, 
výchovných koncertov, múzeí, vzdelávacích exkurzií 

• Vytváraním 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 výchovnovzdelávacom 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, CPPPaP, 
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  

• 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 hodinách efektívne 
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, 

• 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. Počas 
letných prázdnin sme zorganizovali denný tábor pre 45 detí. 

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 je to však problematické. 



Rozširujeme spoluprácu ŠKD so žiackou knižnicou a obecnou knižnicou v rámci projektu 
Týždeň hlasného čítania, Pre deti MŠ - predškolákov sme vyrobili malé spomienkové 
darčeky na zápis. Marec - mesiac knihy. Záujmovú činnosť sme v ŠKD realizovali v 
oblastiach: vzdelávacej, umeleckej, športovej, prírodovednej, environmentálnej a 
regionálnej.  

Vďaka získanej dotácii z prostriedkov TSK vo výške 600,- € sme opäť zorganizovali 
akciu Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo , ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 detí a 
ich rodičov.  

Počas vianočného obdobia sme zorganizovali vianočný jarmok, ktorého súčasťou bol i 
lampiónový sprievod obcou.  

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 - nástroje 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: 27 hospitácií (základná škola, materská škola, 
školský klub detí, asistentky učiteľa). Plán hospitácií splnený na 68 % 

- riaditeľské testy, dotazník deviatakov (žiaci hodnotia školu)  

- hospitačná činnosť zástupkyne pre 1. stupeň: 8 hodín 

- hospitačná činnosť zástupkyne pre 2. stupeň: 15 hodín  

- hospitačná činnosť vedúcej ŠKD: 10 hodín 

Plnenie mesačných plánov vypracovala Mgr. Oľga Závacká - zástupkyňa RŠ 
pre 1. stupeň 

AUGUST 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

PO              
21. 8. 

NÁSTUP DO PRÁCE všetci pg. 
zamestnanci 

PRACOVNÁ PORADA - prejednanie plánu školy vedenie školy 

Zasadnutia MZ a PK vedúci MZ a PK 

Úprava tried a chodieb všetci pg. 
zamestnanci 

UT                     
22. 8. 

Zasadnutia MZ a PK vedúci MZ a PK 

ŠKOLENIE BOZP - noví zamestnanci   

Aktualizácia aSc agendy - prístupy pg. zástupkyne 

Príprava UO a ČTP a ich aktualizácia na tento školský rok všetci pg. 
zamestnanci 

Kompletizácia ponuky krúžkovej činnosti všetci pg. 
zamestnanci 

Úprava tried a chodieb všetci pg. 
zamestnanci 

ST                        
23. 8. 

Zasadnutia MZ a PK vedúci MZ a PK 

Príprava UO a ČTP a ich aktualizácia na tento školský rok všetci pg. 
zamestnanci 

ŠT              
24. 8. 

Príprava na PASOVANIE PRVÁKOV Mego,Mutňanská, 
Závacká, ŠKD 

Založenie triednej dokumentácie - TK, TV, plán TU triedni učitelia 



Porada riaditeľov škôl Sabová 

  

Dokončenie výzdoby tried, násteniek na chodbách a 
administratívnych náležitostí (zmeny vo vzdelávacích 

programoch a plánoch; štúdium plánu práce na šk. rok 2017/18, 

aby sme ho mohli v pondelok na pg. rade schváliť alebo 

pripomienkovať; psychická príprava na nasledujúcich 10 

mesiacov alebo aspoň prvých niekoľko dní ......) 

všetci pg. 
zamestnanci 

Seminár k ČIG Országhová 

Komisionálna skúška - Dohálová Bučková, vedenie 
školy 

Odovzdanie inovovaných UO pre 3. a 7. ročník   

Príprava na slávnostné otvorenie školského roka všetci pg. 
zamestnanci 

PO - PI          
28. 8. - 1. 
9.  

Práca na doma - príprava ČTP, resp. čerpanie RD alebo NV všetci pg. 
zamestnanci 

Štátne sviatky - Výročie SNP a Deň Ústavy    

PO                             
4. 9. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA všetci pg. 
zamestnanci 

SCHVAĽOVACIA PG. RADA všetci pg. 
zamestnanci 

  
 

NOVEMBER  
 

 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ   

PI                  
3. 11. 

MOJA ŽIVOTNÁ CESTA - program k výberu povolania  -  9. A Masaříková   

VOĽBY do VÚC - príprava miestností vedenie školy   

UT       7. 
11. VEDOMAT - školenie učiteľov matematiky Sabová   

ST                 
8. 11. HRNČIARSKA DIELNIČKA Závacká   

ŠT               
9. 11. 

NAIVNÉ MALIARSTVO ... KOVAČICE - inštalovanie  Sabová   

BOJ PROTI IT - KRIMINALITE    - seminár Baginová   

PI        10. 
11. NAIVNÉ MALIARSTVO ... KOVAČICE - vernisáž výstavy  Sabová   

PO      13. 
11. ECO H2O TOUR - výchovný koncert s T. Puskajlerom Masaříková   

ST         
15. 11. 

TRENČIANSKE HODINY - spev. súťaž (kat. 1.-3., 4.-6., 7.-9. r.) vyuč. HUV   

ŠÚPOLIARSKA DIELNIČKA Masaříková   

EXKURZIA - hvezdáreň  Černická, Ševčíková   

ŠT       16. 
11. 

TAJOMSTVO STROMOV - sférické kino Závacká   

DENNÍK ANNY FRANKOVEJ - div. predstavenie pre 7.-8. roč. Masaříková   

KOMPARO -  9. roč. SJL a MAT koordinátor, 
administrátori 

  

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - deadline odoslania prihlášok Páleš   

PI            
17. 11. DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU - štátny sviatok   

 
 

PO      20. 
11. PEDAGOGICKÁ RADA - štvrťročná klasifikačná konferencia všetci pg. zam.   

ST      22. 
11. TESTOVANIE 5 - riaditeľské voľno žiakov 2. st. vedenie školy 

 
 



ŠT                        
23. 11. 

TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA všetci pg. zam. 
 

 

OLYMPIÁDA v ANJ a NEJ - deadline odoslania prihlášok PK CJ 
 

 

PI               
24. 11. NOC V ŠKOLE - 2. stupeň triedni učitelia 

 
 

ST              
29. 11. ŠÚPOLIARSKA DIELNIČKA Masaříková 

 
 

ŠT              
30. 11. 

MAJSTER CERUZKY - oslava učenia Závacká, Mego, 
Mutňanská  

 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo Páleš 
 

 

        

ŠKD 

• BYLINKY - ochutnávka čajov 
• SVÄTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  
• výroba lampiónov 
• ROZPRÁVKY STARÝCH MÁM 
• POVESTI O NAŠEJ OBCI - čítanie a kreslenie 
• výroba darčekov na vianočné trhy 

Ď
a
lš

ie
 ú

lo
h
y
: 

• dočasné presťahovanie OcÚ do priestorov školy                                                                                                      
• sťahovanie výdajnej jedálne do priestorov novej ŠJ                                                                                               
• Deň otvorených dverí SOŠ agrotech. Topoľčany - 11. 11.                                                                                      
• európsky TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM 
• "DRÁPANIE PERIA" - regionálna výchova - zodp. B. Sabová + členky KD 
• príprava výrobkov na vianočné trhy - všetci, ktorí sa radi zapoja  
• príprava vianočných pozdravov pre sponzorov školy - všetci, ktorí sa radi  
zapoja                                                                                                                     
• výtvarná súťaž "Olympijský oheň v nás“ - všetci, ktorí sa radi zapoja     (do 8. 12.)       

 

DECEMBER  

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 
PI        
1. 12. TVORIVÉ DOTYKY S UMENÍM - vernisáž výstavy žiackych prác vedenie školy 

UT    5. 
12. B. S. Timrava: BÁL - div. predstavenie pre zamestnancov školy Masaříková 

ST                           
6. 12. 

MIKULÁŠ - ranné vinšovačky, mikulášska návšteva v triedach (+ 

tvorivé aktivity jednotlivých učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie) 
1.st  Sabová + Štvorlístok 
2.st. Sieklová + ŽP   

MIKULÁŠSKE VYSTÚPENIE pre deti v MŠ a pre DOS Sabová, Orságová 

ETIKETA - výchovný koncert  1., 2., 3. ročník Závacká  

ETIKETA - výchovný koncert  4., 5., 7. ročník Závacká  

ETIKETA - výchovný koncert  6., 8., 9. ročník Závacká  

ŠT      7. 
12. SPRÁVAJ SA NORMÁLNE - ukážky práce s pyrotechnikou Masaříková 

SO-NE   
16.-17. 
12. 

VIANOČNÁ  TRŽNICA   

PO    
11. 12. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - šk. kolo (2. časť)   

UT    
13. 12. PYTAGORIÁDA P3, P4, P5 - šk. kolo Závacká  

ŠT    
14. 12. PYTAGORIÁDA P6, P7, P8 - šk. kolo   

NE    
18. 12. ŠTEDRÝ VEČER - vianočné pásmo súboru ŠTVORLÍSTOK  Sabová, Orságová 

ST      
20. 12. VIANOCE - program pre MŠ a DOS Sabová, Orságová 



PI                                             
22. 12. 

1. st. - spoločné prianie k nadchádzajúcim sviatkom 

všetci                                                       
pg. zamestnanci 

1. st. - triedne posedenia pri vianočnom stromčeku 

2. st. - triednická hodina  

2. st. - pásmo veršov a piesní, vyhodnotenie súťaží 

1. st. - 4 VH, 2. st. - 5 VH, žiaci si zoberú domov prezuvky triedni učitelia 

23.12. 
- 5. 1. VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD   

ŠKD 

•  Vianoce u nás a vo svete (zvyky, koledy, tradície)                    •  
Medovníček z hliny a maľovaný medovníček                             •  
Pasovanie do cechu družinárskeho  
•  Vitajte u nás – zábavné čísla pre kamarátov  

  

Ď
a
lš

ie
 ú

lo
h
y
 

  

•  PYTAGORIÁDA - odoslanie prihlášok do okr. kola - do 22. 12.    

•  OBJEDNÁVKA UČEBNÍC cez EDIČNÝ PORTÁL 

•  PREVENCIA ŠIKANOVANIA + ukážky bezpečnosti pri práci s PYROTECHNIKOU 

•  ADVENTNÉ AKTIVITY - triednické hodiny 

•  INVENTARZÁCIA 

•  výroba a posielanie vianočných pozdravov - všetci, ktorí radi prispejú 
 

 

                                       JANUÁR 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

1.-5. 1. VIANOČNÉ PRÁZDNINY (žiaci), zamestnanci NV, RD    

PI                   
5. 1. NOVOROČNÁ KAPUSTNICA - pozvanie od starostu obce   

PO                            
8. 1. ZAČIATOK VYUČOVANIA - príhovor v školskom rozhlase Sabová 

9.-22. 1. 
SKÚŠANIE, HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA výsledkov v 1. polroku 

všetci pg. zamestnanci 
prosíme o KOORDINÁCIU písania KONTROLNÝCH PRÁC 
prostredníctvom triednych učiteľov 

10. 1. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo vyuč. BIO 

14.-19. 
1. LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ - 8. a 9. ročník Páleš, Sieklová, Orságová 

UT          
16. 1. 

OLYMPIÁDA v ANGLICKOM JAZYKU  1A, 1B vyuč. ANJ 

Rodičovské združenie 9. ročník – voľba ďalšieho smerovania  
žiakov po skončení ZŠ 

tr. uč. 9. roč., vých. 
poradca, vedenie školy 

18. 1. OLYMPIÁDA v NEMECKOM JAZYKU  1A, 1B vyuč. NEJ 

19. 1. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - odoslanie prihlášok do okr. Kola vyuč. BIO 

PO                            
22. 1. 

Prerokovanie výchovných opatrení a znížených známok                                              
zo správania s RŠ dotknutí pg. zamestnanci 

Ukončenie klasifikácie za 1. polrok, zapísanie výsledných 
známok jednotlivých predmetov do aSc Agendy všetci pg. zamestnanci 

UT      
23. 1. PEDAGOGICKÁ RADA - polročná klasifikačná konferencia všetci pg. zamestnanci 



PI         
26. 1. 

Kontrola podkladov pre tlač výpisov klasifikácie triedni učitelia 

Kontrola pedagogickej a triednej dokumentácie  pg. zástupkyne 

PO        
29. 1. Administrácia a tlač výpisov klasifikácie Masaříková 

UT  31. 1. 
Odovzdávanie výpisov klasifikácie, analýza vých.-vzdel. výsl. triedni učitelia 

Slávnostné ukončenie vyučovania v 1. polroku triedni učitelia 

PI         2. 
2. 

POLROČNÉ PRÁZDINY - vytvorenie nových príspevkov na e-
learningovom portáli (práca na doma) všetci pg. zamestnanci 

Pripravované akcie:   

ŠKD 

●   Kvíz k 25. výročiu vzniku SR 
•  Vyrábame nezvyčajné kŕmidlá pre vtáčiky 

•  Výtvarné techniky na tému ZIMA                                             •  
Stavanie snehuliakov (v prípade priaznivých podmienok) 

  

Ď
a
lš

ie
 ú

lo
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y
: 

  

•  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (vyučujúci SJL) 

•  Inventarizácia pomôcok získaných v rámci projektu PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ 

•  Využívanie e-learningového portálu na stránke našej školy 

•  Rozhlasová relácia o prevencii chrípkových ochorení - Sabová 

•  V ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ - predloženie projektu PODPORA INKLÚZIE POMOCOU NOVÝCH PRAC. MIEST 

 

    na získanie nových asistentov, šk. psychológa a špeciálneho pedagóga 

 
•  odovzdanie ŠTATISTICKÝCH VÝKAZOV - IKT, ŠJ, TV zariadenia (Sabová) 

 
•  podpísanie zmluvy k projektu GESTO PRE MESTO podporeného Reiffeisen bankou (Sabová) 

 
•  objednávanie učebníc na budúci školský rok (pg. zástupkyne) 

  

FEBRUÁR 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

ŠT               
1. 2. ZAČIATOK VYUČOVANIA V NOVOM POLROKU všetci pg. 

zamestnanci 

PI     2. 2. POLROČNÉ PRÁZDNINY - vytvorenie nových príspevkov na e-
learningovom portáli (práca na doma) 

všetci pg. 
zamestnanci 

PO            
5. 2. PRACOVNÁ PORADA všetci pg. 

zamestnanci 

UT           
6. 2. GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo Sieklová 

ŠT        8. 
2. RADA ŠKOLY členovia RŠ, 

vedenie školy 

SO       10. 
2. FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD V MASKÁCH - súboristi + hostia Sabová, Orságová, 

Mego 

PO      12. 
2. KARNEVAL V MASKÁCH ŠKD 

UT           
13. 2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 5.-9. roč. vyučujúce SJL      

5.-9. r. 

ST                               
14.2. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 2.-4. roč. vyučujúce 1.-4. r. 

SLÁVIK SLOVENSKA - objednávka spevníka (deadline) vyučujúci HUV 



ROBOTICKÝ DEŇ  Páleš 

ŠT               
15. 2. ROBOTICKÝ DEŇ  Páleš 

PI                
16. 2. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - deadline odoslania prihlášok vyučujúci VYV 

PO-PI     
19.-23.2. JARNÉ PRÁZDNINY - čerpanie RD alebo NV všetci pg. 

zamestnanci 

ST         
28. 2. Pracovné stretnutie výchovných poradcov k voľbe povolania Poláčková 

Pripravované akcie:   

ŠKD 

•  Na FAŠIANGY veselo 
•  Výroba masiek 
•  KARNEVAL                                                                          

•  Vychádzky do prírody                                                          
•  Turnaj medzi odd. v DÁME a ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA 

  

Ď
a
lš

ie
 ú

lo
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y
: 

  

•  Triedne kolá súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

•  Plnenie prierezovej témy NEDAJME VTÁČKOM ZAHYNÚŤ 

•  Plnenie prierezovej témy V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH 

 

•  Medzníky 2. svetovej vojny - vedomostná súťaž pre 9. roč. (vyuč. DEJ) 

 

•  eTwinning - vzdelávanie (prihlásení účastníci)  

 

MAREC 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 
ST - PI     
28. 2.-2. 
3. 

RoboCup - súťaž v programovaní (aktivita v rámci IT projektu) Páleš 

ŠT          
1. 3. Pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov Baginová 

PO         
5. 3. PRACOVNÁ PORADA  všetci pg. 

zamestnanci 

ST                 
7. 3. 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - 1. stupeň) Orságová + vyuč. 
2. st. 

KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy Závacká + vyuč.          
1. st. 

PO        
12. 3. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - Princ Bajaja (1. stupeň) Závacká + vyuč. 1. 

st. 

UT       
13. 3. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - obvodné kolo Poláčková 

PYTAGORIÁDA - P3, P4, P5   

ST                 
14. 3. 

PYTAGORIÁDA - P6, P7, P8   

KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy Závacká + vyuč. 1. 
st. 

PO               
19. 3. KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy Závacká + vyuč. 1. 

st. 

UT        
20. 3. PRVÝ JARNÝ DEŇ   



 Mego, Mutňanská 

ST                 
21. 3. 

   

RIADITEĽSKÉ VOĽNO - žiaci 2. stupňa   

KDE BOLO - TAM BOLO - aktivity k Mesiacu knihy Závacká + vyuč. 1. 
st. 

ŠT        
22. 3. DEŇ VODY - tematické aktivity na VH podľa uváženia vyučujúcich všetci, ktorí to 

urobia radi 

PI                  
23. 3. REGIONÁLNA VÝCHOVA - Vynášanie Moreny, Letečko Sabová 

SO                 
24. 3. ZAČIATOK LETNÉHO EURÓPSKEHO ČASU   

ST        
28. 3. DRŽÍME VÁM PALCE - pozdrav žiakov 1. ročníka deviatakom Masaříková, 

Závacká 
ŠT - UT      
29.3.-3. 
4. 

TESTOVANIE 9   

Pripravované akcie:     

ŠKD 

•  Návrh obalu na knihu + kvíz o rozprávkach    - Marcinátová         
•  výroba pozdravov ku Dňu učiteľov 

•  Maľované alebo iné vajíčko                                                                                      
•  Zhotovenie a vynášanie Moreny   - Poláčková                                                          
•  Veľkonočný dobročinný trh                                                                                  

Ď
a
lš

ie
 ú
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y
: 

•  BÁDATEĽSKÝ TEST (v rámci IT projektu) - žiaci 2. st. -   Sabová 

•  Príprava ŠkVP s PLAVECKÝM VÝCVIKOM -  Závacká + tr. uč. 3. roč. 

•  MAREC MESIAC KNIHY A INTERNETU - čitateľské aktivity 

•  ŠTVORLÍSTOK v MŠ   -   Sabová 

•  Ukončenie adaptačného vzdelávania - Mgr. Vincurská a Mgr. Machová 

•  Odoslanie prihlášok na SŠ   -    Poláčková 

 

APRÍL 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

ST     4. 
4. NÁSTUP NOVÝCH KOLEGÝŇ - Mgr. Alena Ilenčíková, Mgr. Daniela Kúdelková   

PI                            
6. 4. 

MOJA ŽIVOTNÁ CESTA - beseda s pracovníkmi CPPPaP Masaříková 

SEMINÁR UČITEĽOV DEJEPISU Boriková 

NE     8. 
4. 

OKRESNÁ SÚŤAŽ V SPEVE  (sólisti DFS) Sabová 

PO       
9. 4.                       SPOLOČNÉ ZASADNUTIE MZ 1. st. a MŠ k predškolákom 

Závacká + tr. 
uč.                 
1. stupňa 

UT          
10. 4. NÁVŠTEVA DETÍ z MŠ v 1. roč. 

Závacká + tr. 
uč.              1. 
stupňa 

ST     
11. 4. NÁVŠTEVA MÚZEA v UHROVCI - 8. ročník tr. učitelia  8. 

roč. 

PI      
13. 4. ČO SVET JE - exkurzia učiteľov do Viedne Bujnová 



PI-SO  
13.-
14.4. 

SÚSTREDENIE DFS ŠTVORLÍSTOK Zelenková, 
Závacká 

PO - SO     
16.-
21.4. 

ŠKOLA V PRÍRODE S PLAVECKÝM VÝCVIKOM 
Országhová, 
Poláčková,  
Mego, 
Marcinát. 

PO                        
16. 4.                       ZBOJNÍK RUMCAJS - predstavenie Divadla Clipperton 

Závacká + tr. 
uč.           1. 
stupňa 

PI                  
20. 4. 

MOJA ŽIVOTNÁ CESTA - beseda s pracovníkmi CPPPaP Masaříková 

SEMINÁR UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA - 1. st. vyuč. ANJ 

PI                                                     
21. 4. DEŇ ZEME - rozhlasová relácia, aktivity podľa uváženia učiteľov všetci pg. 

zamestnanci 

PO             
23. 4. ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA Závacká 

UT            
24. 4. PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná porada všetci pg. 

zamestnanci 

ŠT                        
26. 4. 

NÁVŠTEVA NÁRODNEJ RADY - 9. ročník 
Filáčková,    P. 
Porubanová, 
Sieklová 

PÓLA RADÍ DEŤOM - vých. pr. PZ SR na prevenciu patol. javov v správaní Masaříková, 
Závacká 

TRIEDNE ZR - individuálnou alebo spoločnou formou Sabová, 
Bučková                             

PO          
30. 4. IT AKADÉMIA - test bádateľských zručností Sabová, 

Bučková                             

      

ŠKD 

•  TAJOMSTVÁ LESA - kreslenie, rozprávanie o lesoch a ich obyvateľoch 
•  MAĽOVANIE NA CHODNÍK - Vítanie jari (Bc. Hrušovská) 
•  MÁRIA TERÉZIA - KTO SI ? - súťaž                                                                                

 DEŇ ZEME - školský projekt 

      

Ď
a
lš

ie
 ú
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y
: 

•  plnenie prierezovej témy  V ZELENEJ KRAJINE všetci pg. 
zam. 

• MOTÝLIA ZÁHRADKA - pozorovanie vývoja od vajíčka po motýľa 1. st. 
• futbalové súťaže  Páleš, Felgr 
• súťaž mladých záchranárov - 27. 4. T. Bučková 

 • 7.4. Svetový deň zdravia  
 

• 13.4. Deň narcisov - relácia  
 

• príprava programu ku Dňu matiek vyuč. 1. roč. 

 • príprava darčekov pre budúcich prvákov ŠKD 

 • nácvik pesničky POVEDAL MI JEDEN CHLAPEC na STRETNUTIE PRIATEĽOV - Sabová + uč. HUV 

MÁJ 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

UT               
1. 5. SVIATOK PRÁCE - štátny sviatok   

ST                     
2. 5. 

NÁCVIK TANČEKA na festival - 1. st. Sabová 

SÚŤAŽ HLIADOK CO Bučková 

PI                       
4. 5. 

KOMPARO 4 - testovanie žiakov 4. ročníka Závacká 

STRETNUTIE PRIATEĽOV - vých. koncert (1. st. končí 4. VH) Sabová, Orságová. Mego, 
tr. uč. 1. st. 

SO           
5. 5. STRETNUTIE PRIATEĽOV - hlavný festivalový program Sabová 



NE           
5. 5. STRETNUTIE PRIATEĽOV - ukončenie festivalu Sabová 

UT              
8. 5. DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - štátny sviatok   

ŠT            
10. 5. 

PRACOVNÁ PORADA všetci pg. zam. 

ŠKOLENIE BOZP všetci zamestnanci 

PI             
11. 5. SŤAHOVANIE JEDÁLNE - OBEDY: 1. st. po 4. VH, 2. st. po 5. VH vedenie školy          tr. 

uč. 1. roč. 

NE             
13. 5. DEŇ MATIEK - kultúrny program žiakov MŠ a ZŠ vedenie školy          tr. 

uč. 1. roč. 

PO       
14. 5. PRIJÍMACIE SKÚŠKY na stredné školy - 1. termín vedenie školy 

14.-
16.5. IT AKADÉMIA - vzdelávanie Sabová, Bučková 

ŠT       
17. 5. PRIJÍMACIE SKÚŠKY na stredné školy - 2. termín vedenie školy 

SO      
19. 5. FESTIVALOVÁ PREHLIADKA DFS Sabová, Orságová. Mego 

NE       
20. 5. PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE - žiaci 3. ročníka Marko, Masaříková 

PI-NE     
25.-28. 
5. 

FESTIVALOVÁ PREHLIADKA DFS Sabová, Orságová, Mego 

Pripravované akcie:   

ŠKD 

•  JA A MOJA RODINA - výroba darčekov ku Dňu matiek a Dňu rodiny 
•  výroba mávadiel - oslava Sviatku práce - Mgr. Balážová                                                            
•  vychádzka do prírody 
•  príprava jednoduchého jedla, stolovanie                                                                                                                                                                

Ď
a
lš

ie
 ú

lo
h
y
: 

•  v rámci výzdoby KD na STRETNUTIE PRIATEĽOV môžu 
vyučujúci prezentovať výtvarné práce, projekty, výrobky zo 
školskej a remeselnej dielne 

všetci pg. zamestnanci 

•  počas FESTIVALU bude aj vyhodnotenie súťaže DEDINKA 
JAKO MALUVANÁ, práce budú tiež vystavené v KD všetci pg. zamestnanci 

• plnenie prierezovej témy  REGIONÁLNA VÝCHOVA všetci pg. zamestnanci 

 

• MOTÝLIA ZÁHRADKA - vypúšťanie motýlikov, výstupy z 
pozorovaní (1. stupeň) vyučujúci 1. st. 

 

JÚN 

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

ŠT                            
1.6 

MDD - triednická hodina triedni učitelia 

MDD - súťažné dopoludnie v réžii deviatakov tr. uč. + vedenie 
školy 

PO             
11.  6. 

PRACOVNÁ PORADA  všetci pg. 
zamestnanci 

PORADA RIADITEĽOV ŠKôL Sabová 

VÝLET 7. A + 8. roč. Čačíková, Boriková, 
Vincurská 

UT                  
12. 6. 

TALENT TRENČIANSKEHO KRAJA - T. Ondrušková preberá 
ocenenie Masaříková 



PI         
15. 6. VÝLET 6. A + 6. B Priščáková, 

Filáčková 

UT                           
19. 6. 

VÝLET 1. A + 1. B - Ranč na Striebornom jazere Mego, Mutňanská 

VÝLET 2. A + 2. B  Godovičová, 
Zelenková 

VÝLET 9. A + 9. B - Bachledova dolina P. Porubanová, 
Sieklová, Orságová 

ST          
20. 6. ZR s rodičmi budúcich prvákov Černická, Ševčíková 

ŠT                   
21. 6. 

VÝLET 4. A + 4. B  Černická, Ševčíková 

VÝLET 5. A + 5. B  Hrnčárová-
Vachánková, Bučková 

SO                
23. 6. CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 

Poláčková + 
zúčastnení 
pedagógovia 

PO                
25. 6. PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná konferencia všetci pg. zam. 

PO - ST                 
25.-27. 6. VÝMENA UČEBNÍC medzi ročníkmi 

Zelenková                                                                                                                           
Hrnčárová-Vach.+ tr. 
uč. 

UT                   
26. 6. ROZLÚČKA SO ŠKOLOU - prijatie u starostu obce  9. A, 9. B 

P.Porubanová, 
Sieklová                                        
+ vedenie školy 

UT - ST                       
26.-27. 6. OLYMPIÁDA - priebežné súťaže, vyhodnotenie Páleš, Felgr, Mego 

ŠT           
28. 6. SLÁVNOSŤ ČEREŠŇOVEJ VÍLY - prváci a štvrtáci Závacká + tr. uč.                  

1. a 4. roč. 

PI                   
29. 6. SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA všetci pg. 

zamestnanci 

PO                         
2. 7. HODNOTIACA PRACOVNÁ PORADA všetci pg. 

zamestnanci 

Pripravované akcie:   

ŠKD 
•  TEŠÍME SA NA PRÁZDNINY -  

•  NAŠA DEDINKA - vernisáž výtvarnej a literárnej súťaže                                        •  
výroba pozdravov ku DŇU OTCOV 

     
 •  pedagogická rada v MŠ - integrácia žiaka - Sabová, Baginová 

Ď
a
lš

ie
 

ú
lo

h
y
: 

•  charitatívna cyklojazda 2018 - pozdrav účastníkom prechádzajúcim cez našu obec  
23. 6. o 8.15 h 

•  podrobný rozpis činností počas posledného týždňa aktuálne upresníme 
  

  

PLÁN  ORGANIZÁCIE  PRÁC  PRED  UKONČENÍM  ŠKOLSKÉHO  
ROKA 

  

DÁTUM ÚLOHA ZODPOVEDNÝ 

PO    
26. 6. 

KONTROLA A ČISTENIE UČEBNÍC  
triedni učitelia,                                                    
Zelenková, 
Oprchalová 

PEDAGOGICKÁ RADA všetci pg. 
zamestnanci 

UT      
27. 6. 

ČISTENIE TRIED    triedni učitelia 

VÝMENA UČEBNÍC - 2. stupeň  triedni učitelia,                                                    
Oprchalová 

OLYMPIÁDA - 1. stupeň + dôchodcovia Páleš 

ST   
28. 6. OLYMPIÁDA - 2. stupeň + dôchodcovia Páleš 



VÝMENA UČEBNÍC  -  1. stupeň triedni učitelia,                                                    
Zelenková 

UPRATOVANIE tried, šatní, odloženie pomôcok do kabinetov  triedni učitelia 

ŠT      
29. 6.                          

ČEREŠŇOVÁ  SLÁVNOSŤ  s KRÁĽOM MUDROSLAVOM Závacká                             
tr. uč. 1. a 4. roč. 

NÁVŠTEVA BUDÚCICH PIATAKOV z Mníchovej Lehoty   

PI     
30. 6.                          Slávnostné ukončenie šk. roka, odovzdanie vysvedčení všetci pg. 

zamestnanci 

PO       
3. 7.                          

VYHODNOCOVACIA PG. RADA všetci pg. 
zamestnanci 

odovzdávanie písomností   

 

§ 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.  

1    SWOT ANALÝZA ŠKOLY   -   školský rok 2018/19 

1.1  Silné stránky školy 

Pedagogický proces: 

 úspešné umiestňovanie deviatakov žiakov na stredných školách, 

 umiestnenia žiakov na vyšších kolách olympiád, technických, umeleckých a športových súťaží, 

 delenie tried na vyučovaní  cudzieho  jazyka,  informatickej výchovy,  informatiky,  náboženskej  

výchovy, 

 možnosť výberu z dvoch ďalších cudzích jazykov pre žiakov 7.-9. ročníka, 

 podpora talentovaných žiakov formou individuálnej motivácie, prípravy na súťaže, zapájaním do 

školských projektov podľa ich záujmu, umožnenie ich prezentácie na verejnosti a získavanie kompetencií 

v rôznych oblastiach, 

 bohatá mimoškolská činnosť, 

 úzke prepojenie života školy so životom obce a regiónu, 

 zapájanie školy do projektov a ich realizácia, ekologická trieda v exteriéri školy, 

 individuálny prístup k začleneným  a slaboprospievajúcim žiakom prostredníctvom inkluzívneho tímu v 

zložení špeciálny pedagóg, asistenky učiteľa, školský psychológ, ďalej formou doučovania, rozhovormi 

s rodičmi a podľa potreby aj formou odborných konzultácií s CPPPaP, s lekárom, resp. s inými 

zariadeniami, 



         vzájomná spolupráca materskej školy, vyučujúcich prvého a druhého stupňa a tiež kolegov zo ZŠ 

Mníchova Lehota pri odovzdávaní informácií o žiakoch. 

 Materiálne vybavenie:  

         dobré vybavenie kabinetov a učební didaktickými prostriedkami (priebežné dopĺňanie),  

         nový nábytok v triedach,  v zborovniach a kanceláriách, 

         moderná a dobre vybavená telocvičňa, 

         kvalitná a zdravá strava, 

         zrekonštruované budovy, 

         tri počítačové  učebne  s výukovými programami pre jednotlivé predmety, 

         dielňa ľudových remesiel s keramickou pecou a funkčnými krosnami, 

         internet (sieťový, wifi) vo všetkých triedach, zborovniach, kanceláriách, školský server,  

         interaktívne tabule v každej učebni, 

         kvalitne vybavená školská dielňa, 

         nová školská kuchynka, 

         spolupráca s profesionálmi pri odstraňovaní závad vznikajúcich na počítačoch a IKT zariadeniach, 

         obe budovy vybavené šatňovými skrinkami – každý žiak má prístup ku svojej skrinke, 

         estetické okolie školy, školský dvor, záhradka, dve okrasné skalky. 

 Ľudské zdroje: 

         tvorivý a iniciatívny kolektív, v ktorom sú zastúpení pedagógovia s bohatými pedagogickými 

skúsenosťami aj mladí perspektívni učitelia, 

         kolektív ochotný sa sústavne vzdelávať v oblasti cudzích jazykov, informačných technológií, vo 

svojich aprobačných oblastiach a zvyšovať si kvalifikáciu, 

         kolektív empatických, priateľských a ochotných ľudí, ktorí majú radi deti, svoju prácu a sú 

otvorení kontaktom s rodičmi a verejnosťou,  

         kolektív, ktorý sa vie zapáliť za dobrú vec a tímovo pracovať na jej realizácii, vie využívať 

možnosti školy, obce, regiónu v školských a mimoškolských aktivitách,  

         kolektív, ktorý úzko tvorivo a iniciatívne spolupracuje s vedením školy, 

         kolektív THP a školskej jedálne svojou prácou zabezpečuje okrem kvalitných štandardných služieb 

školy aj nadštandardné aktivity a spolupracuje na projektoch školy. 

Spolupráca s verejnosťou: 

         výborná spolupráca so zriaďovateľom Obcou Trenčianska Turná – obecným úradom, 

         s farským úradom Trenčianska Turná, 

         s väčšinou rodičov, ktorým na vzdelávaní a výchove detí záleží, 

         s výborom rodičovského združenia a radou školy pri koncepčných otázkach, pri organizovaní 

spoločných aktivít, pri finančnom zabezpečení  činnosti školy, 

         individuálna spolupráca s niektorými rodičmi žiakov, s podnikateľmi a sponzormi školy,  

         s miestnymi organizáciami (Matica slovenská,  Červený kríž, klub dôchodcov, záujmové 

organizácie), 



         s osobnosťami obce a regiónu, 

         otváranie školy verejnosti vo vzdelávaní (pobočka ZUŠ Nemšová), 

         otváranie školy záujmovej činnosti (športové aktivity v telocvični, záujmová činnosť školy 

otvorená nielen pre žiakov školy), 

         s kultúrnymi, vzdelávacími a odbornými inštitúciami v regióne (KŠÚ, MPC, CVČ, KPPP, CPPPaP, 

KR PZ Trenčín, detská lekárka, Hasičský a záchranný zbor  Trenčín, ÚVZ Trenčín, ZŠ s MŠ Mníchova 

Lehota, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trenčín, ...). 

1.2  Slabé stránky školy 

 Pedagogický proces: 

         tendencia k slabšej až nulovej príprave niektorých  žiakov na vyučovanie v dôsledku nízkej 

motivácie zo strany rodičov, niekedy aj spoločnosti a nízkych nárokov viacerých stredných škôl na 

uchádzačov o štúdium, 

         pohodlnosť žiakov a tendencia pasívne absolvovať vyučovací proces, 

         znížená pozornosť žiakov v dôsledku nedovoleného používania IKT počas vyučovania (pod 

lavicou), 

         zabúdanie  pomôcok na vyučovanie, 

         celkové uvoľnenie disciplíny (arogancia, používanie oplzlých výrazov, agresivita) 

 u žiakov hlavne mimo vyučovania, s čím súvisí  viac udelených výchovných opatrení. 

 Materiálne vybavenie:  

         komplikované podmienky v oblasti školského stravovania vzhľadom na zvyšujúci sa počet 

stravníkov (vzdialenosť školskej jedálne od školy, nutnosť prechádzať cez komunikácie 

a momentálne aj stavenisko), 

         nutnosť  exteriérového  presunu  medzi  3 budovami v rámci školského areálu, 

         chýbajúce priestory pre ŠKD a špeciálne učebne, 

         sklony k ničeniu školského majetku u niektorých žiakov.  

 Ľudské zdroje: 

        zmeny vyučujúcich v priebehu štúdia, ktoré postihli niektoré triedy, spôsobené najčastejšie 

odchodom vyučujúcich na materskú dovolenku, 

         silne feminizovaný kolektív. 

Spolupráca s verejnosťou 

         nedostatočná spolupráca s niektorými rodičmi v oblasti prípravy žiakov na vyučovanie, 

         záujem o výsledky žiakov počas roka sa sústreďuje na obdobie tesne pred klasifikáciou a mal by 

byť rozložený rovnomerne počas celého roka, 

         u niektorých rodičov tolerovanie nočného potulovania našich žiakov v neskorých nočných 

hodinách na verejných priestranstvách, ničenia verejného majetku, 

         tolerovanie fajčenia a pitia alkoholických nápojov u maloletých (v rodinách aj na verejnosti), 

         predaj návykových látok (cigariet, alkoholu) maloletým v niektorých miestnych zariadeniach,  



         malá účasť na rodičovských združeniach, u niektorých rodičov nedostatočné sledovanie výsledkov 

žiakov počas školského roka – nepodpísané žiacke knižky, nereagovanie na písomné upozornenia 

učiteľov,  

         u niektorých rodičov jednostranné posúdenie problému len z pohľadu žiaka bez konzultácie s 

konkrétnym vyučujúcim prípadne triednym učiteľom,  

         benevolentné pristupovanie niektorých rodičov k absencii svojich detí na vyučovaní (zbytočné 

vymeškávanie vyučovania, organizovanie rodinných dovoleniek počas školského roka). 

  

1.3     Príležitosti, ktoré vieme využiť 

  

         výborné vybavenie školy didaktickou technikou,  

         zatraktívnenie vyučovacieho procesu použitím multimediálnych zariadení, 

         budovanie imidžu školy usporiadaním akcií pre verejnosť, 

         prenájom kvalitnej telocvične, 

         dobrá spolupráca s rodičovskou verejnosťou, 

         zapájanie sa do rôznych projektov s cieľom zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie po 

materiálnej i odbornej stránke. 

 1.4  Ohrozenia, ktoré na nás vplývajú  

         zlý obraz o školstve vytváraný a podporovaný médiami, 

         absencia stavovskej platformy učiteľov a s tým súvisiace oslabenie ich hlasu pri ovplyvňovaní 

rozhodnutí vo verejnej správe,  

         komplikovaná administratíva pri  žiadostiach o podporu projektov EÚ a tiež pri ich samotnej 

realizácii. 

§ 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 

45 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. Dvaja žiaci 8. ročníka bol prijatý na bilingválne 
gymnázium. Štyria žiaci 5. ročníka boli prijatí na osemročné gymnázium. 

Gymnáziá 
Umelecká 
škola 

SOŠ 4. roč. 
štúdium 

SOŠ 3. roč. 
štúdium 

Biling. 
gymn. 

8. r. 
gymn. 

  Spolu 

13 1 30 1 2 4   51 

§ 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. 

Psychohygienické 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...). Tieto podmienky sa doriešia prestavbou MŠ, 
ktorá sa začala v máji 2017 a bude pokračovať v máji 2018 a skončí v októbri 2018.  

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového 
krúžku 

Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

3D model 5. - 9. 26 1 Ing. Juraj Červeňan 

Bedminton 20 1 Mgr. Martin Felgr 

Cvičenie pre zdravie 10 1 Jarmila Sýkorová 

DFS Štvorlístok 25 prípravka 
PaedDr. Beáta Sabová, Bc. 
Jakub Závodský 

  40 pokročilí 
PaedDr. Dagmar Orságová, Mgr. 
Tomáš Mego 

Florbalový krúžok 5. - 9. 31 2 Miroslav Hála 

Futbalový krúžok 32 2 Ing. Róbert Lacko 

Gitarový krúžok 5.-9. 13 1 Mgr. Katarína Masaříková 

Keramika a výtvarné 
techniky 5.-9. 

19 1 Mgr. Zuzana Balážová 

Krúžok varenia a pečenia 
5. -9. 

12 1 Bc. Iveta Marcinátová 



Letecko-modelársky 
krúžok 

18 1 Mgr. Vladimír Zvalený 

Maškrtné jazýčky - 
varenie 4. -5. 

14 1 PaedDr. Milena Mutňanská 

Matematika pre život I. 44 2 Mgr. Terézia Bučková 

Nebojme sa angličtiny 3. - 
5. 

12 1 Mgr. Oľga Závacká 

Novinársky krúžok 3 1 Mgr. Monika Priščáková 

Pelé-Melé 10 1 Mgr. Janka Poláčková 

Robolab 5.-9. 21 1 Mgr. Peter Páleš 

Slovenčina hrou 5. a 7.  13 1 PaedDr. Dagmar Orságová 

Slovenčina pre život I. 19 1 Mgr. Paulína Porubanová 

Slovenčina pre život II. 18 1 Mgr. Monika Priščáková 

Školský spevácky zbor 14 1 PaedDr. Dagmar Orságová 

Športový krúžok 1. -4.  13 1 PaedDr. Milena Mutňanská 

Tanečný aerobic 1. - 4. 20 1 Ing. Eva Ďurišová 

Tanečný aerobic 5. - 9. 11 1 Ing. Eva Ďurišová 

Turistický krúžok 1. - 4. 39 2 Mgr. Jaroslava Porubanová 

Turistický krúžok 5. -9. 45 2 Mgr. Paulína Porubanová 

Všetko-vedko 3. roč. 13 1 Mgr. Martina Országhová 

Výtvarný krúžok 1.-4. 35 1 Mgr. Mária Godovičová 

Výtvarný krúžok 5.-9. 11 1 Mgr. Mária Godovičová 

Z každého rožka troška 4. 
roč. 

11 1 Mgr. Andrea Černická 

§ 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 

- Finančná podpora školských aktivít 

- Materiálno-technické vybavenie školy - finančná pomoc (zakúpenie nábytku, kníh, 
odmien pre žiakov, počítačov) 

- Personálna pomoc pri zabezpečovaní mimoškolskej činnosti (karneval, festival 
Stretnutie priateľov, ...) 

- Odborné konzultácie pri riešení technických problémov školy 



Iné aktivity: 

- Športová hala pre rodičov s deťmi  

- 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 

- Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo 

- Karneval - zabezpečenie občerstvenia 

- Možnosť logopedickej starostlivosti 

- Vianočný jarmok spojený s lampiónovým sprievodom 

- Fotodokumentácia z aktivít školy 

- Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 19. ročník(ubytovanie a 
stravovanie hostí) 

Spolupráca s Radou školy 

Podpora aktivít školy 

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, environmentálna trieda sú otvorené pre verejnosť 
denne, 

• Základná umelecká škola Nemšová - elokované pracovisko, 

• medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov - 19. 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, vítanie jari - Morena a 
vynášanie letečka 

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

Školský klub detí: 

zorganizovanie vianočného jarmoku spojeného s lampiónovým sprievodom 

zorganizovanie akcie Rozprávkový les v kráľovstve Patlíkovo pre všetky deti obce v 
areáli Patlíková 

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

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, bylinkár. 

• 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, 



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

 

Spolupráca so strednými školami, vysokými školami a inštitúciami 

• Stredná odborná škola Pod Sokolice Trenčín - organizuje medzinárodnú súťaž 
Trenčiansky robotický deň, na ktorom sa naši žiaci zúčastnili 9-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 19 začlenených a 31 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 Trenčíne (spoločné 
projekty, besedy) 

• Spolupráca s regionálnymi médiami - prezentácia činnosti školy 

Spolupráca s Autoškolou Jaroslav Prekop Trenčín 

Spolupráca s Autoškolou Ing. Buci Bratislava 

Záver 

Vypracoval: PaedDr. Beáta Sabová 

V Trenčianskej Turnej, 3. septembra 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. septembra 2018 

Vyjadrenie rady školy 

Riaditeľka školy predložila správu rade školy na prerokovanie dňa 10. 10. 2018 

Predseda rady školy Mgr. Štefan Marcinek poďakoval vedeniu školy i zamestnancom 
školy za úspešný školský rok 2017/2018 

 



Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa bola predložená riaditeľkou školy obecnému zastupiteľstvu a prerokovaná na 
obecnom zastupiteľstve 24. 10. 2018. Správa bola schválená uznesením č. 197/10-
2018 zo dňa 24. 10. 2018. Výpis uznesenia:  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 2017/2018. 

 

Príloha č. 1 : Výpis uznesenia Obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná 

zo dňa: 24. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Príloha č. 2 Prerokovanie správy 

 


